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VOORBERICHT BIJ DEN TWEEDEN DRUK.
Toen de uitgever mij berichtte, dat een tweede druk vnn het
Klassiek HandwoordenbC'Jekje ter perse moest gelegd worden, heb
ik mij tot Dr. J. F. P. van Anrooy, leeraar aan het gymnasium

alhier, gewend om de revisie op zich te nemen van de beide eerste
gedeelten van den tekst, aan welk verzoek welwillend en met groute
zorg door hem is voldaan.

K.

MA.ASTRICHT, Juli 1909.

BIJ DEN DERDEN DRUK.
Deze druk is door ons met zorg in gereedheid gebracht. Tal van
veranderingen en verbeteringen, in elk der drie gedeelten, zijn ingevoerd, zoodat het werkje nu te meel' een vraagbaak kan zijn voor
studeerende onderwijzers en voor leerlingen van H. B. S. en Gymnasia.
MAASTRICHT, Maart 1916.

M. J. KOENEN.
Dr. J. F. P. VAN ANROOY.

BIJ DEN VIERDEN DRUK.
Ook deze druk is met zorg in I!'ereedheid gebracht. Het toenemend
debiet van dit werkje is ons een aangenaam bewijs, dat ons boekje
practisch bruikbaar is. We hebben het uitgebreid en hopen, dat de
veranderingen, die in ieder der drie gedeelten wederom zijn aangebracht, tevens zoovele verbeteringen mogen zijn.
MAASTRICHT, Juli 1920.

M. J. KOENEN.
DR. J. F. P. VAN ANROOY.

SLEUTEL VOOR DEN GEBRUIKER.
1. Het kleine streepje, boven achter de lettergreep geplaatst, om practische redenen herhaaldel~i k in afwijking van de regels in
het Gr. en Lat. voor het afbréken der lettergrepen - duidt aan, dat
die lettergreep den hoofdtoon moet hebben.
2. In tweelettergrepige woorden valt de hoofdtoon steeds op de
voorlaatste.
3. ae, zie blz. 11: Caesar, klinkt ongeveer als ee; zie ook: Dae'dalus, blz. 18 enz.
4. au wordt uitgesproken als in het Nederlandsch; aü wordt
afzonderlijk uitgesproken.
5. e, aan het einde van oorspronkelij k Grieksche woorden, klinkt
als ee, b.v. Anti'gone, Prië'ne (zie onder Bias), Daph'ne enz.
6. Het boogje boven eu, b.v. blz. 2, Aeg@s, duidt aan, dat eu
als ui wordt uitgesproken, zie ook Thes@s, ZêUs enz. Dit teek en is
weggelaten bij' de woorden, die met Eu beginnen, zie b.v. blz. 23.
7. Waar eu als e-u moet worden uitgesproken, mist men dat
boogje, zie Alphe'üs.
8. oe, b.V. blz. 52: Phoenieia, klinkt als eu; zie ook Croe'sus, blz. 16.
9. y klinkt in open lettergrepen als ie: By'zantium, Ca'lydon; in
gesloten lettergrepen als i: Aegyp'tus.
10. e wordt voor e, i, y, ae als .ç of wel als ts uitgesproken; vóór
andere klinkers en vóór medeklinkers klinkt zij als k.
11. eh wordt uitgesproken als een scherpe g, zie: Chaos, Charites, Charon enz.
12. ti luidt vóór klinkers tsi, b.V. blz. 2, Ac'tium, behalve in
Grieksche eigennamen, zoo als Critias, lees: Cri' -ti-as.
13. De oorspronkelijk Grieksche eigennamen zijn volgens Latijnsche
schrijfwijze gegeven.
14. De jaartallen zijn bedoeld vóór Christus, behalve waar het
tegengestelde bl~j kt.
15. Voor de afkortingen van Rom. voornamen, zie het Tweede gedeelte.

VER KOR TIN GEN.

=

a. d., a. h. aan de(n), aan het·
bet.
beteekent.
geb.
geboren.
Gr.
Griekseh, Griekenland,
Grieken.
inz.
inzonderheid.
Lat.
Latijn, Latijnseh.
M.
Midden.
n. C. = na Christus.
N.
Noord, noot:den.
oorspr.
oorspronkelijk.

=
=
=
=
=
=
=
=

O.
Rom.

= Oost, oosten.
Romeinseh,
= Rome,
meinen.

V., v. d., v. h.

verg.
W.
z.
z. a.
zg.
Z.

=
=
=
=
=

Ro-

= van, van de(n),

van het.
vergelijk.
West, westen.
zie.
zie aldaar.
znogenaamd, -genoemd.
Zuid, zuiden.

EERSTE GEDEEL iE.

A.
Abde'ra, stad in Thracië, geboorte-t A'eheron, d. i. "Poel des Verdriets",
plaats v. d. wijsgeer Demo'critus en een der rivieren der Gr. Onderwev. d. sophist Prota'goras. Nochtans reld, metonymisch ook voor de Onwaren haar inwoners (Abderieten) derwereld zelf.
bekend om hun onverstand.
Aehil'les, de dapperste der Gr. HelAbori'gines heetten de oorspron- den vóór Troje, zoon v. d. nimf Thetis
kelijke, niet van elders gekomen in- en van Pelêus; in de Ilias heet hij
won ers van Italië, evenals die v. Gr. de snelvoetige. Hij is de aanvoerder
autochtho'nen genoemd werden.
der Myrmido'nen en de overwinnaar
Aby'dus, stad op de Aziatische kust v. d. Troj. held Hector. Op z~in beurt
v. d. Hellespont tegenover Sestus j hier door een pijl in den hiel (z. Th et is),
woonde Hero, te Aby'dus Lean'der. de eenige kwetsbare plek van zijn
Aeademi'a, oefenschool (gymna- lichaam, gedood door Paris.
sium) bij Athene, waar Plato en
A'eis beminde de Nereï'de Galate'a
zijn opvolgers onderwijs gaven, van- en werd door zijn medeminnaar
daar heet de school van Plato de Polyphe'mus met een rotsblok verAcademie.
pletterd.
Aearna'nia, W. landschap v. M.-Gr.,
Aeon'tius van Ceos, die Cydip'pe v.
ten Z. van Epi'rus j de bewoners leefden Athene beminde, en om ze te krijgen,
v. rooftochten te land en ter zee.
in den tempel van Ar'temis haar een
Aehae'us, zoon v. Xuthus, mythisch appel toewierp, waarop geschreven
stamvaderderAchae'ërsjz. Aeo'liërs. stond: "Ik zweer bij Ar'temis, dat
Aehae'ërs, een der hoofdstammen ik Acontius zal huwen."
van de Grieken, die uit Thessalië
Aeri'sius, koning van Argos, die
gekomen, vóór de Doriërs den Pelo- zijn dochter Da'naê~ omdat voorspeld
ponnesus binnendringen. Home'rus was, dat hij door zijn kleinzoon zou
noemt gewoonlijk de gezamenlijke sterven, in een toren liet opsluiten,
Gr. Achaeërs.
zie Dan a' ë.
Aehai'a, landschap aan de N.-kust
Aero'polis, d. i. het hoogste gevan den Peloponnesus, bestaande uit deelte van de stad, de bovenstad, de
12 kleine staten, die een verbond burcht of citadel, éen steile, slechts
sloten, dat in 280 hernieuwd werd, van de westzijde toegankelijke heuvel
het Achaeïsch verbond j zie A r a' t u s in het midden van de stad Athene,
en Ph il 0 poe' men j sinds 146 heette waarop het Parthenon met het
geheel GI" als Rom., provo Ach ai' a. beeld van Palla~ Athene een werk
Aeha'tes, trouwe lotgenoot v. d. van Phidia•. Zie ook Cecrops en
T<'Ojuallschell held Aene'as.
Athe'nae.
IWENEN, Klassiek Handwdb., 4e druk.
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ACTAEON-AEQUERS.

Actae'on beroemde zich een beter
jager te zijn dan Ar'temis en werd
daarom door de vertoornde godin in
een hert veranderd en door zijn eigen
honden verscheurd.
Ae'tium, stad en voorgebergte in
Acarna'nia; hier won Octal'ia'nus den
zeeslag op Anto'nius en Cleo'patra, 31.
Adher'bal, zoon van den Numidischen koning Micip'sa. Hij en zijn
broeder Hiem'psal werden door hun
neef Jugur'tha omgebracht, hetgeen
aanleiding gaf tot den J ugu rthijnschen
oorlog (112-106).
Adme'tus, koning in Thessalië, wiens
kudden Apol'lo negen jaar hoedt. Zijn
echtgenoote Alces'tis sterft vrijwillig
voor hem, maar wordt door Hr.'racles
uit de Onderwereld teruggehaald.
Ado'nis. lieveling v. Aphrodi'te, als
beeldEchoon jongeling bemind door
Proser'pina. Hij verblijft na zijn dood
de helft van het jaar slechts in de
Onderwereld en de andere helft bij
Aphrodi'te. Uit zijn bloed ontsproot de
kortbloeiende anemone. Adonisdienst,
jaarlijksche feesten, o. a. te Athene.
Adras'tus, schoonvader v.Polyni'ces,
bewerkt om zijn 3choonzoon op den
troon te herstellen den Tocht der
Zeven tegen Thebe, die mislukt; hij
is de eenige, die niet sneu velt; later
voert hij de Epigo'nen aan en neemt
Thebe in.
Ae'aeus, vader v. PeléUs en Te'lamon, stamvader der Aeaci'den, vorst
der Myrmido'nen op het eiland
Aegi'na; na zijn dood om z~jn rechtvaardigheid en vroomheid één der
drie rechters in de Onderwereld; zie
Min 0 s en Rh a dam a n' t h u s.
Aeë'tes, koning van Colchis; zie:
Ph rix us, Argon au ten, Mede'a.
Ae'géils, koning van Athene, vader
van TheséUs, wierp zich uit wanhoop
in de naar hem genoemde Aegae'ïsche
Zee (later Archipel. d. i. hoofdzee genaamd), omdat hij het schip van zijn
zoon met zwarte zeilen de kust zag
naderen. TheséUs had hem nl. beloofd het zwarte zeil door een wit te
vervangen, indien htj er in geslaagd
~ou zijn, den Minotau'rus te dood en,

maar was die belofte vergeten. Zie
ook Andro'geos.
Aegi'na, eiland in de Saronische
golf tusschen At'tica en Ar' golis,
met de hoofdstad van denzelfden naàm,
langen tijtl de mededingster van
Athene. Het had een fraaien Zêilstempel met in den gevel een beeldengroep, voorstellende den strijd om
het lijk van Pa'troclus; zie ook
Ae'acus en Myrmido'nen.
Ae'gis, het s<:hl'ikwekkende schild
v. Z@s, gesmeed door Hephaes'tus:
in 't midden het Medu'sa-hoofd. Bij
Home'rus staat Zêîis de aegis dikwijls
aan Pallas A the'ne af.
Aegis'thus, verleider van Clytaemnes'tra, Agamemnons gemalin, met
wier hulp hij Agamemnon doodt bij
diens terugkomst uit Troje; later zelf
door Ores'tes gedood uit wrok over
den dood zijns vaders.
Ae'gos Po'tamus, de geitenrivier, op
den Thracischen Chersone'sus bij den
Hellespont; hiel' werd tle Atheensche
vloot in 405 dool' den Spartaan Lysan'der geslagen.
Aegyp'tus, 1) zoon van Be'lus, koning van Aegyp'te, tweelingbroeder
van Da'naüs . .- 2) Het naar hem
genoemde land van den Nijl.
Aene'as. Troj. held, zoon v. Anchi'ses en Aphrodi'te. nationale held en
stamvader der Rom.; l. Vergilius.
Aene'is, zie Ver g il i u s.
Aeo'liërs, één der drie hoofdstammen v. h. Gr. volk, tot welke ook de
Achae'ërs gerekend worden.
Ae'olis, kuststreek van Klein-Azië,
bevolkt door Gr. van Aeo'lischen stam.
Ae'orus, 1)stamvader der Aeo'liërs.2) zoon van Hip'potes, lieveling der
goden, van wie hU het recht verkreeg,
deel te nemen aan hun maaltijden
en tevens het bestuur over de winden.
Hij woont op het mythische eiland
Aeo'lia en zit daar op een rots, waarbinnen de winden opgesloten zijn;
enkel den wind, die waaien moet,
laat hij los uit den kerker, de overige
bl~iven geketend achter.
Ae'quers. volk in La'tium, dat met
de Vols'cen verbitterde oorlogen met

AER.lRIUM-ALCESTIS.
de Romeinen voerde; zie Cam i 11 us.
Aera'rium, de schatkist bij de Rom.,
zie: Saturnus en Quaestor.
Ae'schines, Atheensch redenaar
(390-314), voorstander der Macedonische partij, tegenstander van Demos'thenes.
Ae'schylus, de eerste der drie groote
treurRpeldichters te Athene (525456), van wiens 70 tra!!;e'dies nog 7
bewaard zijn gebleven. Zie: Pro m et h éU s en 0 r est i e.
Aescula'pius, Ascle'pius, god der
geneeskunde, dragende een staf met
een slang omkronkeld (de slang was
hem geheiligd) met een hond aan
zijn voeten (waakzaamheid). Beroemd
was zijn tempel te Epidau'rus in
Ar'golis, met veel geschenken van
herstelde zieken; zie H y g i e i'a.
Ae'son, de vader v. d. held la'son.
Aeso'pus, een ten tijde van Solon
uit Phrygië afkomstige gebochelde
slaaf, aan wien men het vaderschap
der Aeso'pische fabelen toeschrijft.
Aethio'pia, een land aan den Nijl,
ten Z. van Aegypte.
Aethio'piërs heetten oorspronkelijk
alle donkerkleurige menschen in Azië
en Afrika, wonende aan de grenzen
der aarde. Om hun vroomheid stonden
zij in de bijzondere gunst v. d. goden.
Aet'na, vuurspuwende berg op Sicilië, onder welken de reus Typhon
begraven ligt, wiens schudden aardbevingen verwekt.
Aeto'lia, landschap in 't westen v.
Hellas, rijk aan bergen, bosschen
en wilde dieren, zie C a'l y don.
Africa'nus, bijnaam der twee beroemdste Scipi'o's.
Agamem'non, koning van Myce'nae,
zoon v. AtréUs, opp.erbevelhebber vóór
'froje. Naar Gr. teruggekeerd, wordt
hij in zijn paleis door toedoen van
Clytaemne$'tra, die wrok koesterde
wegens het offeren harer dochter
Iphigeni'a, gedood; zie Aegis'thus.
Aga'thocles, tyran van Syracuse,
(317 -289), geraakt in oorlog met de
Carthagers, verliest den slag bij de
Hi'mera tegen Hamil'car (310); zijn
stoute tocht naar Afrika.
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Agesila'üs, Spartaansch koning, in
398 op den troon; hij strijdt tegen
de Perzen in Klein-Azië; wint na
zijn terugkeer den slag bij Corone'a
(394); redt in 362 Sparta bij den
aanval van Epaminon'das; verliest
ten slotte den slag bij Mantine'a, 362.
A'gis, stamvaderv. h. Spartaansche
koningshuis der Agi'den.
Agla'ia (de Schitterende), de jongste
der drie Gra' tiën.
Agri'cola, schoonvader v. d. Rom.
geschiedschrijver Ta'citus, was stadhouder in Brittan'nië (78-85n.C.). Zijn
'schoonzoon gaf zijn levensbeschrijving.
Agrigen'tum, bloeiende stad op de
Z.-kust van Sicilië, ± 579 door de
Doriërs gesticht.
Agrip'pa, vriend en raadsman v.
keizer Augustus; veldheer en staatsman; zie ook Juli a I.
Agrippi'na I, dochter van Agrip'pa
en Julia I, gemalin v. Germa'nicus,
moeder van keizer Cali'gula, en van
Agrippina, Nero's moeder.
Agrippi'na 11, gemalin van keizer
Clau'dius, moeder v. keizer Nero, uit
haar eerste huwelijk met Cn.Domi'tius, door haar eigen zoon om het
leven gebracht, 59 n. C.
;<.A'iax, 1) zoon v. Te'lamon, koning
van Sa 'lam is, bijgenaamd de Groote,
de tweede held vóór Troje; hij moet
in den strijd om de wapenen van
Achil'les voor Uli'xes onderdoen en
stort zich daarop in zijn zwaard;
2) zoon v. Oï'léUs, bijgenaamd de
Kleine, vóór Troje na Achil'les het
snelst ter been; op den terugweg van
Troje kwam hij bij een schipbreuk om.
Al'ba lon'ga, zie: As c a'n i u s en
La'tium.
AI'bion ('t witte of hooge land), oude
inheemsche naam v. Brittannië.
Alcae'us v~ MytiJe'ne, lyrisch dichter
omstreeks het einde der 7de eeuw.
Zijn gedichten, meestal in de naar
hem genoemde alcae'ïsche strophe geschreven, zijn grootendeels verloren.
Aloe8'ti8, de vrouw van Adme'tu6.
Om haar huwelijkstrouw wordt zij
als voorbeeld voor alle vrouwen gesteld.
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ALCLBIADES-AMPHIARAÜS.

Alcibi'ades (450-104), type v. d.
Athener v. zijn tijd: losbandige jeugd,
groote bekwaamheid als veldheer en
staatsman; raadt als lid v. d. oorlogspart~i in 415 den tocht lIaar Sicilië aan, vlucht, v. medeplichtigbeid
aan het verminken der Her'mesbeelden (Herrnocopi'den-proces) beschuldigd, naar de Spartanen, verzoent
zich later met Athene, valt dan weder
in ongenade en wordt op last der
Spartanen vermoord (404).
'Alci'des, anderenaam voor He'racles.
Alci'noüs, zie Nausi'caä.
Alcmaeoni'den, beroemd adellijk
geslacht in Ath ene, bekend door de
oppositie, welke zij voerden tegen
Pisis'tratus. Door dezen verbannen,
zijn ze na de verdrijving v. Hip'pias
(510) terugge.keerd. Ook Clis'thenes
was een Alcmaeoni'de, en Alcibi'ades
en Pe'ricles waren van moederszijde
aan hen verwant.
.~Ic~e'ne,-gemalin van A,mphi'tryon,
biJ Zeus moeder van He racles.
Alcy'one leefde gelukkig met haar
echtgenoot Ce'yx, maar in hun overmoed noemden zij elkaar ZéUs en
Hera,. tot straf hiervoor werd hij in
een zeemeeuwen zij in een ijsvogel
veranderd.
Alec'to, zie Er i'n yen.
Alexan'der, 1) een andere naam
voor Pari$ in de Ilias. - 2) Alexander lIJ, de Groote, koning v. Macedonië, geb. 356, volgt zijn v.ader Philippus in 336 op, onderwerpt het
rijk der Perzen, dringt tot in Indië
door, sterft op jeugdigen leeftijd te
Babylon (323).
Alexandri'a, beroemde stad in
Aegyp'te, gesticht door Alexander den
Gr.,. onder de Ptolemae'ën brandpunt
van wetenschap. Groote bibliotheek.
Alexandrijnsche geleerden.
Al'lia, zijriviertje v. d. Tiber, waar
de Romeinen in 390 door de Galliërs
verslagen werden: de di'es allien'sis
bleef steeds voor de Rom. een ongeluksdag.
Aloea'den, de zonen van A'loeus:
Otus en Ephial'tes, bij hun geboorte
dwergen, maar opgegroeid tot reuzen,

die vijandig tegen de goden optraden,
doch d. Apollo's pijlen gedood werden.
Alphe'üs, hoofdrïvier v. d. Peloponne'sus, langs Olym'pia stroomend en
meermalen onder den grond verdwijnend; vandaar verhaalde men, dat
de riviergod Alpheüs de bronnimf
Arethu',a, uit liefde voor. haar, onder
de zee door tot het eiland Orty'gia
(= kwarteleiland) bij Syracuse vervolgde.
Althae'a, moeder v. Melea' ger, werpt
het brandhout, waaraan het leven v.
haar zoon hing in het vuur, en als
dit verteerd is, sterft Melea'ger na
afloop v. d. Calydo'nische jacht; zij
doodt zich daarop.
Amalthe'a, nimf, die Zêus op Creta
met geitenmelk grootbrengt; volgens
anderen de geit zei ve, die Zws zoogde.
Toen deze de regeering in ha.nden
had gekregen, maakte hij den hoorn
van deze geit tot een soort van wonderhoorn ; wie dezen bezat, kon wenschen,
wat hij goedvond en zeker zijn van
de vervulling. Sedert spreekt men
van den hoorn des overvloeds.
Ama'sis, koning v. Aegypte, 570fi26, onder wien het land zijn hoogsten
bjoei bereikte.
Amazo'nen, strijdhaftige vrouwenschaar, die Troje ter hulp snelt na
den dood van Hector. Zie verder
Pen th e sil e'a en H i ppo'i y te.
Ambi'orix, aanvoerder der Eburo'nen, een Germaansch volk tusschen
Maas en Rijn, die in 54 een opstand
bewerkte tegen Caesar; zijn standbeeld staat te Tongeren.
Ambro'sia, ambrozijn, d.i. spijs der
onsterfelijke goden.
Am'mon, Aegyptische godheid, door
de Gr. als Zêus vereerd, wiens tempel
door Alexander den Gr. bezocht werd.
A'mor (Cupi'do), Grieksch Eros,
zoon v. Aphrodi'te: de god der liefde,
voorgesteld als een schoone gevleugelde knaap met boog en pijlkoker.
Amphiara'üs, held en profeet, woont
gedwongen (z. Eriphy'le)den tocht
der Zeven tegen Thebe bij en wordt
bij den terugtocht met wagen en al
door de aarde yerz wolgen.

AMPHICTIONEN-ANTIOCHIA.

Amphictio'nen heetten de volken,
die rondom een voornamen tempel
woonden en zich vereenigd hadden
met het doel dit heiligdom te beschermen. De beroemdste Amphictionie was die van Delphi en Thermo'pylae en bestond uit 12 Grieksche
volksstammen (t = ts).
Amphi'on, koning v. 'Thebe, gehuwd
met Ni'obe, volgens de sage, tokkelde
hij zóó mooi de lier, dat op het geluid
de steenen zich vanzelf tot een
muur vormden.
Amphi'polis, Atheensche volk planting op de Macedonische kust, in 357
door PhiI. v. Macedonië veroverd.
Amphithea'trum, een ovaalrond gebouw met trapsgewijze opklimmende
zitplaatsen en een open binnenruimte,
bestemd voor dieren- en gladiatorengevechten, zie Col 0 s s e'u m.
Amphitri'te, gemalin v. d. zeegod
Posei'don.
Amphi'tryon, de vermeende vader v.
Heracles (Her'cules), zie Alcme'ne.
Amu'lius stoot, volgens de sage,
z\in broeder Nu'mitor, den laatsten
koning van Alba Longa, v. d. troon,
doch wordt op zijn beurt door diens
kleinzonen, Ro'mulus en Remus, verjaagd en gedood.
Ana'basis dj. tocht van de kust
naar het binnenland, zie X e'n 0 p h 0 n.
Ana'creon, beroemde lierdichter v.
Te'os in Io'nië, leefde ± 530 aan het
hof v. Poly'erates van Samus. De z.g.
anacreontische liedjes zijn uit later
tijd afkomstig.
Anaxa'goras, Io'nisch wijsgeer,
kwam 456 te Athene, waar o.a. Pe'ri~les z~in leerliug werd; van atheïsme
Ilangeklaagd, werd hij verbannen en
verliet de stad (428).
Anchi'ses, vader van Aene'as bU
Aphrodi'te,. als blinde grijsaard bij
den brand van Troje door zUn zoon
op de schouders uitgedragen en
gered.
An'cus Mar'cius, vierde koning v.
Rome, kleinzoon v. Numa Pompi'Uus.
Hij herstelde den openbaren eeredienst, breidde door oorlogen met de
Latijnen, het grondgebied uit, stichtte
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de havenstad Os'tia aan den mond
v. d. Tiber.
Andro'geos, zoon van Minos en
Pasi'phae, behaalde te Athene, toen
de Panathenae'a er voor het eerst gevierd werden, alle prijzen, waarom
Aeg@s hem liet vermoorden. Zoo
deed Mi'nos dezen den oorlog aan en
dwong hem op bepaalde tijden 7 jongelingen en 7 meisjes naar Creta te
zenden als spijs voor den Minotau'rus.
TheséUs bevrijdde Athene van dezen
smaad.
Andro'mache, teederminnende vrouw
v. d. Trojaanschen held Hector, later
slavin v. Pyrrhus, zoon v. Achilles.
Andromache is de titel eener trage'die van Euri'pides.
Andro'meda, dochter van Ceph@s.,
Aethio'pisch koning, uit wraak v.
Posei'don aan een zeemonster ten
prooi gegeven, maar door Pers@s
gered.
Antae'us, zoon v. Posei'don en Gae'a
(de Aarde), ontzaglijke reus, die onoverwinlijk was, zoolang hij zijn moeder aanraakte. Her'cules tilde hem
in de worsteling ten slotte v. d. grond,
en worgde hem in de lucht.
Ante'nor, eerwaardig grijsaard in
Troje, die de teruggave van He'lena
aanried en bij den ondergang der
stad gespaard werd.
Anti'gone, dochter v. d. Thebaanschen koning Oe'dipu8, bekend om
haar edele vader- en broederliefde.
Zij vergezelt haar blinden vader in
zijn ballingschap en' begraaft, tegen
Creons verbod, haar gesneuvelden
broeder Polyni'ces. Antigone heet een
der trage'dies van So'phocles.
Anti'gonus, een der beroemdste
veldheeren van Alexander den Gr.,
verkreeg na diens dood in Azië het
overwicht, voerde vele oorlogen tegen
de ol'erige diado'chen (z. a.), maar
sneuvelde ten slotte in den slag hU
Ipsus (301) tegen Lysi'machus en
Seleu'cus.
Anti'lochus, zoon van Nestor; na
Pa'troclus de dierbaarste vriend v.
I Achil'les.
Antiochi'a, de prachtige hoofdstad
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v. h. Syrische rUk, evenals Alexandri'ë en Per'gamum een brandpunt
van Gr. beschaving.
Anti'ochu8, Syrisch koning, de
Groote bijgenaamd (223-187), door
Han'nibal aangezet tot strijd tegen
de Romeinen, echter tot een schandelijken vrede gedwongen (189), zie
Magne'sia.
Anti'pater van Macedonië, gunsteling v. Alexandet· den Gr., stadhouder in Macedonië, gedurende diens
buitenlandsche veldtochten(334-323).
An'tiphon, een van de tien Attische
redenaars, die als logograaf(z. Lysi as)
uitmuntte en wegens zijn deelneming
aan de omwenteling van 411 (zie
Tetrako'sioi) ter dood werd gebracht.
Antis'thenes, leerling van So'crates,
stichter der cy'ni5che school (± 400),
aldus genoemd naar het gymnasium
Cynosar'ges te Athene, waar, Antisthenes onderwijs af, tevens om de
cynische d. i. hondsche levenswijze
dier philosophen.
Antonij'nen worden genoemd Antoni'nus Pius (138-161) en zUn opvolgers M. Aure'lius (161-180) en
Com'modus (180-192) n. C.
Antoni'nus, bijgenaamd PiuS(138161 n. C.), een der beste keizers v.
het Rom. rijk.
Anto'nius (83-30), de vriend v.
Caesar en de verbitterde vijand v.
Ci'cero: in 43 lid v. h. 2e Driemanschap met Octavianus en Le'pidus;
later de tegenpartij van Octavia'nus
en door dezen overwonnen bij Ac'tium
(31), waarna hij zich zelf ombrengt;
zie Cl e 0 pa tra.
Apel'les, tijdgenoot van Alexander
den Gr., de grootste schilder der
Oudheid.
Aphrodi'te, de Gr., oorspronkelijk
Aziatische godin der schoonheid en
der liefde; haar naam zou bet. de
uit schuim geborene; zij zou nl. bij
het eiland Cythe'ra (aan de zuidspits van den Peloponne'sus) uit
het schuim der zee zijn opgestegen,
'andaar haar bUnaam Cytherei'a. Zij
werd voorgesteld als een vrouw van

onberispelUke schoonheid. Op het
eiland Cyprus was de hoofdzetel van
haar eeredienst. P raxi' teles heeft haar
in marmer gehouwen, bekend is zijn
Aphrodite, die hU voor de stad Cnidus
in Carië maakte en vooral de Venus
(aphrodite) van Milo (eiland Melus),
die zich thans in het Louvre bevindt.
De duif en vele andere vogels waren
haar gewijd en onder de bloemen de
myrt, de roos en de anemoon. Als
haar metgezellen en dienaressen worden genoemd de Chari'tes, zie Eros.
A'pi8, stier in Memphis, met goddelijke eer gediend als woning v. d.
god Os i' ris.
Apol'lon, zoon vau Zeus en Leto
(Latona), geboren op het eilandje
Delus; vandaar zUn bUnaam de De'liër.
Oorspr. de god v. h. licht, later de
god v. zang en muziek, de beschermer v. h. schoone en goede, de handhaver van wet en orde, die de goeden
beschermt en de slechten straft.
Delphi, waar te zUner eere de Delphische of Pythische spelen gevierd
werden, is hem gewUd en de laurierboom hem geheiligd. BU de Romeinen Apollo. Van zijn beelden zUn
bekend: de Apollo v. Belvédère te
Rome, de Apollo als citerspeler en
de ApolIon Saurok'tonus (de hagedisdooder) van Praxi'teles.
Ap'pia vi'a, de groote heerbaan, de
koningin der wegen, die A pp. Clau' dius (z. Crneas) als censor (312)
liet aanleggen van Rome naar Ca'pua
en die later doorgetrokken werd tot
Brundi'sium. Aan weerszijden van
~zen weg werden vele grafmonumenten aangelegd.
Apule'jU8, Rom. schrijver, geboren
± 130 n. C.; h~j schreef o. m. de
Gouden Etel (waarin de welbekende
episode v. Amor en Pdyche).
Apu'lia, landschap van BenedenItalië, a. d. Adriatische Zee.
Aquita'nia, zie Gallia Transalpina.
Arach'ne, Lydisch meisje, durfde
een wedstrijd aangaan met Athe'na in
borduurwerk, doch werd overwonnen
en door de godin in een spin veranderd

ARATUS-ARISTIDES.

Ara'tus, aanvoerder v. h. Àchae'isch
verbond (z. Achai'a) in 24').
Arbe'la, stad in Assyrië. Tusschen
deze stad en Gaugame'la had de
laatste en be~li$sende slag tus~chen
A lex. den Groaten en de Perzen
plaats (331).
Area'dia, het hooge bergland, in
het hart v. d. Peloponnesus, door de
dichters het paradijs v. Gr. genoemd.
Area'dius, zoon v. Theodo'sius den
Grooten, zwak keizer v. h.O.-Rom.
rijk (395-408 n. C.).
Arehida'mus, Rpartaansch koning,
naar wiens invallen in Aftica het
eerste gedeelte v. d. Peloponne'sischen
oorlog wel de Archida'mische oorlog
heet.
Arehi'loehus v. Parus, Gr. lyrisch
dichter, ± 700, is de schepper v. de
jambische poëzie; bekend om de bitterheid van zijn hekeldichten.
Arehime'des v. Syracuse, de grootste wi~kunstenaar der Oudheid (287212). BU de verovering der stad door
llfarcel'lu8 werd hij door een Rom.
soldaat onwetend gedood. In de natuurkunde vereeuwigt de wet, door
hem ontdekt, zijn naam.
Arehon'ten, de hoogste o\'erheden,
9 in getal, te Athene, z. At tic a.
Areo'pagus, een eerwaardig gerechtshof te Athene, dat sinds Solon
bestond uit de afgetreden archonten,
belast was met het toezicht op
het gedrag der burgers en recht sprak
over moord en brandstichting, zie
ook O'res'ies
A'res, god van den oorlog. zoon v.
ZiiUs en Hera; in tegenstelling met
Athe'ne, de god v. d. woesten krijg,
van moord en doodslag. H,j werd af
gebeeld als een forsch kr~igsman in
volle wapenrusting. Vóór Troje door
Diome'des gewond, schreeuwt hij als
i0-duizend weerbare mannen. Bekend
is de zittende Ares v. d. Villa Ludovisi, b\i Rome.
Arethu'sa, zie A I Ph e'üs.
Argonau'ten, d.i. argo-vaarders de
Gr. helden, die op hun schip, Aqro
genaamd, den tocht naar Colchis
ondernamen, om het Gouden Vlies

te

halen;
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zie Ia'son en Mede'a.

Ar'gos of Ar'golis, d.i. de vlakte:
landschap in den Peloponne'sus, 't oude
rijksgebied van Agamemnon met de
hoofdstad Myce'nae, latere hoofdstad
Argos.
Ar'gus, 1) de honderdoogige of de
alziende, wordt door Hera als wachter
bij de in een koe veranderde 10 geplaatst, maar door Hermes gedood,
waarna Hera al zijn oogen op den
staart van haar lievelingsvogel, den
pauw. overplant; 2) de trouwe hond
van Uli'xes, die stervend op den mesthoop zijn ouden meester herkent.
Ariad'ne, dochter v. koning Minos
op Creta. Zij redt haar minnaar
ThesiiUs door middel van een kluwen
garen uit het labyrint. Door Thesêus
op Naxus achtergelaten, wordt z~i
door Diony'sus gevonden, die haar
tot z\in bruid neemt.
Ari'on, beroemde zanger en citerspeler van Les'bus (± 625), leefde aan
het hof v. Perian'der te Corinthe.
(Sage v. Ari'on en den dolfijn).
Ariovis'tus, Germaansch legerhoofd,
in 58 door Caesar verslagen bij
Vesontio <Besançon).
Aristae'us, zoon van ApolIon, die de
menschen leerde bijen te telen.
Arista'goras, tiran van Mile'tus,
bewerkte (500) op aanstoken van zijn
schoonvader Histiae'us (zie Mil ti'ades), een opstjtnd van de Ionische
steden in Kl.-Azië tegen de Perzen,
waarbij de Ioniërs door de Atheners
en de Ere'triërs met schepen ondersteund werden.
Aristar'ehus, de grootste taalkundige der Gr. oudheid (2e eeuw v. C.),
streng criticus van de gedichten van
HomerlIs ; hij leefde te Alexandri'a.
Aristogi'ton, zie H a I' m o'd i u s.
Aristi'des v. Athene, de rechtvaardige bijgenaamd, in 489 archont; door
de volkspartij in 483 door 't ostracis mus uit Athene gebannen; na den
zeeslag bij Ra'lamis (480) teruggeroepen, bestuurt hij de geldmiddelen
met onkreukbare trouw. In 476 richt
hij den De'lischen zee bond op (hegemonie v, Athene ter zee). Bij zijn

8

;\ RlSTIPPUS- ATA LANT A.

dood (467) worden zijn kinderen v.
staatswege onderhouden.
Aristip'pus v. Cyre'ne, stad op de
N.kust v. Afrika, leerling v. So'era/es,
wijsgeer en stichter der Cyrena'ïsche
school, die het hoogste goed stelde
in het genot, mits men er zich niet
door liet beheerschen.
Aristode'mus en Aristo'menes, de
heldhaftige verdedigers v. de vrijheid
der Messeniërs, maar in den strijd
tegen Sparta bezweken.
Aristo'phanes Y. Athene, de grootste
der Atheensche bl~ispeldichters uit de
Oud-Attische come'die, hij leefde ten
ttjde v.d. Peloponne'sischen oorlog; nog
11 stukken zijn van hem over, waaronder "de Wolken", "de Wespen",
"de Kikvorschen" en "de Vogels";
zie ook P I u 't u s.
Aristo'teles, geboren te Stagi'raop
Chalci'dice. de beroemde wijsgeer der
oudheid (384-322), leerling v. Plato
en leermeester van A lex. den Gr., die
hem steeds op alle wijzen begunstigde.
In Athene gaf hij zijn lessen in het
Lyce'um, al wandelende (peripate'tisehe school). Alle deelen der philosophie heeft hij behandéld, h~i schreef
standaardwerken over de rhetorica,
de leer der poëzie, de psychologie
(zielkunde), de ethica (zedenleer) en
de politiek.
Arme'nia, uitgestrekt hoogland in
Klein-Azië, waar zich. de bronnen v.
den Euphraat en den Tigris bevinden.
Armi'nius, zie Var u s.
Arpi'num, zie Marius enCicero.
Artaxer'xes, zie X e'n 0 p h 0 n en
Th e m i s't 0 c les.
Ar'temis, tweelingzuster van ApolIon, de godin van de jacht. Evenals
haar broeder is zij gewapend met
boog en pWeu; vergezeld van nimfen,
dwaalt zij door bergen, wouden en
velden. Alle dieren staan onder haar
bescherming, vooral het wild, zie
A u li s. Is haar broeder de zonnegod,
zij was oorspronkelijk de godin der
maan, vergelijk He'cate. Vooral in
het bergland Area'dia werd zij vereerd; haar beroemdste tempel stond
buiten Griekenland te E'phese (verg.

Handel. de'\' Apostelen: 19), een stad
op de kust van Klein-Azië. De hinde
is haar gewijd. Haar bekendste beeld
is de Artemis of Diana van Versail/es met het hert.
Artemi'sium, kaap en landtong in
het N. v. Euboe'a, waar in 480 op
zee de Perzen tegen de Gr. streden.
Artemi'sia, Carische vorstin, die
voor haren echtgenoot M"auso'lus een
praalgraf stichtte (Mausole'um), dat
tot de zeven wonderen der wereld
I!erekend werd; zie 2e gedeelte' onder
Wel' e I d won ue r.
Asca'nius, zoon v. Aene'as, volgens
de sage stichter van Alba Longa in
Latium.
.
Ascle'pius, zie Aesculapius.
Aspa'sia, d. i. de gewenschte, de
welkome, de vriendelijke, de om haar
schoonheid en geestigheid beroemde
vrouw, om wie Pe'rieles zijn echtgenoote verstiet.
Aspho'delusweide, een met affodillen
begroeide weide in de Onderwereld.
Assa'racus, broeder van IIus, zoon
van Tros en overgrootvader van
A e n e'a s; zie stam boom der Danaïden
in het 2e gedeelte.
Assy'ria, het rijk in Mesopotamië,
dat eens over een groot deel v. W.Azië heerschte (hoofdstad Ni'nivé) en
nauw verwant was in godsdienst,
zeden en gewoonten, staatsinrichting
en kunst aan Babylonië (hoofdstad
Babylon).
Astrae'a, dochter van ZéUs en The'mis (godin der gerechtigheid) die in
de Gouden eeuw op aarde verkeerde;
later in den Dierenriem geplaatst
onder den naam van Maagd (Virgo).
Asty'ages, zoon v. Cya'xal'es, grootvader van Cyrus den Ouderen.
Asty'anax, eenige zoon van Hee/or
en Andro'mache, door zijn vader
Seaman'drius genoemd; hij werd
bij Trojes ondergang van de muren
neergeworpen.
Atalan'ta uit Arcadia, dochter v.
Ia'sus en Cly'mene, beroemd om
haar vlugheid en kracht, Zij nam
deel aan de Calydonische jacht,
wondde het eerst het zwijn en kreeg
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de huid ervan van Melea'ger, die het
doodde, ten geschenke.
Athe'nae (Athene), de aan de godin
Athena gewtjde stad (verg. St.' Petersburg, St.-Thomas e. a.), hoofdstad
van At'tica en parel v. Gr.; stad met
tal van prachtige openbare gebouwen
als Par'thenon, Erechthe'um, theater
van Diony'sus, These'um, Ode'um v.
Hero'des At'ticus, Academi'a en Lvce'um. Van de stad liepen de lange
muren, ook wel de beenen van Athene
genoemd, naar den Pirae'us. De bloeitijd van Athene valt in de 5e eeuw.
De bewoners waren bekend om hun
geestigheid, vroolijke grappen, fijne
hatelijkheden.
Athe'na (Miner'va) , ook Pallas
Athe'na genaamd, dochter van Zeu3,
uit zijn hoofd gilboren ; oorspr. een
hemelgodin, later de godin v. h. wijze
kr\jgsbeleid, gewapend met helm,
schild (A e gi s, z. a.) en speer. Verder
de godin der wijsheid en de beschermster van alle kunsten, wetenschappen
en handwerken. Vooral werd zij te
Athene vereerd, waar op den Acro'polis haar prachtip;ste tempel het
Par'thenon stond. .Taarlijks werden
er ter eere van haar de Panathenae'a
gevierd. Aa.n deze godin waren de
uil en de olijfboom gewijrl
Athenae'um, tempel of plaats, aan
Athena gewijd; in Rome de kweekschool ter letterkundige en wetenschappelijke opleiding, door keizer
Hadria'nu, (117-138 n. C.) gesticht.
A'thos, voorgebergte v. d. Chalci'dische landtong Acte, door Xerxes
doorgegraven.
Aflas, 1) een der Tita'llen, die Z@s
beoorloogden, en daarom veroordeeld
werd om den hemel te torsen; 2) Afrikaansche vorst, die Perseus
niet wilde opnemen en door dezen
met behulp v. d. Medu'sa versteend
en in den berg Atlas veranderd werd.
A'tréUa, koning v. Myce'nae, vader
v. Agamemnon en Menelaüs; deze
heeten daarom ook Atri'den.
A'tropus, zie Moe I' a e.
At'talus, r\ike koning v. Per'gamus,
die in 133 zijn schatten en zijn rijk,

9

dat toen de geheele westkust v. KleinAzië bevatte, aan Rome vermaakte.
At'tica (d. i. kustland), driehoekig
landschap in 't O. v. M.-Griekenland,
met de hoofdstad Athene. Het was
over het geheel bergachtig en onvruchtbaar. Koren bracht het weinig
voort, maar de olijfboom (volgens de
sage een geschenk van de godin
Athena) en de vijg tierden er welig.
Ook het Attisch zout, letterlijk en
figuurlijk, was beroemd. De bevolking was Io'nisch. Als stichter van
den Atheenschen staat gold Thes@s.
Na dezen regeerden er koningen, van
welke Codrus de laatste was. Toen
kwamen er archonten, eerst één voor
zijn leven, dan één voor 10 jaar en
sinds 683 jaarlijks negen archonten.
Augi'as, koning v. Elis, bezitter v.
rijke stallen met vee. Zie bij Her c ules en in het 2e ged eel te.
Au'gures, vogel wichelaars : bij de
Rom. een soort van priesters, die bij
iedere gewichtige handeling uit allerlei verschijnselen, vooral uit de
vlucht der vogels, den wil der goden
hadden op te maken. De invloed van
deze vriesters was in Rome zeer groot .
. Augus'ta Taurino'rum, thans Turijn,
zie T a u ri ni.
Augus'ta Treviro'rum, thans Trier,
zie Tre'\'eri.
Augus'tus, de Eerwaardige, titel door
den Senaat in 27 aan Octavianus,
Romes eersten keizer, gegeven (3114 n. C.).
Au'lis, havenstad in Boeotië, verzamelplaats del' Gr. vloot tegen Troje;
hier kwamen 1200 schepen, met ongeveer 100 duizend strijders bemand,
bijeen. De gunstige wind liet te lang
op zich wachten. Toen verklaarde de
ziener'Calchas, dat Ar'temis verstoord
was op Agamemnon, omdat deze
een aan de godin gewtjde hinde gedood had en dat de vloot eerst een
gunstigen wind zou krijgen, wanneer
die aanvoerder zijn dochter Iphigeni'a aan haar ten offer zou brengen.
Na lang aarzelen besloot Agamemnon
ZIjn dochter als zoenoffer te geven,
zie verder lp h i gen i'a, Daarop werd
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de wind gunstig, en de vloot bereikte
Troje na een voorspoedige reis.
Aurelia'nus, een der beste Rom.
keizers, 270-275 n. C., bijgenaamd
de Hersteller des Rijks.
Aure'lius (M.), door Antoni'nus als
zoon aangenomen, en na diens dood
keizer van het Rom. rijk (161-1HO
n. C.). Reeds in zijn jeugd een aanhanger van de Stoïsche leer en haar
strenge levenswijze. Hij liet na 12
boeken "tot zich zelven".
Auro'ra, Gr. E'os, de rozenvingerige,

in saffraankleurige gewaden gehulde
godin van den dageraad; zij kondigt
de komst aan van haar broeder
He'/ius.
Autochtho'nen, zie Ab 0 r i' gin e s.
Auto'medon, wagenmenner en strijdmakker van Achilles.
Aventi'nus, een der zeven heuvelen
van Rome.
Aver'nus, meer bij Cumae (z. a.)
in Midden-Italië, waarbij, naar men
beweerde, een toegang tot de Onderwereld was.

B.
Ba'bylon, beroemde hoofdstad van dubbele zuilengangen, voor het hanBabylo'nië, aan weerszijden van den deis verkeer en de rechtspleging. Sedert
Ellphraat met een omtrek van ± 16 Constantijn den Groo",en (306-337 n.
uur. Volgens Ur. overlevering ge- C.) een kerk in dien vorm. (s = z).
sticht door Semi'ramis (± \l000),
Bau'cis, zie Ph i I e'm 0 n.
maar verfraaid en vergroot door
Bel'gica, z. Ga 11 i a (Transalpina).
Nebucadne'zar, den stichter van het
Belle'rophon, kleinzoon v.Si'syphus,
Nieuw-Babylonische rijk. De zg. ver ,laat de Chimae'ra, een monster
"hangende tuinen" dezer stad, vol- in Ly'cië, van voren een leeuw, van
gens sommigen door Semiramis, achteren een draak, en in het midvolgens anderen door Nebucadnezar den een geit (zooals Homerus het
aangelegd, werden tot de zeven won- beschrijft), na van Athena (Minerva)
deren der wereld (zie 2e gedeelte); het gevleugelde paard Pe'gasus ontgerekend. Bekend is ook de toren vangen te hebben.
van Babel (tempel van den zonnegod).
Bello'na, krUgsgodin, bloeddorstige
Zie ook C y I' U s.
zuster van Mars,. in Rome had zij
Bacchana'lia, feesten te Rome ter op 't Campus Mar'tius een tempel.
eere van Bac'chus; zie Di 0 n y sus.
Beneven'tum, stad in Sam'nium;
Bacchan'ten, volgelingen van Dio- zie Cu ri u s Den t at u s.
ny'sus, een tot razernij opgewonden
Bi'as van Prië'ne in Io'nië, een
vrouwenschaar, dragende elk een met der zeven wUzen van Gr., ± 550.
Bithy'nia, landschap in Klein-Azië,
klimop omwonden staf (thyrsus).
Bac'chus, zie Di 0 n y sus.
tusschen den Propon'tis en den Pontus
Bac'tria, landschap in het N.O. van Euxi'nlls, sinds 74 in het bezit der
't Perzische rijk. Bactriërs noemt men Romeinen; zie ook P rus i a s.
rlie Arische of Indogermaansche
Boc'chus. koning van Mauretania,
stammen, die zich met de Perzen en ten tijde van Ju g u r't ha.
Meden ten O. van den Tigl'is op de
Boeo'tia, landschap in Midden· Gr.
hoogvlakten van Iran vestigden; zie of Hellas, ten N.-W. aan At'tica grenook Zoroaster.
I zende, bergland met den He'licon en
Bar'bari noemden de Gr. alle niet- den Cithae'ron; hoofdstad Thebe.
Helleensche volken en de Rom. allen,
Borea'den, z. Zet e s en Ph i n êu s.
die noch Griek, noch Romein waren.
Bo'reas, de N.-O. of N. wind, myBasi'lica, in het oude Rome een thololl:ische zoon v. Astrae'us en E'os.
langwerpig, vierhoekig gebouw met
Bou'lè, de raad te Athene) die d~

BRENNUS-CA LCHAS.
staatsaangelegedheden, al vorens ze in
de volksvergadering gebracht werden,
had te overwegen; sinds Solon uit
400, sinds Clis'thenes uit 500 leden
bestaande, vandaar kortweg de 500
genoemd.
Bren'nus, titel (niet naam) v. d.
aanvoerder der Galliërs, die het Romeinsche leger bij de Al'lia vernietigden en Rome verbrandden (390).
Brise'is, krUgsgevangene en geliefde slavin van Achilles, hem door
Agamemnon wederrechtelijk ontnomen, toen deze op raad van Calchas,
Chryse'ïs aan haar vader, een priester
van ApolIon, moest terugzenden, ten
einde de pest, die in het Gr. kamp
was ontstaan, te doen ophouden. Over
dien roof vertoornd, scheidt Achilleb
zich van de overige Grieken af. en
zijn moeder Thetis weet van ZéUs
gedaan te krijgen, dat hij zóó lang
den Trojanen bijstand zal verleen en,
totdat aan Achilles voldoening is gegeven (ie boek v. d. Ilias).
.
Britan'nla, het tegenw. Engeland.
Britan'nicus, zoon v. keizer Clau'dius
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en van Messali'na, troonopvolger, doch
in zijn 15e jaar door Nero uit ijverzucht en vrees vergiftigd (55 n. C.).
Brundi'sium, thans Brindi'si, zie:
Cala'bria en Appia via.
Brut'tium, landschap in BenedenItalië met de steden Croton en
Rhe'gium.
Bru'tus, Rom. familienaam; de meest
bekende zijn: 1) L. Juni'us Brutus
die Tarquinius Superbus verdreef;
2) M. Junius Brutus, vriend v. Cicero
en gunsteling van Caesar, wiens
moordenaar hij werd; zie Cas s i u s.
Buce'phalus, het strijdros v. Alexander den Grooten.
Byzan'tium, megarensisch-atheensche kolonie in Thracië, prachtig gelegen aan den Chry'sokeras (Gouden
Hoorn). Aan het bezit van deze stad,
die herhaaldelijk van meester verwisselde, was den Atheners om den
korenhandel veel gelegen; later Constantino'polis genaamd, d. i. stad van
Constantijn (den Gr.), die ze vergrootte en tot zijn residentie maakte
(330 n. C.).

I

c.
Cad'mus van Phoenicië, zoon van koning Age'nor, werd door zijn vader uitgezonden om zijn door Z@s geschaakte
zuster Europa te zoeken, kwam na
lang zwerven in Hellas en stichtte
de Cadme'a, den burcht van Thebe.
HU huwde met Harmo'nia.
Cae'lius, een der zeven heuvelen
van Rome.
Cae'sar, patricische familienaam in
de gens (= geslacht) Julia. Na Augustus de titel van de prinsen der
keizerlUke familie. Na Nero de vaste
keizerstitel.
Cae'sar (C. Julius), de grootste man
zijner eeuw, beroemd veldheer, staatsman, redenaar en schrUver (100-44).
Lid van het eerste driemanschap met
Pompe'jus en Crassus; overwint de
Hel vetiërs, verovert Gallië, alsmede
hit land der Belgen; dringt over den

Rijn Germanië binnen en over den
oceaan Brittannië. Hij trekt in 49
den Ru'bicon (de grensrivier zijner
provincie) met zijn leger over, waarop
de 2de burgeroorlog uitbreekt (tegen
Pompejus, zijn mededinger), hij verslaat dezen bij Pharsa'lus in Thessalië (48). In 45 tot dictator voor zijn
leven benoemd. In 44 door de samengezworenen onder Brutus en Cas',ius
vermoord. Zijn meest bekend geschiedwerk heet "de Bello Gal'lico", over
den Gallischen oorlog.
Cala'bria, onderdeel van Z.-Italië,
met Brundi'sium op de O.-kust, van
waar de gewone overvaart naar Gr.
en het Oosten en met Taren'tum
op de W.-kust.
Ca'laïs, zie Zete~.
Cal'chas, zoon v. Thestor, beroemd
vogel wichelaar en ziener, die de Gr.

I
I
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CALENDAE-CASSIUS.

naar Troje vergezelde en op wiens
uitspraak Chryse'ill aan haar vader
werd teruggegeven, zie ook I p h igen i'a.
Calen'dae, zie 2de gedeelte.
Cali'gula, Rom. keizer (37-41 n. C.),
eigenlijk geheeten C. Cae'sar, zoon v.
Germa'nicus en Ayrippi'na; in Germanië geboren en door de soldaten
Cali'gula, d. i. soldaten-laarsje, bijgenaamd.
Cali'ope, d. i. die een schoone stem
heeft, muze van het heldendicht of
epos, de meest geëerde van allen,
voorgesteld met wastafel en schrijfstift of stilet.
Callis'to, jachtgezellin v. Ar'temis
in Arca'dië, door Z@s bemind, door
Hera in een berin veranderd, waarop
Z@s haar onder de sterren plaatste,
(de Groote Beer).
Ca'lydon, aloude stad in Aeto'lië,
bekend in de vroegste heldeneeuwen
door het Calydo'nisch zwijn, dat de
omstreken wijd en zijd verwoestte.
Het wordt door jagers bestookt en
door Melea'ger gedood; zie A tala n te.
Calyp'so, nimf, bekend door de Odyssee' en door Fénelons Avonturen van
Tele'machus. Uli'xes toefde zeven jaar
bij haar op haar schoon eiland Ogy'gia.
Camby'ses, zoon en opvolger v.
Cyrus den Ouderen, koning v. Perzië
\)29-5~; hij
onderwerpt in 527
Aegypte.
Camil'lus, een der groote helden
uit de Rom. republiek; als dictator
nam hij in 396 de stad Ve'ji, den
sleutel van Etrurië; in 390 drUft hij,
volgens de overlevering, de Galliërs
uit Rome na hun ver~idelde pogingen om het Capitool te overrompelen (zie Man li u s); verder beoorloogde hij de Volscen, Etruscen en
de Aequers; op BO-jarigen leeftUd in
367 verslaat h~i nogmaals de Galliërs,
en sterft in 365 aan de pest.
Campa'nia, landschap van M.-Italië
(het woord bet. vlallte, verg. Champagne), het was het geliefde zomerverblij f der Rom. patriciërs.
Cam'pus Mar'tius, groot veld te
Rome langs den Tiher, aan M a I' S

gew~id en gebruikt voor openbare
spelen,
wapenoefeningen, wapenschouwingen,
volksvergaderingen,
enz. Eerst buiten de stad gelegen, werd het allengs, vooral onder
Augustus en later, bebouwd met
tempels, schouwburgen en andere
prachtige gebouwen.
Can'nae, vlek in Apulië, bekend
door de schitterende overwinning v.
Hannibal op de Romeinen (216).
Ca'panêus, een der helden, die den
tocht der Zeven tegen Thebe bijwoonde; wegens godslastering door
Z@s met den bliksem getroffen.
Capitoli'nus, een der zeven heuvelen, waarop Rome is gebouwd.
Capito'lium(Capitool), de Z.-W. top
v. d. Capitoli'nus, met den burcht v.
Rome, den drievoudigen tempel v. Jupiter, Juno en Minert'a. Hier brachten de nieuwe consuls hun eerste
offer, offerde de zegevierende veldheer.
Ca'preae (nu Capri) , eilandje aan
de kust v. Campa'nië, waarheen de
achterdochtige keizer Tiberius (1437 n. C.) zich uit Rome terugtrok.
Ca'pua, belangr~ike stad in Campanië, die zich na den slag bij Cannae
met Hannibal verbond, doch later
door de Rom. vreeselijk gestraft werd.
Cartha'go, een der beroemdste
steden van de oude wereld, op de N.
kust van Afrika, volgens de overlevering door Dido (van Tyrus) ± 880
gesticht; door de Romeinen in den
3en Punischen oorlog (146) verwoest.
Op de puinhoopen v. h. oude verrees
onder Augustus een nieuw Carthago.
Cassan'der, zoon van Anti'pater,
voerde langen tUd met andere veldheeren van Alexander den Gr. oorlog
tegen Anti'gonus, totdat de slag bij
Ipsus (301) hem van dezen lastigen
vijand bevrUdde.
Cassan'dra, dochter van Pri'amus
en He'cuba, door ApolIon met de gave
der voorspelling bedeeld, doch zóó,
dat niemand aan haar sombere voorspellingen geloof hechtte.
Cas'sius, een der beroemdRte en
oudste Rom. geslachten. De meest
bekende is C. Cassius Longi'ntlS met

CASTOR-CHARITES.

Brutus het hoofd der saamgezworenen
tegen Julius Caesar (44). Beiden
dooden zich na den slag bij Philip'pi
(42) tegen Antonius en Octavianus.
Cas'tor, zie Di 0 s c ure n.
Catili'na, Rom. ridder en patriciër,
een aanzienlijk en talentvol man, doch
bedorven v. karakter en met schulden
overladen, zocht door geweld de
oppermacht (het consulaat) te Rome
in handen te krijgen. In 63 kwam
het plan tot rijpheid, doch werd ver~ideld door het beleid van den consul
Cicero, die Catilina noodzaakte Rome
te verlaten; kort daarop sneuvelde
C. in den slag bij Pisto'ria (62). Ci'cero's redevoeringen tegen C. bestaan nog; Sallus'tius beschreef de
geschiedenis dezer samenzwering.
Ca'to, ma'ior d. i. de Oudere, of
Censo'rius bijgenaamd (234-149),was
in 195 consul en in 184 censor te
Rome, drong steeds in den Senaat
aan op de verwoesting van Carthago,
volgem zijn leus: Praetere'a cen'seo
Cartha'ginem es'se delen'dam d. i.
Overigens ben ik van gevoelen, dat
Carthago moet verwoest worden. Hij
was een ouderwetsch Romein en gekant tegen alles, wat Gr. was, hoewel
hij nog op zijn ouden dag Gr. ging
leeren.
Ca'to van U'tica, achterkleinzoon v.
den vorigen, was de aanvoerder der
repu blikeinsche part~i te Rome in de
laatste eeuw der republiek, verzette
zich hardnekkig tegen het streven
v. h. 1ste Driemanschap, sloot zich
in den burgeroorlog bij Pompejus
aan en doodde zich zelf, na de overwinning door Caesar bij Thapsus, te
U'tiea (46), om den ondergang v. d.
ouden staatsvorm niet te overleven.
Catul'lus (C. Vale'rius) (87-47),
beroemd Rom. lyrisch dichter, geboren te Verona.
Cau'casus, bergketen tusschen de
Zwarte en de Kaspischp. Zee, in de
mythologie bekend door den daaraan
geketenden Prome'théUs.
Cau'dium, stad in Sam nium, bij
welke de Caudijnsche passen liggen;
zie Pon t i u s.
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Ce'crops, oude koning v. At'tica uit
den stam der Pelasg~n, die door het
bouwen v. d. burcht Cecro'pia, den
lateren Acro'polis, den grondslag zou
gelegd hebben v. d. stad Athene.
Certen (Kelten), een uit Azië gekomen volksstam, de eerste bewoners
van West-Europa. De tegenwoordige
bevolking van Ierland, Wales en
Bretagne is nog grootendeels van Keltischen oorsprong.
Centau'ren, woest ruiter volk in Thessalië, uitgeroeid door de Laptthm.
Later stelde men zich voor, dat ze
deels mensch, deels paard waren.
Zie ook: C h i ron en Nes sus.
Cen'timanen, zie U'ra nu s.
Centu'ria, zie 2e gedeelte.
Ce'os, een der Cycla'den, dicht aan
de zuidpunt van At'tica, geboorteplaats v. d. lierdichter Simo'nides.
Zelfmoord op 60-jarigen leeftijd was
hier in zwang.
Ce'phalus, 1) zie Pro c ri s; 2) van
Syracuse,vader v.d. Attischen redenaar
Ly'sias, die zich op aandringen van
Pe'ricles te Athene vestigde.
Cer·beru., de driekoppige hond met
een staart als een slang, bewaker
van het Schimmenrijk, die wel alle
dooden de Onderwereld binnenliet,
maar er niet één uitliet. Orpheusdeed
hem door zijn muziek in slaap vallen;
ziE! ook het 12e werk van Hercules.
Cerea'lis, zie V e s pa s i a n u s.
Ce'res, Rom. godin v. d. landbouw,
ter eere van wie te Rome in April
de Cerea'lia gevierd werden. Zij is
dezelfde als de Gr. Deme'fer. Ceres
wordt voorgesteld met een krans v.
korenaren, een fakkel of schepter en
een vruchten- of bloemkorf in de
handen; zij is de beschermgodin van
Sicilië; zie Pro ser pin a.
Chaerone'a, stad in Boeotië, waar
Philippus van Macedonië de Gr. overwon, 338 (ondergang derGr. vrijheid).
Chalci'dice, zie Ol y n t hu s.
eha'os, de oneindige ruimte vol
nevel en duistérnis; zie Gae'a.
Cba'rites (de Rom. Gra'tiën), de drie
bevalligheden, dochters van ZiiUs, nl.
Euphro'syne, Ag/a'ia en Tha'lia.
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CHARON-CIRCUS MAXJMUS.

Cha'ron, de stokoude, haveloos gekleede veerman, die de schimmen der
afgestorvenen voor een penning (obool)
over de rivieren der Onderwereld vaart
naar het rijk der dooden of het
Schimmenrijk.
Charyb'dis. zie bij Sc Y11 a.
Che'ops, Aegyptisch koning uit het
Oude Rijk (± 2500), een v. d. drie
groote piramiden bouwers.
Chersone'sus, bet. schiereiland, 1) de
Thra'cische -, thans G all i'p 0 1i,
zie A ego s P o't a mus; 2) de Taurische -, zie lp h i ge n i'a.
Chi'lon van Lacedae'mon, een der
zeven wijzen v. Gr., ± 590.
Chimae'ra, zie Bell erophon.
Chi'ron, de verstandigste en rechtvaardigste onder de Centauren, wonende op den berg Pe'lion; hij werd
door Apol/on en Artemis onderwezen
en was op zijn beurt de leermeester
o.a. van Ia'son en van Achilles. Later
door ZéUs als boogschutter onder de
sterren geplaatst.
Chi'us, nu Sci'o, een der grootste en
beroemdste eilanden der Aegae'ische
Zee, op de fo'nisch-Aziatische kust.
De hoofdstad Chi'us was een der
steden, die zich de geboortestad van
Homerus noemden.
Chlo'ë, d.i. geel, groenachtig, bijnaam
van Ceres als beschermster van den
oogst; naam van herderinnen in 1'0mans en idyllen, zie D a ph nis.
Chlo'ris, de blvemengodin, zie Ze' ph y rus.
Choregie',zie Liturgieën, 2e gedeelte.
Chryse is, dochter van Chryses,
den priester van ApolIon te Chryse,
stad op de W.-kust van Troas, door
Achilles op een strooptocht gevangen
genomen en aan Agamemnon als
slavin toebedeeld; zie verder B ri s e'i s
en Cal c h as.
Chrysip'pus, hoofd der Stoïcijnsche
school in de 3e eeuw na den dood
van Clean'thes, die een leerling was
van Zeno.
Ci'cero (M. Tul'lius), 106-43, geb.
te Arpi'num in Latium, studeerde
eerst te Rome, was 79-77 te Athene
en werd, teruggekeerd, Romes grootste

redenaar. Hij bekleedde er alle ambten
in het door de wet gevorderde jaar,
was in 63 consul en ontdekte en
verijdelde als zoodanig de samenzwering van Catilina. Van zijn redevoeringen zijn vooral bekend die,
welke hij in 70 hield in het proces
tegen C. Verres, verder die tegen
Catilina en de z.g. 14 Philippische
redevoeringen, die hij hield in 44 na
Caesar's dood tegen Antonius, als
leider der republikeinsche partij. Kort
daarop door het 2e Driemanschap (z.
A n ton i u s) vogelvrij verklaard, werd
hij in 43 vermoord. Behalve redevoeringen bestaan nog v. hem redekundige en philosophische geschriften
en zijn uitgebreide correspondentie.
Cim'bren, Germaansche volksstam,
die het Rom. gebied bedreigde, doch
door lIfa'rius, in 101 bij Vercel'lae
(op de Raudische velden) in de Povlakte werd geslagen.
Cimme'rii, mythisch volk in het
uiterste westen.
Ci'mon, zoon v. Milti'ades, versloeg
in 469 de Perzen bij den Eury'medon
in Pamphylië, Kl.-Azië (t 449).
Cincinna'tus werd volgens de fraaie
overlevering v. achter den ploeg geroepen om als dictator tegen de Aequers
op te trekken,die in 16 dagen tijds door
hem schitterend geslagen werden(458).
Ci'neas, gezant van Pyrrhus naar
Rome, wiens vredesonderhandelingen
in den Senaat, wier leden op hem
den indruk van koningen maakten,
mislukten, door het fiere woord van
App. Claudius, den Blinden.
Cin'na, voerde met Marius een
schrikbewind in Rome in tijdens de
afwezigheid van SuUa; hij werd in een
oproer door zijn eigen soldaten gedood (84).
Cir'ce, een toovernimf op het fabeleiland Allae'a, dochter v. He'lÎus, die
de tochtgenooten v. Ulixes in zwijnen
omschiep, doch op dezen zelf geen
invloed had.
Cir'cus Ma'ximus, groote renbaan
te Rome voor wedrennen met paard
en wagen; door Tarqui'nius PriSCU$
aangell'grl, kon zij sinds Caesar140000
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CHIT AERON--CONON.
toeschouwers bevatten. Bekend is de
kreet van het volk in den keizerstijd :
"panem et circen'ses", d.i. brood en
spelen in den circus.
Cithae'ron, woest gebergte op de
grens v. Boeotia en At'tica.
Clau'dius, Rom. keizer(41-54n. C.),
broeder v. Germanicus, zwak werktuig van zijn beruchte echtgenooten,
Messali'na en Agrippi'na. Onder zijn
regeering kregen de Rom. voor het
eerst vasten voet in Brittannië, waarheen de keizer zelf een veldtocht
ondernam.
Clau'dius Civi'lis, zie Ve spa si anu s.
Clean'thes, zie C h r y sip pus.
Clear'chus, een Spartaan, die de
aanvoerder was v. h. Gr. huurleger
v. d. jongen Cyrus en na den slag
bij Cuna'xa door Tissapher'nes verraderl\jk omgebracht wprd.
Cleobu'lus v. Lindus opRhodus,een
der zeven w\jzen van Gr., ± 580.
Cleo'menes 111, Spartaansche koning,
die in de 3e eeuw de staatsregeling
in Sparta trachtte te hervormen door
het Rerstellen van de wetten van
Lycurgus en vernietiging van de
macht der epho'ren.
Cle'on, leerlooier van beroep, en
na den dood van Pe'ricles ultrademocratisch staatsman en veldheer
in Athene tijdens den Peloponne'sisc\.)en oorlog (door Aristo'phanes
gehekeld in "de Ridders").
Cleo'patra regeerde van 51 af met
haar broeder Ptolemae'us over Aegypte.
Door onlusten uit het rijk verdreven,
vond ztj in Julius Caesar te Alexandri'ë (47) een beschermer, die haar
op den troon herstelde. Na den dood
van Caesar omhelsde ztj de partij v.
Antonius, en volgde dezen tegen
Octavianus naar Ac'tium (31); na de
nederlaag v. Antonius bracht zij zich
om het leven door een adderbeet (30).
Cliën'ten, zie 2e gedeelte.
CIi'o, d.i. de Verkondigende, de
roemende muze der geschietienis; zij
wordt voorgesteld met een papierrol.
Clis'thenes, wetgever te Athene, die
de wetgeving v. Solon in meer de-
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mocratischen geest wijzigde (509).
CIi'tus, veldheer v. Alexander den
Grooten, redde diens leven in den
slag bij den Grani'cus (335); later
doodde Alexander hem bij een twist
op een feestmaal.
Clo'acae, riolen, afvoerkanalen te
Rome. Heb grootste van deze, door
Tarqui'nius Priscus aangelegd, liep
uit in den Tiber.
Clo'tho, zie Moe I' a e.
Clytaemnes'tra, dochterv. Tynda'reû.s en Leda,gemalin v. Agamemnon
en later van Aegis'thus. Zij is de
moeder v. Iphigeni'a, Elec'tra, alsook
v. Ores'tes, door wien zij wordt vermoord uit wrok over den dood zijns
vaders.
Cocy'tus, de Jammerstroom, rivier in
de Onderwereld, een arm v. d. Styx.
Co'drus, laatste koning v. Athene,
die in den strijd met de Doriërs zich
voor z\in vaderland opoffert (± 975).
Col'chis, landschap in Klein-Azië
aan de Zwarte Zee, bekend door den
tocht der Argonauten onder la'son.
Colo'nia Agrippi'na, Keulen, werd
onder keizer Claudius, 50 n. C., op
bevel v. Agrippi'na, zijn gemalin, die
hier geboren was, een Rom. kolonie.
Colosse'um noemt men de overblijfselen v. h. door Vespasia'nus
begonnen en door Titus voltooide
Amphithea'trum Fla'vinm.
Comi'tia, zie 2de gedeelte.
Com'modus, slechte zoon v. d. voortreffelijken M. Aure'lius. Met hem
begint (180 n. C.) de rij der slechte
keizers en het verval v. het Rom. rijk.
Comoe'dia, beteekent eigenlijk· het
gezang van een vroolijke schare bij
de Diony'susfeesten. Daaruit ontwikkelde zich mettertijd de comedie, het
blijspel, dat vooral te Athene tot
grooten bloei kwam; zie: Aristo'phanes, Menander en Epich ar'm us.
Concor'dia, godin der eendracht bij
de Rom.; aan het forum te Rome had
zij een tempel, die door Gamil'lus
gesticht was.
Co'non, Atheensch vlootvoogd, die
met het geld der Perzen de heer-
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CONSTANTINOPOLIS-CROTON.

schappij der Spartanen vernietigde
(394).
Constantino'polis, d. i. de stad v.
Constantinus, zie B y za n t i u m.
Constanti'nus,b~jgenaamd de Groote,
Rom. keizer (306-337 n. C.), een
man v, groote bekwaamheden, die in
het Rijk een nieuwe orde v. zaken
stichtte, den rijkszetel naar Byzantium
verplaatste en het Christendom tot
staatsgodsdienst maakte.
Con' sul, zie 2de gedeelte,
Cor'bulo,veldheer v. Clau'dius en
Nero, voerde oorlog in Germanië en
Armenië. Uit \jverzucht zond Nero
hem zijn doodvonnis toe in Gr.,
waarop hij zich zelf het leven benam.
Hij verbond door een kanaal (onzeker
waar) Maas én Rijn en dempte den
opstand der Friezen.
Corin'thus, hoofdstad v. h. landschap Corinthië, de sleutel v. d. Peloponne'sus, een der eerste handelssteden der oude wereld. Hoofdzetel
v. Gr. kunst en nij verheid (Corinthische vazen, Corinthisch erts, Corinthische zuil, kenbaar aan de acanthusbladeren aan het kapiteel), maar
tevens berucht door haar weelderigheid. Door den Rom. consul Mum'mius
in 146 verwoest, doch door Caesar
weder opgebouwd (46).
Coriola'nus(C Mar'cius), die volgens
het verhaal aan de Plebejel's het
volkstribunaat wilde ontnemen (491),
in ballingschap moest gaan en to~n
aan het hoofd der Volscen Rome
belegerde.
Corne'lia, dochter v. Sci'pio Africa'nus Ma'ior, moeder van Tib. Sompro'nius en C.Sempronius Grac'chus,
een voorbeeld v. Rom. vrouwendeugd
en moederliefde. Het volk richtte haan
ter eere een zuil op met de woorden
Aan de Moeder der Gracchen.
Corone'a, stad in Boeo'tië, bekend
door de overwinning van Agesila'üs
op de verbonden Grieken (394).
Corban'ten, zie R h e a.
Coryphae'us, zie Par a bas i s.
COS, Co'os (nu Kos), een tot de
Sporaden behoorend eiland op de
Aziatische kust, beroemd door zijn

doorzichtige weefsels; geboorteplaats
van Hippo'crates.
Cothur'nus, zie 2de gedeelte.
Cras'sus, beroemde Rom. familienaam; - de meest bekende is M.
Lici'nius Crassus, Hij verslaat in 71
Spar'tacus, is lid v. h. ie Driemanschap (zie Ca esa r) en komt om bU
Carrhae in Mesopotamië tegen de
Parthen (53).
Cre'on, broeder v. locas'le, regeerde
over Thebe tot de troonsbestijging
v. Oe'dipus en wederom, nadat deze op
tragische wijze in ballingschap was
gegaan en diens zonen Ete'ocles en
Polyni'ces in een broedermoordenden
oorlog zijn omgekomen.
Cre'ta, Gr. eiland in de Midd. Zee.
De oudste bewoners trekken mede
op tegen Troje onder ldo'men@s. Ze
munten uit als boogschutters en dienden als zoodanig later in vreemde
legers. De consul Metel'lus Cre'ticus
onderwierp het eiland aan Rome (66).
Bekend is het labyrint van Creta;
zie 0 ae d a I u s.
Creü'sa, 1) dochIer v. Pri'amus en
He'cuba, gemalin v. Ane'as en moeder v. Asca'niu6; 2) dochter v. Creon,
koning van Corinthe, onder wiens
regeeringla'sonenMede'ateCorinthe
kwamen en om welke lason Medea
verstiet.
Cri'tias, de felste der 30 tirannen
in Athene (404). Hij sneuvelde in
403 bij de bevrijding van Athene door
Thrasybu'lus.
Croe'sus, de rijke en beroemde
koning van Lydië, wiens rijk door
Cyrus werd te gronde gericht in 549.
Bekend is zUn ontmoetingmetSolon.
Cro'nus. de jongste der Titanen,
de Rom. Sa t u r'n u s, zoon v. U'ranus
en Gae'a, vader v. Hades, Posei'don,
ZéUs, Hes'tia, Hem en Deme'ter; hij
had z~jn vader U'ranus van de heerschappij over de wereld beroofd, doch
werd op zijn beurt door z\jn jongsten
zoon ZéUs onttroond, zie Rh e a.
Cro'ton, wel varende stad van Brut'tium, beroemd door haar wetgeving,
reinheid van zeden en de school v.
Pytha'goras.

I
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Cu'mae, stad in Campanië, het dadelijk in strijd met Achil'les, die
verbl\jf der beroemde Sibyl'le.
hem, daar hU onkwetsbaar was, een
Cuna'xa, zie Xe nop h 0 n.
slag op het hoofd toebracht en hem
Cupi'do, zie Am 0 r.
met den riem van zijn eigen helm
Cure'ten, zie R he a.
worgde, waarop Posei'don hem in
Curi'a, een gebouw te Rome, waar een zwaan veranderde.
de Senaat vergaderde: de oudste is
Cydip'pe, zie Acontius.
de Curia Hostilia, welke aan Tullus
Cyl'lene, hoogste berg Y. d. PeloHo .. ti'lius wordt toegeschreven.
ponne'sus, waar Hermesgeboren werd,
Curia'tiussen, zie Hor a ti u ss e n. door de dichters daarom de Cylle'Cu 'ri us Denta'tus. een der grootste niër genoemd.
veldheeren uit de Gouden eeuw der
Cy'niei heeten de wijsgeeren uit
Rom. republiek; hij versloeg de Sam- de school van Antis'thenes.
nieten (290) en bracht in 275 aan
Cynosee'phalae, zie F I a min i nu s.
koning Pyrl'hus de beslissende nederCynosarges, gymnasium te Athene,
laag b\j Beneven'tum toe. Bekend is zie A n ti s t hen e s.
zijn eenvoudige levenswijze en zijn
Cyn'thus, berg op Delus, waar
weigering, van de Samnieten geschen- Apol'lon en Ar'temis geboren werden,
ken aan te nemen, onder bijvoeging, die daarom door de dichters Cynthius
dat hU liever over rij ken wilde re- en Cynthia genoemd worden.
geeren, dan zelf rijk te zijn.
Cyparis'sus van Ceos, die van verCya'xares, de grondlegger van de driet wegkwUnde, omdat hij bij onmacht v. h. Medische rijk, door de geluk een hem dierbaar hert, een
inneming v. Ni'nive (606); samen met geschenk van Apollo, gedood had;
den Babylonischen stadhouder Nabo- op zijn xerzoek werd hij door de
polas'sar maakt hij een eind aan het goden in een cypres veranderd.
Assyrische rijk.
Cyre'ne, GIieksche kolonie op de
Cy'bele, zie Rh e a.
N.-kust van Afrika, hoofdstad van
Cyela'den, eilandengroep in de Cyrenaüs (thans plateau van Barca),
Aegae'ische Zee, als in een kring om ten O. van de Syrtis Major (Groote
het heilige Delus gelegen.
Syrte), de geboorteplaats van CalCy'eliei heeten de navolgers van limachus, Eratosthenes en Aristippus.
Homerus, wier gedichten een doorCy'prus, een der voornaamste eilanloopende reeks vormden en die hun den in ·den oost-hoek der Midd. Zee,
stof aan den sagenkring van den Tro- vooral rijk aan koper. Cyprl}s was de
jaanschen oorlog ontleenden.
hoofdzetel van den eeredienst van
Cyelo'pen, zonen van U'ranus en A p h r 0 dit e.
Gae'a, dienaren van Hephaes'tus, reU-I Cyropaedie', zie Xenop h 0 n.
zen, die in den Aetna, hun werkplaats,
Cy'rus, 1) de Oudere, de stichter
den bliksem moesten smeden. Volgens v. h. Perzische rijk (559); volgens
Homerus een woest volk van roovers, Hero'dotus, zoon v. d. Pers Camblj'slJs
die zonder recht of wetten ieder voor en Jlfan'dane, de dochter v. d. Medizich leefden. Polyphe'mus, de mach- schen koning A8ty'ages. Hij breidde
tigste onder hen, stamde van Posei'- zijn rijk over Klein-Azië uit, veroverde
don af. Cyclopische muren noemt Lydië (z. C ro e sus), nam Babylon in
men overoude bouwwerken, uit reus- (538) en sneuvelde tegen de Massaachtige steenklompen opgetrokken.
ge'ten, een Scythisch volk (529).
Cye'nus 1) betreurde den dood v.
Cy'rus, 2) de Jongere, zie Xezijn vriend Pha'ëthon zoo hevig, dat nophon.
Apol'lo hem uit medelijden in een
Cythe'ra, eiland ten Z. van Laconië,
zwaan veranderde. - 2) zoon van zetel van den eeredienst van AphroPosei'don, kwam de Trojanen te hulp I di'te, die daarom Cytherei'a geb\j de landing der Gr., geraakte reeds noemd wordt.
IWENEN, Klassiek Hwdb., 4e druk.
2
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CIZICUS-DECELJ\.

Cy'zicus, stad in Klein-Azië, a. d.1 versloeg in 410; de gouden munten
Propon'tis (zee van Marrnora), waar van deze stad waren overal gangAlcibi'ades de Spartaansche vloot baar.

I

D.
Da'cia, thans Zevenburgen in Roemenië, zie Tra jan u s.
Daa'dalus van Athene, de bekende
bouwmeester voor koning Minos v. h.
labyrint op Creta, dat tot gevangenis
diende v. d. Minotau'rus. Hij en zijn
zoon I'carus ontvloden later uit Creta
door middel van met was a. d. schouders bevestigde vleugels. i' carUs echter
vloog te dicht bij de zon, waardoor
het was smolt, hij viel in het gedeelte
der Aegae'ische Zee, dat naar hem de
Icarische Zee genoemd wordt. Dae'dalus landde te Cumae.
Daamo'nen, goddelijke wezens, waarvan Gr. oerbevolking meende, dat de
geheele natuur vervuld was. Er waren
goede daemonen, die den mensch
beschermden en ook slechte, die hem
met ziekte en dood dreigden. Zulke
daemonische wezens zijn b.v. de
Nymphen en de Satyrs.
Da'mocles v, Syracuse. hoveling v.
den tyran Diony'sius I; deze liet
hem op een feestmaal een zwaard aan
een paardenhaar boven het hoofd
hangen. Het zwaard van Damocles
is tot een spreekwoord geworden.
Da'mon v. Syracuse, stelde zich als
gijzelaar voor zijn boezemvriend Phin'tias, toen deze door Diony'~ius lIter
dood verwezen was en eenigen tijd
uitstel van straf gevraagd had. Phin'tias keerde nog juist bijtijds terug,
waarop de tyran beiden het leven
schonk. Beider namen gelden als uitdrukking der hoogste vriendschap.
Da'naë, dochter v. Acri'sius, moeder
van Perseus bij Zeus, die onder een
gouden regen tot haar afdaalde,
Da'naërs, naam der Grieken in de
gedichten van Homerus. Over Danaërgeschenk zie het 2de gedeelte.
Danaï'den, de 50 dochters v, koning

Da'naüs, die allen, op ééne na (Hy~
permnestm) in den bruiloftsnacht
haar bruidegoms, de zonen v, Aegyp'tus, die haar naar Argos, zie D a' n a ü s,
gevolgd waren, doorstaken en tot
straf in rle Onderwereld ten eeuwigen
dage water in een bodemloos vat
moesten gieten.
Da'naüs, zoon van Belus, vluchtte
voor zijn tweelingbroeder Aegyp'tus
naar Argos met zijn 50 dochters;
zie 0 a n aï den.
Daph'ne, dochter van den riviergod
Pene'üs in Thessalië, die door Apollo
vervolgd, op haar bede door de goden
in een laurier veranderd werd.
Daph'nis, zoon van Hermes, bekwaam fluitspeler en de grondlegger
van de bucolische poëzie (zie Th e oe rit u s); vandaar naam van een
herder in herdersgedichten ; zie
Chlo'ë.
Dar'danus, zoon v, Zeus, de- stamvader der Trojanen, die daarom ook
Dardani'den heeten.
Dari'us I, zoon van Hystas'pes, koning van Perzië (521-485), een van
de edellieden, die tegen den valschen
Smerdis samenzweren. Na diens dood
tot koning verheven, organiseert hij
het rij k, breidt het uit, maar geraakt ongelukkig met de Europeesclte
Grieken in strijd.
Dari'us 111 Codoman'nus(336-R30),
wordt overwonnen door Alexander
den Gr. Na zijn dood ging het Perzische' r\ik te gronde.
Decelila, stadje in Attica aan den
korenweg van Boeo'tië naar Attica,
dat op raad van Alcibi'ades de Spartanen in 413 bezetten, waarom het
laatste gedeelte van den Peloponnesischen oorlog de Deceleïsche oorlog genoemd wordt.

DECEMVlnI-DIOCLETIANUS.

Decem'viri, d. i. Tienmannen, zie
Vi rgi n i a.
De'cii, beroemd Rom. heldengeslacht;
verhaald wordt ons v. d. zelfopoffering
v. P. De'cius Mus, den vader in den
oorlog met de Latijnen (340) en v.
P. De'ciu8 Mus, den zoon, in den
oorlog met de Samnieten (295).
Deiani'ra, gemalin van Hercules en
de onschuldige bewerkster v. zijn dood;
zie Ne ss u 5.
Deïdami'a, dochter van koning Lycome'des, bij Achil'les moeder van
Pyrrhus.
Dei'phobe, naam van de SibylIe van
Cumae b\j Vergilius.
Dei'phobus, zoon van Priamus, huwt
met Helena na den dood van Paris.
Bij de verovering van Troje wordt
h\i gedood door Menela'us.
De'lium, kuststadje in Boeo'tië, aan
den Euri'pus. De bewoners stonden
bekend als goede zwemmers.
De'lius, bijnaam van Apo 11 o.
Del'phi, stad in Phocis, aan den
voet v. d. Parnas'sus, oudtijd~ voor
het middelpunt der aarde gehouden,
had een prachtigen Apollo-tempel met
tal van wij-geschenken en met de
spreuk: "Ken u zeI ven" in het voorhof. Het orakel van Delphi (v. Apollon)
is het beroemdste v. d. oudheid.
Del'ta, eig. de Gr. letter ll; deze
naam werd door de Gr. gegeven aan
landen, die min of meer de gedaante
van een driehoek hadden. Het meest
bekend is de Nijldelta.
De'lus, kleinste eiland en middelpunt der Cycla'den met een tempel
van Apollo; het was een heilige en
onschendbare grond, middelpunt v. d.
door Aristi'des gestichten zeebond, die
aan Athene de hegemonie ter zee
verschafte.
Deme'ter, dochter v. Cronos en Rhea,
dus een zuster van Z@s, de godin v.
het graan, die de menschen leerde
ploegen en zaaien; Demeter wordt
afgebeeld als een ernstige vrouw
met een krans van korenaren; zie
ook: T I' i P tol emu s, El éil sis en
Ce re s.
Deme'trius, zie Polioreetes.
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Demo'critus, beroemde wijsgeer v.
Abde'ra (geb. ± 460), die 't ontstaan
der wereld op materialistische wUze
verklaarde (atomistische leer). Van
hem wordt gezegd, dat hij steeds lachte
om de dwaasheden der menschen.
Demos'thenes (± 385-322), de
grootste v. de Atheensche redenaars,
beroemd om zijn 8 PhiÎippische redevoeringen (tegen Philippus v. Macedonië). Doch zijn meesterstuk is .,de
Kransrede", gehouden in 330 tegen
Ae'schines, die zich verzette tegen het
voorstel van Cte'siphon, Demosthenes
om zijn \'erdiensten jegens den staat
een gonden eerekrans toe te kennen.
DêiJcalion, zoon van Prometh@s,
die met zijn vrouw Pyrrha, bij den
zond vloed gespaard bleef en het orakel
v. Themis raadpleegde, dat beval de
beenderen hunner moeder achter zich
te werpen. Deucalion begreep, dat
hiermede steen en, als het ware de
beenderen der moeder-aarde, bedoeld
werden; z~i gehoorzaamden, en de
steen en v. Deucalion werden mannen,
die van Pyrrha vrouwen.
Diado'chen, d. i. opvolgers, zijn de
veldheeren v. Alexander den Gr., die
stadhouders werden in de verschillende landen van zijn rijk.
Dia'goras van Rhodus, een der
beroemdste athleten van Griekenland.
Dia'na, oorspronkelijk een It. maangodin, het vrouwelijk tegenbeeld van
Janus, later vereenzelvigd met de
Gr. Ar'temis.
Dicta'tor, zie 2de gedeelte.
Di'do, de zuster van d. Tyrischen
koning (z. T y I' U s) Pygmalion, die,
toen deze haar echtgenoot gedood
had, den moordenaar ontvluchtte en
in Afrika Carthago stichtte (t 880).
Geheel in strijd met de chronologie
brengt Vergilius in zijn Aene'is
Aene'as met Dido samen.
Diocletia'nus, Rom. keizer (284305 n. C.), die het rijk tot een absolute
monarchie maakte. Naast zich stelde
hij een mede-keizer aan en nog twee
Caesars (troonopvolgers). Berucht is
zijn regoering door de strenge vervolging der christenen.
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Dio'genes, streng volgeling v. d. leer
van Antis'thenes, die alle genoegens
en gemakken versmaadde en als bedelaar in een klein huisje leefde, dat
men spottend een ton noemde. Bekend is zUn ontmoeting met Alexander den Gr., toen hij zich te Corinthe
in de zon zat te koesteren. Alex. stond
verbaasd, toen Diogenes enkel v. hem
begeerde, wat uit de zon te gaan en
riep: "Ware ik A lex. niet, ik zou
wenschen Diogenes te zijn!" Ook liep
Diog. op de markt bij klaarlichten
dag eens met een brandende lan~
taarn rond, al zoekende, en op de
vraag, wat hij zocht, was zijn antwoord: "Ik zoek menschen!"
Diome'des, zoon van TydêUs, een
der dapperste helden vóór Troje, beschermeling v. A thena; op het slagveld is h\i voor goden (z. A I' e s) noch
menschen vervaard. Hij rooft met
Ulixes uit Troje het Pallasbeeld
(Palla'dium), waar 't behoud der stad
aan verbonden was. Over Diomedes
den Thraciër zie Her c u les.
Di'on, zie Dionysi us (de Jongere).
Diony'sius van Halicarnas'sus in het
laatst v. d. 1e eeuw, schreef in 'tGr.
een Rom. geschiedenis van het begin
tot den len Punischen oorlog.
Diony'sius, de Oudere (406-367),
bekend om zijn wreedheid en ach terdocht, en de Jongere (367-357 en
346-344), beiden tyrannen v. Syracuse. De laatste wordt eerst door Dion,
zijn zwager, uit de regeel'ing ontzet
en dan in 344 voorgoed door Timo'leon uit Syracuse verdreven.
Diony'sus, zoon v. Zêus en Se'mele,
de jeugdige, dartele god v. d. wijn,
die met een sleep v.. Satyrs en Bacchanten, de wereld rondtrekt, allerwegen door wijnbouw en beschaving
zegen verspreidende en met den dood
of met krankzinnigheid straffende, al
wie zijn persoon of eeredienst bespotte, z. Pen t h éU s. Op zijn feesten
in Athene, de groote en de kleine
Diony'sia, vonden tooneelwedstrijden
plaats in het theater van Dionysus,
waarvan de overblijfselen in 1860
teruggevonden zijn. Zijn feesten in

Rome, de Bacchana'lia, werden eindelijk zóó losbandig, dat de Senaat ze
in 186 verbood; bij de Rom. Bacchus.
Dioscu'ren, volgens de sage zonen
van Zêu. en Leda, de tweelingbroeders Castor en Pollux; heldhaftige
jongelingen: Castor, uitmuntend als
ruiter, Pollux als vuistvechter, namen
deel aan de Calydonische jacht en
den tocht der Argonauten. Men vereerde hen niet slechts in hun vaderstad Sparta, maar overal in Gr. en
later ook in ltlLlië als weldoeners en
beschermers, bijzonder als helpers in
den strijd en redders der zeelieden
(St.-Elmusvuur). In Rome hadden zij
op het forum een tempel, waarvan
nog drie zuilen over zijn.
Dis, zie: Hades en Pluto.
Dodo'na, oude stad in Epi'rus, beroemd wt'gens het in een heilig eikenwoud gelel<en orakel v. ZéUs, waar.
uit het ruischen der bladeren en het
geluid van dool' den wind bewogen
bekkens de toekomst verkondigd werd.
Domilia'nus, zoon v. Vespasianus,
jongere broeder v. Titus, Rom. keizer
(81-96 n. C.), berucht door zijn
gruweldaden; door toedoen mede v.
zijn vrouw vermoord.
Do'riërs, na 1000, een der drie
hoofdstammen v. h. Grieksche volk.
Do'ris, 1) klein landschap in M.-Gr.,
waar vermoedelijk een gedeelte v. d.
Doriërs achterbleef, toen dezen uit
Thessalië verhuisden naar den Peloponnesus, Creta en de kust van KleinAzië ; het is de Dorische volksverhuizing, die een eind maakte aan de
Myceensche beschaving; 2) kustland
in Klein-Azië, bevolkt met Gr. van
Dorischen stam.
[Doriërs.
Do'rus, mythisch stamvader v. d.
Dra'co, archont en wetgever der
Atheners (624); de gestrengheid zijner
wetten, als met bloed geschreven, is
spreekwoordelijk I<ebleven.
Dru'sus, stiefzoon van Augustus,
broeder van Tibe'rius' Rom. veldheer
die in vier roemrijke tochten (12-9)
in Germanië doordringt tot de Elbe.
Dry'aden, zie N y m p h a e.
Dui'lius, zie Mylae.

EBl'RONEN - EPHIA LTES.

21

E.
Eburo'nen, zie A m bi orix.
tum, dichter en natuurphilosoof,dien
Eeele'sia heette te Athene de volks- men den grondlegger van de chevergadering, bij welke de souvereine
macht berustte en waarvan ieder
burger boven de 20 jaar lid was, zie
ook P n y x.
Eeba'tana, prachtige hoofdstad v.
h. oude Medische rijk (nu Ha'madan),
de zomerresidentie van de Perzische
en later van de Parthische koningen
omgeven door een zevenvoudigen muur
met de kleuren v. h. zonnespectrum.
E'eho, nimf in Boeotië, die geheel
wegkwijnde van versmade liefde (zie
Na rci ss us), zoodat er van haar niets
dan het geluid der stem overbleef.
Ege'ria, de nimf, aan wie Numa
Pompilius zijn godsdienstige instellingen in Rome zou te danken hebben.
E'lea, stad in Lucanië (Z.-Italië).
Elea'ten, de wijsgeeren Xeno'phanes,
Parme'nides en Zeno, de stichters
van de Eleatische school.
Elee'tra, 1) dochter van Agamemnon en Clytaemnestra, zuster van
Iphigeni'a en v. Orestes, dien zij aanzette om den dood zijns vaders te
wreken; 2) zie I ris.
Elêil'sis, stad in Attica, N.W. v.
Athene, beroemd door haar mysteriën, geheime godsdienstplechtigheden ter eere v. Deme'ter, Perse'phone
en Dionysus; zie I ace h u s.
E'lis, het meest W. landschap v.
d. Peloponnesus, met de steden Pylus,
(geboorteplaats van
Nestor), en
Olympia.
Ely'sium, b\i Homerus de Elyzeesche velden, de gezegende oorden
van eeuwige gelukzaligheid, aan het
westeinde der aarde. Bij latere dichters
een deel van de Onderwereld, waar
de deugdzamen na hun dood verblijf
houden: hier verbleven de gunstelingen der goden, zooals de helden
Achilles, Menela'iis, Diome'des enz.
In dit rijk heerscht eeuwige lente. en
het leven is vol genot im vrij van
alle leed.
Empe'doeles (± 440) v. Agrigen-

mie zou kunnen noemen; als profeet
en wonderdoener onder het volk
geëerd; hij wierp zich, zoo verhaalde
men, op het einde van zijn leven in
den Aetna om voor een god gehouden
te worden, maar een zijner door den
vulkaan uitgeworpen schoenen deed
het bedrog aan het licht komen.
Endy'mion, schoone jongeling, die
op den berg Latrnus in Carië in
eeuwigen slaap gedompeld ligt, de
lieveling del' Maangodin (Sele'ne).
En'nius, Romeinsch dichter (239169). Zijn voornaamste werk zijn de
Annales, een Romeinsehe, geschiedenis in epische versmaat Hij was de
eerste, die den dactylischcn hexa'meter op het Latijn toepaste.
E'os, zie A u r 0 r a.
Epaminon'das, een ,van de weinige
eminente krijgs- en staatslieden te
T.~ebe, die ~et zijn vrien,~ Pelo'pidas
b~l Leuctra In 371 met een slag het
militaire prestige der Spartanen vernietigde, daarna verschillende tochten
ondernam naar den Peloponnesus, het
laatst in R62, toen hij wederom Sparta
overwon in den slag bij Mantine'a,
maar zelf doodelijk gewond werd.
Zijn dood was het einde van Thebe's
kortstondige hegemonie (371-362).
Epaphrod~'tus, vrijgelatene en geheimschrijver van keizer Nero (5468 n. C.).
Ephe'ben, bij de Gr. zij, die den
leeftijd v. 16 jaar hadden bereikt en
manbaar zijn geworden; in politiek en
zin de dienstplichtige jongelieden v.
18-20 jaar, die voor den krijgsdienst
werden onderricht.
E'phesus, voornaamste der 12 lonische bondssteden v. Klein-Azië; vermaard door zijn tempel v Ar'temis,
in 356 door Herostratus in brand
gestoken (in den geboortenacht van
Alexander den Gr.) en sedert prachtiger dan ooit herbouwd.
Ephial'tes,1)z.Aloea'den; 2) ver-
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rader, die (480) aan de troepen van
Xerxes een geheim pad wees, waardoor deze Leonidas bij de Thermo'pylae in den rug konden aanvallen.
Epho'ren, opzieners, v~if in getal
te Sparta, oorspr. door den koning
benoemd, later telkens voor een jaar
gekozen door het volk. Oorspronkelijk
rechterlijke en politie-ambtenaren,
kregen zij langzamerhand een groote
politieke macht en vormden een tegenwicht tegen de koningen en den raad
der ouden (geru'sia); ook hadden zij
het toezicht op het naleven der wetten, op zeden en tucht.
Epichar'mu8 (b50-460) leefde met
Ae'schylus en Pin'darus aan het hof
v. koning Hi'ëro I,. hij was de schepper
v. d. dorisch-siciliaansche comedie.
Epicte'tus, slaaf van Epaphrodi'tus,
gaf, na vrijgelaten te zijn, te Rome
onderricht in de Stoïsische wijsbegeerte. Bekend is het Encheirj'dion
of handboekje der moraal, opgesteld
door Arria'nus, een zijner leerlingen.
Epicu'rus van Samns (342-270)
sticht (306) te Athene de Epicurische
school, die is voortgekomen uit die
van Aristip'pus. Volgens hem is het
genot, d. i. onverstoorbare gemoedsrust, als het hoogste goed te beschouwen. Hij verheerlijkt geenszins het
zingenot. De uitdrukking "epicuristisch" is echter spreekwoordelijk gebleven in slechten zin; zie ook Lucr e ti u s.
Epidau'rus, zie A es c u I a p i u s.
Epigo'nen, d. i. nakomelingen, de
zeven zonen der Zeven tegen Thebe,
(z. Ad ras t u s), die Thebe innamen.
Aeschylus vervaardigde een nu verloren treurspel van dien naam.
Epime'thêus, zie: Pan dor a en
Pro met h éii s.
Epi'rus, d. i. vasteland, landschap
in 't W. v. N.-Gr. a. d. Ionische Zee.
Onder zijn koningen, die v. Achilles
beweerden afte stammen, isPyrrhus,
die tegen de Romeinen oorlog voerde,
de voornaamste.
E'rato, d. i. de beminlijke muze
van 't minnedicht; zij draagt een lier.

Eratos'thenes, 1) gematigde onder
de "dertig tyrannen" te Athene,
geestverwant van Thera'menes, door
Lysias aangeklaagd wegens den
moord op diens broeder Polemar'chus;
2) van Cyre'ne, de eerste wetenschappel~ike beoefenaar van de aardrijkskunde, tevens beroemd wijsgeer,
wiskunstenaar en dichter, bibliothecaris van Alexandri'ë (276-196).
Hij was de eerste, die den afstand
tusschen de zon en de aarde berekende. (In de rekenkunde de zeef
v. Eratosthenes, tot het vinden der
priemgetallen, d. i. der ondeelbare
getallen).
Erechthe'um, tempel te Athene op
den Acropolis, die na den Perzenstrijd
werd herbouwd en waarin te zien
waren een uit den hemel gevallen
beeld van Athena en de heilige olijfboom, herinneringen aan den strijd
tusschen Athena en Poseidon om den
Attischen grond. In dezen tempel
werd Athena als Polias d. i. burchtgodin, naast Erechtheus vereerd.
Erech'thêus, oude koning van Attica,
die den eeredienst van Athena en de
Panathenae'a instelde.
Ere'tria, een der hoofdsteden v.
Euboe'a, in 490 door Datis en Artapher'nes, veldheeren van Dari'us,
verwoest.
Eri'danus, mythische rivier in 't N.
van Europa, die barnsteen bevatte;
later de Padus(Po); zie Phaëthon.
Eri'nyen, wraakgodinnen, die den
misdadiger vervolgen en tot waanzin
drijven (Oresles), afgrijselijk v. gelaat en gedaante, met fakkels en
slangen gewapend, drie in getal;
Tisi'phone, d. i. die den moord straft;
Alec'to, d. i. de nooit rustende en
Megae'ra, de vijandelijke. Heeft de
misdadiger zich v. zijn schuld gereinigd, dan worden het welgezinde
godheden of Eumeni'den, d. i. welmeenenden.
Eriphy'le, zuster van Adras'tus,
huwde met Amphiara'üs, dien zij,
omgekocht door het gouden halssnoer
v. Harmo'nia, dwong den tocht tegen
Thebe mede te maken.

I
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E'ris, de godin der tweedracht;
zie Pel êu: s.
E'ros, zoon van Aphrodite; zie
Amor.
Eryman'thus, gebergte in Arcadië,
schuilplaats van het door Her c u 1e s
bedwongen wilde zwijn.
Erysieh'thon velde boom en in een
aan Deme'ter gewijd bosch en werd
door de godin met een onverzadelijken
honger gestraft, zoodat hij ten slotte
zijn eigen ledematen opat en van
honger stierf.
Erythe'a, eilandje in de golf van
Gajes (nu Cadix) ; zie Hercules, 10e
reuzenwerk.
Esquili'nus, een der zeven heuvelen
van de stad Rome.
Ete'oeles, zoon van Oedi'pus, broeder van Polyni'ces, dien hij na het
verjagen van den blinden vader (zie
loeas'te) uit Thebe verdreef. Met zeven
helden trok Polyni'ees tegen zijn
vaderstad op, maar allen op Adras'tus
na sneu velden.
Etru'ria, landschap v. M.-Italië, ook
Tus'cia, nu Toskane. Bij de Grieksche
schrijvers worden de bewoners Tyrrheners genoemd. Zij waren een zeevarend volk (vandaar Tyrrheensche
Zee) en hadden reeds vroeg een
hoogen trap van beschaving bereikt
(Etrurische vazen). Tijdens Romes
opkomst was Etrurië een statenbond
v. 12 steden, van welke Ve'ji de voornaamste was; ± 280 was het onderworpen aan de Romeinen.
Euan'der, zoon v. Hermes, kwam
volgens ·de sage, lang vóór den Trojaanschen oorlog uit Gr. naar Italië,
stichtte er op de plaats, waar later
Rome ontstond, Pallan'tium of Pal a' tium, waarnaar de Palati'nus genoemd
is, en stond Aene'as bij in zijn strijd
om Latium.
Euboe'a, groot eiland in de Aegaeïsche Zee, door den Euri'pus v. Hellas
gescheiden, met de steden Chalcis en
Ere'tria. Tijdens d. Perz.oorlogen kwam
het onder Atheensche heerschappij.
EueH'des, Alexandrijnsch wiskun-
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dige van grooten naam, ± 300; zijn
hoofd werk heeft nog altijd waarde.
Eumae'us, de bekende zwijnenhoeder, aan wien Odys'seus bij zijn terugkomst zich het eerst bekend maakte.
Eu'menes, koning van Per'gamus
(197-159), langen tijd bevriend met
de Romeinen, beschermer van kunsten en wetenschappen.
Eumeni'den, zie Er i n yen.
Euphor'bus, held onderdeTrojanen,
door Menelaüs gedood; zie P y t h agor a s.
Eu'phraat, zie: Tigris en M esopotamia.
Euri'pides, groote Attische treurspeldichter (480-406), vriend van Soerates; van zijn 92 drama's bestaan
er nog 19. Hij is vooral geslaagd in
het teek enen van vrou wenkarakters
(Mede'a, Phaedra, Andro'mache, Iphigeni'a e. a.). Zijn richting wijkt af v.
die der beide andere tragici; bij
hem speelt voor de ontknooping van
het drama de "deus ex machina" d.i.
de tusschenkomst van een god. een
groote rol; hij wordt door Ari~to'
phanes geducht gehekeld in "de Kikvorschen".
Euri'pus. zeestraat tusschen Euboe'a
en het vasteland van Boeo'tië.
Euro'pa, zie Cad mus.
Euro'tas, hoofdrivier van Laconië,
waaraan Sparta ligt.
Eury'alus, tochtgenoot van Aene'as,
bekend uit de Aene'is van Verqi'lius
(boek IX) om zijn vriendschap v. Nisus.
Euryele'a, voedster van Odys'seus,
de eerste, die hem bij zijn terugkomst
herkende aan een litteeken.
Eury'diee, zie 0 r p h éil s.
Eury'medon, zie Cim 0 n.
Eurys'theûs, koning van Myce'ne;
zie Her c u les.
Euter'pe, d. i. de verblijdende, muze
der lierpoëzie ; zij wordt voorgesteld
met een dubbele fluit.
Eutro'pius, geheimschrijver v. Constantijn den Gr.; hij schreef een
overzicht van de geschiedenis van het
Romeinsche volk.
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F.
Fa'bius, de gens Fa'bia was eeu
der beroemdste patricische geslachten
in Rome, tot welke o. a. behoorde
Q. Fa'bius Maxi'mus, de bestrijder
van Hannibal, bijgenaamd Cuncta'tor
(talmer); zie ook V ej i.
Fabri'cius, consul en gezant naar
koning Pyrrhu3 van Epi'rus, na den
slag bij Heracle'a (280); in 278 zond
hij genoemden koning den lijfarts
terug, die aanbood zijn meester te
vergiftigen.
Faler'nus, (ager), akker in Campanië, bekend om zijn voortreffelijken
wUn.
Fa'ma, de faam, godin des geruchts.
De dichter Verqilius noemt haar een
dochter van Tellus en stelt haar
voor als gevleugeld en met evenveel
oogen en ooren, tongen en monden,
als zij veeren aan het lichaam
draagt.
Fas'ces, zieLictoren, 2e gedeelte.
Fau'nus, mythisch koning van
Latium, kleinzoon van Satur'nus,
vader van Lati'nus; na zijn dood als
beschermer der kudden en als velden hoschgod vereerd, maar tevens
een plagende daemon en daarom met
den Gr. Pan vereenzelvigd, terwijl
zUn kinderen, de Faunen, met de
Satyrs gelijkgesteld werden (zijn feest,
de Fauna'lia, werd op 5 Dec. gevierd).
Faus'tulus, de herder, die volgens
de sage Romulus en Remus opvoedde.
Favo'nius, zie Ze p h y rus.
Fera'lia, is het op den 21sten Febr.
te Rome gevierde doodenfeest (Allerzielen), waarbij aan de afgestorvenen
offers werden gebracht; zie Manes.
Fetia'les, priestercollege te Rome.
dat van staatswege gezonden, onder
godsdienstige formaliteiten den oorlog
verklaarde, den vrede, een wapenstilstand of een verbond sloot.
Fi'des, godin der trouw bij de

Romeinen, zij had te Rome verscheiden tempels.
Fla'men (d. i. de aanhlazer v. h.
offervuur), een priester van een bepaalde godheid te Rome.
Flami'nius, consul van Rome, door
Hanni bal (217) hU het Trasimeensche
meer verslagen en gedood.
Flamini'nus CT. Quin'tius), Rom.
veld heer, die (197) de Macedoniërs
versloeg bij Cynosce'pjlalae (d. i.
hondskop) en in 196 bij de Isthmische
spelen de Grieken vrijverklaarde.
Fla'vii, Romeinsch keizergeslacht,
waartoe behooren Vespasianus (6979) en zijn beide zonen Titus (79-81)
en Domitia'nus (81-96).
Flora,' godin der bloemen en der
lente. Op munten ziet men haar met
een krans van bloemen getooid. Ter
harer eere werden te Rome in het
laatst van April de Flora'lia gevierd.
Fortu'na, de godin van geluk en
ongeluk, werd bovenal te Rome vereerd onder allerlei bijnamen. Zij is
de lotbeschikster der wereld, doch
onbestendig en grillig. Dezen haren
aard trachtte men voor te stellen
door haar af te beelden met den
hoorn des overvloeds, een roer, een
bal, een rad of een blinddoek.
Fo'rum, een open plein te Rome,
bestemd voor markt en vergaderplaats.
Er waren in de stad verschillende
Fora, van welke het voornaamste was
het Forum Romanum, een plein in
den vorm van een langwerpigen vierhoek tusschen den Capitoli'nus en
Palati'nus, oudtijds omgeven door tal
van openbare gebouwen en zuilengangen. Het was het middelpunt van
het verkeer. Daar kwamen de Romeinen hun geld- en rechtszaken
afdoen; verder het Forum Juliurn,
(door Cae.çar aangelegd), het Forum
Traja'num, enz.
Fu'riën, zie Erin yen.

GAEA-GIGANTEN.
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G.
Gae'a, de Aarde, als godin voorgesteld, ontstaan uit den cha'os, waaruit
alles is geschapen. Zij huwde met
U'ranus en was de moeder der Tita'nen, Gigan'ten en Cyclo'pen.
Ga1us, een beroemd Rom. jurist in
de 2eeeuw n. Chr., schrijver der
bekende Institutio'nes.
Galate'a, zie A cis.
Gal'ba, Rom. keizer, opvolger v. Nero
(Juni 68-Januari 69); hij maakte zich
gehaat bij de soldaten door strengheid
en schraapzucht, en werd vermoord.
Gale'nus, beroemd Rom. geneesheer,
lijfarts v. keizer M. Aure'lius, volgeling
van den Gr. geneesheer Hippo'erates;
h~j liet tal v. geschriften na (130-200 n. C.).
Gal'lia, het land der Galliërs of Kelten: 1) Gallia Cisalpi'na, het gedeelte v. N.-Italië, dat door Gallische
stammen bewoond werd, na een
worsteling van een halve eeuw (240191) aan Rome onderworpen; 2) Gallia Transalpi'na tusschen de Alpen,
den Rijn, den Oceaan en de Pyreneeën, door Caesar onderworpen,
onderverdeeld in: Belgica in 't N.,
eigenlijk Gallia in 't midden en
Aquitania in 't Z.-W. Het Z.-O. gedeelte, reeds in 122 tot provincie gemaakt onder den naam van Gallia
Narbonen'sis (Narbonne) heette ook
wel GalliaProvincia, uit welken naam
Provence ontstaan is.
Ganyme'des, een der drie zonen van
Tros ; hij bekleedt na He'be het ambt
van schenker der hemelsche goden.
Om zijn buitengewone schoonheid liet
ZéUs hem door zijn arend van den
berg Ida naar den Olympus brengen
en schonk hem de eeuwige jeugd en
de onsterfelijkheid.
Gaugame'la, zie Ar bel a.
Ge'lo, tyl'an van Syracuse, die op
denzelfden dag v. d. slag bij Sa 'lam is
(480) aan de Carthagers een geweldige nederlaag toebracht bij de
Hi'mera.
Gemo'niae (scalae), trappen in de

Tarpejische rots, waarlangs de ter
dood veroordeelden naar beneden geworpen werden.
Ge'nius, de levenwekkende, bezielende hemelgeest, de schuts- en geleigeest der menschen v. d. wieg tot
het graf; ieder had zijn ge'nius.
Germa'nia, het latere Duitschland,
Trans'rhenana (Overrijnsch) bijgenaamd in tegenstelling met de Romeinsche provinciën Germania inferior
(= beneden) en Germania superior
(= boven) aan de linkerzijde van
den R~in. Hoewel de Romeinen onder
Caesar, Drusus, Tiberius, Varus en
Germanieus er in zUn doorgedrongen, hebben zij er toch nooit vasten
voet kunnen krijgen. Door Ta'eitus
is het land beschreven in zijn
Germania.
Germa'nicus, zoon v. Drustls, aangenomen zoon van Tiberius, een der
edelste karakters zijner eeuw. Als
veldheerberoemd,ook door zijn tochten
in Germanië tegen Chatten en Marsen; hij versloeg Arminius en begroef in het Teutoburgerwoud het
gebeente van Varus' legioenen. In 17
n. C. door Tiberius uit naijver teruggeroepenen naar het Oosten gezonden,
waar hij in 19 stierf, volgens gerucht
vergiftigd. Van zijn negen kinderen
werd Cali'gula keizer; zijn dochter
Agrippi'na was de moeder van keizer
Nero (54-68 n. C.)
Geru'sia, de Raad der Ouden (Geronten) te Sparta
Ge'ryon, zie Her c u les, 10e werk.
Ge'ten,. volksstam ten noorden van
den Donau, in Dacia, door Ovidius in
zijne Tristia dikwijls genoemd.
Gi'ganten, wilde reuzen, zonen van
Gae'a, die den Pe'lion op den Ossa
stapelden om den Olympus te bestormen, doch door de goden met
behulpvlln He'raeles werden overwonnen en over de heele aarde onder
de vulkanen werden begraven. Een
voorstelling v. dezen strijd bevond zich
op het Zéiis-altaar v. Per'gamum en op
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een deel der Meto' pen van het Parthenon.
Gladiato'ren, zwaardvechters te
Rome, meestal krijgsgevangenen, die
door schermmeesters geoefend, hij
openbare spelen op leven en dood met
elkaar streden; zie A m p hit h e atrum.
Glau'cus, 1) visscher in Boeotië, die
na het eten v. tooverkruiden in zee
sprong, onder de goden werd opgenomen en aan de kusten v. Gr. als
orakelgod vereerd; 2) zoon v. Hippo'lochus, aanvoerder der Lyciërs,
bondgenoot der Trojanen, gastvriend
van Diome'des.
Go'den, bij de Gr. zijn de goden in
hoofdzaak aan de menschen gelijk,
maar ze zijn oneindig machtiger en
verhevener. Ze zijn onsterfelijk, en
de ambrosia geeft hun de eeuwige
jeugd, ze kennen geen ouderdom,
ziekten of gebreken. Er zijn hoofdgoden en lagere godheden: de eerste
vindt men vermeld onder a) van het
Tweede gedeelte, de overige zijn van
lageren rang. Naar hun aard en verblijf onderscheidt men 10. goden des
hemels, 20. der wateren; 30. der aarde
en der onderwereld. Van de eerste is
Z@s de opperste god, Hera is zijn
gemalin; van de tweede is het Poseidon, Amphitrite is zijn echtgenoote; van de derde is Pluton de
hoofdgod, Perse'phone is zijn gemalin.
Als goden der aarde worden verder
genoemd Diony'sus en Deme'ter. Zie
verder Ti t an e n.
Gor'dium, stad in Phrygië, waar
Alexander de Gr. den Gordiaanschen
knoop, die zich bevond aan den dissel
v. d. wagen van Gordius, den stichter
v. d. stad, doorhakte; aan het ontwarren van dien kunstig ineengeslingerden knoop had de sage de heerschappij over Azië verbonden.

Gor'gias, beroemd leeraar der welsprekendheid in Gr. (± 400). Om
zijn toehoorders ontzag in te boezemen, trad hij als een vorst in purpergewaad voor hen op. ho'erates
was een zijner leerlingen.
Gorgo'nen, drie zusters, waarvan het
meest bekend is Medu'sa; 't waren
gevleugelde monsters met slangenhaar en ijzeren klauwen; wie haar
aanzag, versteende. Homerus kent
slechts ééne Gor'go, wier schrikverwekkend hoofd op de Aegis staat;
zie verder Per s êu s.
Grac'chen, beroemde familie in
Rome; vooral bekend zijn de volkstribunen Tib. en C. Sempro'nius
Gracchus, door hun moeder, de vermaarde Cornelia, met zorg opgevoed;
beider naam is verbonden aan de
Akkerwetten (tot betere verdeeling
van 't staatsdomein), beiden trachten
de macht v. d. adel te fnuiken. De
eerste werd in 133 gewelddadig omgebracht, de tweede liet zich bij een
oploop in 121 door een zijner slaven
om 't leven brengen, om niet in de
handen zijner vijanden te vallen
Grae'cia, nu Griekenland, bestaande
uit N.-Griekenland, Hellas of M.Griekenland en den Peloponne'sus,
alsmede de omliggende eilanden; zie
het. 2e gedeelte.
Grae'cia mag'na, Groot-Griekenland,
naam voor Beneden-Italië, wegens
het groote aantal Grieksche volkplantingen aldaar.
Grani'cus, riviertje in Mysië, waar
Alexander de Gr. zijn eerste overwinning op de Perzen behaalde in 334.
Gra'tiën, zie eh a rit e s.
Gymna'sium, in Griekenland oorspronkelijk, een school voor lichaams··
oefeningen; het werd echter langzamerhand een middelpunt van het
publieke leven.

H.
Ha'des, d. i. de onzichtbare, zoon lOnderwereld of van het rijk der
van Cronu$ en Rhea, de god der doodell, metonymisch de Onderwereld

HADRIANOPOLIS-HARMODIUS.
zelf. Hij heet ook de onderaardsche
Zéiis, vandaar dat men hem afbeeldde
gelijkend op Zeus, maar met een
somber, grimmig gelaat. Als onderaardsche god is hij de schenker van
den rijkdom, die als metaal en in
den vorm van gewassen uit de aarde
voortkomt, vandaar zijn andere naam
Pluton (d.i. hij, die rijkdom schenkt),
Rom. Pluto of Dis. De cypres en de
narcis waren hem gewijd, men otTerde
hem zwarte dieren, en als men tot
hem bad, sloeg men de handen op
den grond, zie verder: Ti t a ne n,
P I'oserpina en Orcus.
Hadriano'polis, stad in Thracië, door
keizer Hadrianus gesticht, thans
Adrianopel.
Hadria'nus (P. Aelius), Rom. keizer
(1 t 7-138 n. C.), opvolgerv. Traja'nus;
een goed vorst, die kunsten en wetenschappen beschermde en geen oorlog
zocht, maar door zijn ijdelheid ell
drift meer gevreesd dan bemind was.
Hij stichtte o. a. te Rome het be~
roemde Athenae'um. Ook verfraaide
hij Athene, zijn lievelingsstad. Hij
liet Jeruzalem herbouwen, zond er
een Romeinsche kolonie heen en
noemde het naar zich Ae'lia Capito·
li'na, ten gevolge waarvan een geweldige opstand uitbrak onder de
.Joden. Na zijn dood werd hij in het
Mausole'um Hadria'ni bijgezet (de
grondslag v. d. lateren Engelenburg);
hij werd opgevolgd door Antoni'nu3
Pius (138-161 n. C.)
Haemo'nia, mythische en dichterlijke naam voor Thessalië.
Hae'mus, het gebergte, dat nu
Balkan heet.
Halicarnas'sus, beroemde stad der
oudheid in Carië in Klein-Azië (met
het Mausole'um, zie A I' tem i s i a),
geboorteplaats v. de geschiedschrijvers
Hero'dotus en Diony'sius, door Alex.
den Gr. verwoest, doch later herbouwd.
Ha'lys, de grootste stroom v. KleinAzië, bekend als de grens tusschen
de rijken van Croesus en Cyrus en
door het orakel: "als Croesus over
den Halys trekt, zal hij een groot
rijk omverwerpen".
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Hamil'car, 1) zie Agathocles; 2) Harnil'car, bijgenaamd Barcas
bliksem, vader van Hannibal, Carthaagsch veldheer in het laatst. v. d.
1sten Punisch en oorlog (247), dempte
na den vrede den opstand der huur~
troepen in Afrika. Vooral bekend door
z\in tocht naar Hispania (Spanje), dat
hij in negen jaar voor het grootste
gedeelte aan Carthago onderwierp.
Hammura'bi, ± 2000, koning van
Babylon, bekend door het uitvaardigen van een voor zijn tijd voortreffelijk wetboek, dat op een steenen
zuil gegrift, te Suza werd ontdekt.
Han'nibal (247-183), de held v. d.
2en Punisch en oorlog, die met een
groot leger en een aantal olifanten
vanuit Spanje de Pyreneeën en de
Alpen overtrekt, in Italië de Romeinen
verslaat bij den Tici'nus en de Tre'bia
(218), het Trasimeensche meer (217)
en bij Cannae (216), doch dan voor
het eerst bij Nola verslagen wordt,
(zie M a I' c e l'l u s), waarop Carthago
hem niet met nieuwe troepen ondersteunt, zood at hij zijn broeder Has'drubal uit Spanje moet te hulp roepen
(207), vervolgens meer en meer naar
Z.-Italië wordt teruggedrongen, totdat
hij naar Afrika wordt teruggeroepen
om Carthago tegen P. Scipio te verdedigen, die hem bij Zama de beslissende nederlaag toebrengt (202).
Deze slag legde den grond voor Rome's
wereldheerschappij en vernietigde
Carthago's zelfstandigheid. Toen nu
Hannibals wijs bestuur de stad deed
herleven, vluchtte hij (196) om den
haat der Romeinen te ontgaan, naar
Anti'ochus van Syrië eu later naar
koning Pru'sias van Bithynië. Maar
toen hij hier op het punt was in de
handen der Romeinen te geraken,
maakte hij door vergift een einde
aan zijn leven (183).
Han'no, tegen Hamilcar en Hannibal het hoofd van de vredespartij te
Carthago.
Harmo'dius, jong Athener, die met
zijn vriend Aristogi'ton een samenzwering tegen Hip'pias en Hippar'chus op touw zette (514), welke, hoe-
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wel Hippar' chus gedood werd, mislukte en hun dood ten gevolge had.
Door de ,Atheners werden zij later
als vrijheidshelden geëerd, en dool'
de dichters bezongen.
Harmo'nia, dochter van Ares en
Aphrodi'te,. toen zij met Cadmus
huwde, kwamen alle goden op de
bruiloft en kreeg zij van Aphrodi'te
het halssnoer, dat later veel ongelukken teweegbracht; z. E ri P h YI e.
Har'pagus, Medisch edelman, die,
volgens Hero'dotus, Cyrus kort na
zijn geboorte, in strijd met het bevel
van Asty'ages, niet doodde, maar aan
een herder gaf en aldus het leven
van het kind redde. Later op '\Teede
wijze voor zijn ongehoorzaamheid
gestraft, spoorde hij de Perzen tot
afval v. d. Mediërs aan.
Harpij'en, eigenlijk stormgodinnen ;
later afgebeeld als afzichtelijke monsters, zie Ph i n êU s.
Harus'pices, oorspr. Etruriscbe waarzeggers,die uit de ingewanden der
dieren voorspelden en aangaven, boe
booze voorteekenen konden goed gemaakt word'en; in kritieke gevallen
werden ze dikwijls door den Senaat
naar Rome ontboden.
Has'drubal, broeder van Hannibal :
na dezen opperbevelhebber in Hispania (Spanje), komt Hannibal (207)
te hulp, doch wordt bij den Metau'l'us
(riviertje in Umbrië) verslagen.
He'be, godin der jeugd en schenkster
der goden, dochter v. Z@s en Hera;
toen He'racles onder de goden des
hemels werd opgenomen, werd He'be
zijn vrouwen werd deze door Ganyme'des vervangen.
He'brus, rivier in Thracië, thans
Maritza, waar OrphéUs door de Thracische Bacchanten vermoord werd.
He'cabé, zie Hecuba.
He'cate, d. i. "de in de verte werkende", bijnaam van Ar'temis als
maangodin. Wegens de drie ph asen
van de maan werd zij door de dichters
"drievormig" genoemd en met drie
hoofden afgebeeld; men offerde haar
bij voorkeur op driesprongen en kruiS-I
wegen. Als godin van deze wegen

heette Z\j Trivia. Zij was de beschermgodin van toovenaars, geestenbanners en poëten van tooverzangen,
en nauw verwant met de toovergodinnen Mede'a en Circe.
Hecatom'be, bij de Gr. eigenlijk een
offer van 100 ossen, vandaar een
buitengewoon groot offer, ook van
andere dieren. Met dit woord hangt
samen Hecatombai'on, de eerste maand
van het Attischejaar, overeenkomende
met de tweede helft van Juli en de
eerste van Aug. In deze maand werden
aan de goden groote offers gebracht.
Hec'tor, de dappere en sterkeTrojaansche held, die de Gr. geducht in
het nauw brengt, als Achilles uit
wrok tegen Agamemnon zich v. d.
strijd onthoudt en die bun schepen
begint in brand te steken. Na Pa'troclus verslagen te hebben, wordt hij
door Achilles in een tweegevecht
overwonnen en gedood, echter aan
den smeekenden Pri'amus teruggegeven en in Troje begraven.
He'cuba, gemalin van Pri'amus,
koning van Troje, moeder v. Rector,
Paris, Poly'xena, Cassan'dra e. a.
B\j den ondergang der stad valt zij
Odys'séUs ten deel.
He'lena, zuster van Castor en Pollux (Dioscu'ren), docht9r van ZéUs,
gemalin van Menelaüs, door Paris
geschaakt en naar Troje gevoerd. Dit
feit gaf aanleiding tot den Troj, oorlog
(z. T y n d a'r e ü s). Na den val v. Troje
keert zij met Menelaiis naar Sparta
terug.
He'lenus, zoon van Pri'amus en
He'cuba, waarzegger der Trojanen;
door de Grieken gevangen genomen
of tot hen overgeloopen, openbaarde
hij hun, op welke wijze Troje genomen kon worden.
Helia'den, zie Phaëthon.
Heliae'a, de volksrechtbank der gezworenen (heliasten) te Athene.
He'licon, gebergte in Boeotië, aan
Apollo en de Mu%en geheiligd, rijk
aan wouden en bronnen, onder welke
Hippocre'ne.
He'lius, de zoon van den titan
Ryperi'on en zelf ook wel Titan ge-

HELLAS -HERCULES.
noemd, de zonnegod, broeder van
E'os; hij is de god, die alles ziet en
hoort; des morgens stijgt hij uit den
Ooster-Oceaan op, voert zijn gouden
wagen, met vier sneeuwwitte, vlammensnuivende paarden bespannen,
langs den hemel en daalt in den
Wester-Oceaan weer neer. Pha'ethon
is zijn zoon. Uit de Odys~ee' zijn bekend de runderen v. He'lius, door de
makkers v. Odys'sêUs geslacht. Vooral
werd Helius vereerd te Rhodus, waar
zijn 30 M. hooge koperen kolossus
stond. De haan was hem gewijd.
Later vereenzelvigde men Helius met
Phoebus Apollo.
Hel'las . in het historische tijdperk
1) in engeren zin M.-Griekenland
met acht landschappen: Acarnania,
Aetolia, Doris, Loeris, Phocis, Boeotia, Attica en Megaris (2'de ~ed. b.)
2) in ruimeren zin
geheel Griekenland.
Hel'le, zie Ph ri x u s.
Helle'nen, gemeenschappelijke naam
voor de Grieken na Homer1~s; zoo
genoemd naar Hellen, den zoon van
Deuca'lion en Pyrrha.
Hellespont, zee v. Helle, thans de
straat der Dardanellen.
Helo'ten, zie Laconica.
Helve't/a, het tegenwoordige Zwit·
serland,door Julius Caesar onderworpen. (t
ts).
Hen'na, oude stad in het midden
van Sicilië, gelegen in een vruchtbare
streek, waarom de stad en haar omgeving aan Deme'ter gewUd was.
Hier laat de mythé Proser'pina door
Pluto schaken.
Hephaes'tio, boezemvriend en generaal van Alexander den Gr., stierf
in 325 te Ecbatana.
Hephaes'tus, zie V u I c a n u s.
He'ra, de hemelvorstin, dochter v.
Croflus en Rhea, zuster en gemalin
v. Zêus, bekend om haar trotsch en
onbuigzaam karakter. Zij werd afgebeeld als een schoone, statige vrouw,
in haar trekken vereenigden zich bevalligheid en waardigheid. Het eiland
Samus is haar gewijd, en Argos,
Myce'nae en Sparta zijn haar lieve-
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lingssteden; daarom, alsook uit toorn
over het oordeel v. Paris. ondersteunt
zij krachtig de Gr. vóór Troje; zie
verder Jun o. Bekend is de Hera uit
de villa Ludovici. De dichters stellen
haar voor als op een gouden troon
naast Ziftls gezeten, en zij werd zooals
deze, op bergen en burchten vereerd.
Heraele'a, in Lucanië, waar Pyrrhus zijn eerste overwinning op de
Romeinen behaalde (280).
He'raeles, zie: He rc u les en
A lcides.
Heraeli'den, afstammelingen van
He'racles, die, volgens de sage, den
Peloponne'sus bemachtigen en onderling verdeelen (de terugkomst der
Heracliden). Ook de koningen van
Macedonië noemden zich Heraeliden.
Heraeli'tus van E'phesus, wijsgeer
van grooten naam, somber v. aard en
ingewikkeld van leerstelsel (± 510).
Daarom wordt hij "de duistere" genoemd. Zijn hoofdstelling is: panta
rei, alles stroomt, d. i. alles is in
onophoudelijke beweging en verandering. Van hem wordt gezegd, dat
hij steeds weende over de dwaasheden
der menschen; verg. De m 0 cri tus.
Hereula'neum~ aloude stad in Campanië, aan den voet v. d. Vesuvius,
zie Pompeji.
Her'eules, Gr. He'racIes, Alci'des, de gevierde nationale held of
heros der Gr., zoon van Zeus en
Alcme'ne, de vrouw van Amphi'tryon
en daarom gehaat door Hera. Reeds
als kind (van acht maanden) verwurgt
hij een slangenpaar, door Hera op
hem afgezonden. Hij is beroemd door
zijn reuzenwerken, die hij verrichten
moest in dienst bU Eurys'thêüs, koning van Tiryns, een aloude stad in
Ar'golis, ten Z.-O. van Argos: i) hij
doodde den leeuw van Neme'a (door
hem met zijn handen te worgen);
2) hij doodde de hydra of waterslang
van Lema, welke vergiftige slang
acht sterfelU ke en één onsterfelij ken
kop had, terwijl voor iederen kop,
die afgehouwen werd, er dadelijk twee
nieuwe in de plaats kwamen; 3) hij
ving de heilige hinde van Ar'temis
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of het Arcadische hert met de gouden
horens en bracht het levend naar
Myce'ne: 4) hij vir.g in het gebergte
Eryman'thu5 in Arcadië een wild
zwijn, dat hij levend bij Eurysth@s
bracht, die van ~chrik de \"lucht nam
in een metalen vat; 5) hij reinigde
in één dag de stallen van koning
Augi'as in Elis (zie 2e gedeelte);
6) hij verdreef de Stymphalische
vogels nl. vogels met metalen klauwen
en vleugels, die zich ophielden bij
het meer Stympha'lis in Arcadië;
7) hij bracht den stier van Crela bij
zijn meester Eurys'th@s, deze stier
later weer losgelaten, verwoestte de
omstreken van Ma'rathon in Attica;
8) hij bracht de menschenetende
paarden van den Thracischen koning
Diome'des naar Mycene, terwijl hij
eerst dezen wreeden vorst door die
eigen paarden liet verslinden; 9) hij
roofde den gordel van Hippo'lyte, de
koningin der Amazonen; 10) hij
voerde de runderen van den reus
Ge'ryon weg, deze reus woonde in
een hol op het eiland Erythe'a, dat
in het uiterste Westen lag en werd
door Hercules gedood; 11) hij haalde
de gouden appelen uit den tuin der
Hesperiden, zie aId.; 12) hij haalde,
na in de Onderwereld neergedaald te
zijn, met toestemming van Pluton,
den helhond Cer'berus op en mor.ht
hem bij Eurysth@s brengen op voorwaarde echter, dat hij dat monster
terstond zou terugvoeren. Uit de
dienstbaarheid van Eurysth@s ontslagen, dong hij naar de hand van
1'016, dochter van Eu'rytus, doch deze
werd hem geweigerd. Toen hij nu in
razernij haar broeder doodde, werd
hij als slaaf verkocht aan Om'phale,
koningin van Lydië, bij wie hij in
vrouwen gewaad slaafsch werk verrichtte. In Gr. teruggekeerd, huwde
hij Deïani'ra (z. a. en bij Nes sus).
Na zijn dood (z. 0 eta) bleef hij onder
de goden v. d. Olympus voortleven,
verzoend met Hera en gehuwd met
haar dochter Hebe. Het meest bekende beeld van Hercules is de Farnesische Hercules te Napels.

Hercy'nisch woud, aanzienlijk woudgebergte in M.-Germanië, tus~chen
den R\in en de Karpathen, evenwijdig
aan den Donau; volgens Caesar 60
dagreizen lang en 9 breed.
Her'mes, zoon v. Zêus en de nimf
Mai'a, de dochter van Atlas, de god
van alles, waarbij behendigheid, gevatheid en list te pas komen. Daarom
is hij in de eerste plaats de snelle
en slimme bodev. Z@s en geleidt hij
als zoodanig de zielen naar de Onderwereld. Verder de god v. d. koophandel, de uitvinder van de lier, de
letters, ds gymnastiek en de uitleg~
kunde (hermeneutiek) de beschermer
van de opvoeding der jeugd en van
straten en wegen. Van geen god vond
men zooveel beelden (hermen) langs
den openbaren weg als van hem; hij
wordt afgebeeld als een slanke jongeling met vleugels aan hoed en
schoenen en een herautstaf in de
hand; bekend is de Hermeskop van
Praxi'teles en het bronzen beeld van
den zittend en Hermes van Hercula'neum; zie verder bij Mer cu r i u s.
Hermi'one, schoone dochter van
Menela'üs en He'lena, vóór den Trojaanschen oorlog aan Ores'tes verloofd,
mur later uitgehuwel\ikt aan Pyrrhus (zoon v. Achilles ); na den dood
v. dezen wordt zij de vrou w v. Orestes.
Hermocopi'den, personen te Athene
beschuldigd van het schpnden der
Hermesbeelden, zie A I c i b i a des.
He'ro, priesteres Tan Aphrodite te
Se st us, geliefde van Leander, die zich
uit wanhoop over diens verdrinken
van een toren in zee stortte.
Hero'des de Groote, koning van
Judaea, gest. 2 n. C.
Hero'dotus (± 484-± 406), geb.
te Halicarnassus, gest. te Thu'rii in
Lucanië, de vader der geschiedenis;
hij bezocht bijna alle in zijn tijd voor
Gr. toegankelUkelanden. Hij beschrijft
in 9 boeken, waaraan de Alexandrijnsche geleerden de nampn der Muzen
gegeven hebben, in het Ionisch dialect
en in eenvoudigen, verhalend en stijl,
den eeuwenouden strijd van Grieken
en barbaren, die in de Perzische oor-

HEROS-HIPPOLY'l'US.
logen tot een beslissing komt, en
vlecht daar tusschen in de geschiedenis van Lydië, Perzië, Babylon,
Egypte enz. Zijn verhaal eindigt bij
de inneming v. Sestus door de Atheners na den slag b~j My'cale (479).
He'ros (meerv. heroën), oorspr.
heer, Lat. herus, dan de vrije man,
re edele, die door dapperheid of macht
uitmunt, de held; ten slotte hij, die
tusschen menschen en goden in staat,
die goddelij ke eer geniet, de halfgod,
geboren uit een god en een sterfelijke
vrouw; zie Her c u les.
Hero'stratu8, zie Ep hes u s.
Hesi'odus, geb. te Ascra in Boeotië
in de 8e eeuw. Met zijn "Werken
en Dagen", dat lessen bevat over den
landbouw en de scheepvaart en zijn
.,'l'heogo'nia", dat over het ontstaan
der goden handelt, is hij de schepper
der didactische poëzie.
Hesi'one, zie La 0 m e don.
Hespe'ria, het Westland, bij de Gr.
Italië; bU de Rom. Hispania.
Hesperi'den, een ze\'ental nimfen,
in wier tuinen in het. verre Westen
gelegen, aan gene zijde v. d. straat
van Gibraltar (zuilen van Hercules),
gouden appelen groeiden, welke door
een draak bewaakt werden; Hercules
doodde dezen en bracht drie appelen
naar koning EurYBth@s; zie He 1'c u les, 11e werk.
Hes'perus, Vesper, de avondster
Hes'tia, een dochter van Cronusen
Rhea, een volle zuster van Z@s. Zij
is de Gr. godin van den huiselijken
haard en van het burgerlijk leven;
vandaar dat Hestia zoowel in ieder
particulier huis als aan een gemeenschappelijk haardvuur, dat in het
Prytanei'on (raadhuis) onderhouden
werd, werd vereerd. Als een .Gr. stad
elders een kolonie stichtte, namen de
kolonisten van het haardvuur der
moederstad brandende stukken hout
mede, om in het raadhuis der kolonie
het vuur "an Hestia te ontsteken.
Zij wordt voorgesteld als een vrouw
van kalme houding met een ernstig
gelaat; zie Ve sta.
Hiber'nia, Rom. naam voor Ierland.
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Hiem'psal, zie Ad her b a I.
Hie'ro, a) I, broeder en opvolger v.
Ge'lo, tyran v. Syracuse (478-467),
beroemd om zijn kunstliefde. Ae'schylus en andere Gr. dichters leefden
langen tijd aan zijn hof; b) lI, koning
v. Syracuse (269-215), beroemd om
zijn wijs bestuur. In de oorlogen v.
de Romeinen en de Carthagers koos
hij, aanvankelijk op de hand v. Carthago, de zijde v. de Romeinen, wier
trouwe bondgenoot hij tot zijn dood
toe bleef.
Hiero'nymus, koning van S y ra c usa e.
Hieroso'lyma, Gr. naam voor Jeruzalem.
Hi'mera, riviertje in 't noorden v.
Sicilië (zie A ga th 0 cl e s en Gel 0),
valt bij de gelijknamige stad in zee.
Hippar'chus, zoon van PiBis'tratu8,
zie: Har m 0 d i u s en Hip P i a s.
Hip'pias, zOon en opvolger van Pisis'tratus, regeerde eerst met zijn
broeder Hippar'chus als mederegent
wijs en gematigd, doch na diens dood
gestreng, zood at hij in 510 door de
Alcrnaeoniden verdreven werd. Hij
vluchtte naar Dari'u8, keerde met de
Perzen naar Attica terug en stierf in den
slag bij Marathon (490) of kort daarna.
Hippo'crates van Cos, de beroemde
Gr. geneesheer, geb. 460.'l'ijdens de pest
in het begin v. d. Peloponnesischen
oorlog hield hij zich te Athene op.
Hippocre'ne, d. i. "paardebron", op
den Helicon, de aan de Muzen gewijde bron, ontstaan door den hoefslag van 't gevleugelde paard Pe'gasus.
Hippodami'a, zie 0 e n 0 ma ü s.
Hippo'lyte, koningin der Amazonen
(z. a. en bij Her c u les, ge werk).
Hippo'lytus, zoon v. Thesêus, door
z\in stiefmoeder Phaedra belasterd
bij z\in vader en door dezen vervloekt.
Posei'don zond toen op het verzoek
v. Thesêus een zeemonster, dat Hippolytus' paarden, terwijl hij langs
het strand reed, schuw maakte, waardoor deze op hol sloegen en hun
meester meesleepten, tot hij stierf.
Hippolytus is een der tragedies van
E u I' i pi des.

I
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A. Hir'tius, diende onder Caesar
in Gallië, wa~ in 43 consul met Pansa,
in welk jaar beiden sneuvelden in den
slag bij Mu'tina tegen Anto'nius.
Het 8e boek v. "de beI'lo Gal'lico"
vau Caesar is door hem geschreven.
Hispa'nia, Pyrenee~ch schiereiland,
(Spanje en Portugal).
Histiae'us, zie M i I t i a des.
His'tria, schiereiland in het N. der
Adriatische Zee, met de stad Tergeste,
thans Triëst.
Homeriden, een genootschap op het
eiland Chios (een der grootste en
beroemdste eilanden der Aegeïsche
Zee, op de W.-kust van Klein-Azië),
dat zich ten doel stelde de Homerische
gedichten ongeschonden te bewaren
en de kennis er van te verspreiden.

Hora'tiussen, de drie broeders, die,
volgens het verhaal, onder koning
Tultus Hostïlius den oorlog met
Alba Longa beslechtten, door een
strijd met de drie Albaansche Curiatiussen.
Ho'rus, Aegyptische zonnegod, zoon
van Osiris; hij strijdt tegen Typhon,
den god van het kwaad en van. de
duisternis.
Hyacin'thus, een Spartaansch jongeling, door Apollo bemind, bij ongeluk gedood en toen veranderd in de
bloem, die zijn naam draagt. Ter
zijner eer vierden de Spartanen de
Hyacin'thia.
Hya'den, het regengesternte, waarvan de opkomst regen voorspelde,
zusters der Pleia'den.

dichter der Grieken. Wanneer hij
leefde, waar hij geboren werd, wisten
de Ouden evenmin als wij. Hij zou
blind geweest zijn. Zeven steden beroemden zich op de eer zijner geboorte (waaronder Athene, Smyrna,
Chios en Rhodus. Twee heldendichten
staan op zijn naam nl. de Ilias en
de Odyssee (beide in Ned. hexa'meters vertaald door Mr.C. Vosmaer.
Het is echter de vraag, of niet tot
het ontstaan van beide kunstwerken
verschillende dichters hebben medegewerkt en die gedichten eerst langzamerhand hun tegenwoordige ge·
daante en omvang hebben gekregen
Hono'rius (Flavius), keizer vun het
W.-Rom. rijk (395-423 n. C.); zie
Th e 0 dos i u s.
Ho'rae of Horen, dochters v. Zêus
en Themis, de eeuwige jeugdige
godinnen der jaargetijden, die de
paarden v. d. Zonnewagen aanspannen.
Hora'tius Co'cles verdedigde, volgens het verhaal, de houten paalbrug
Ipons subli'cius) over den Tiber tegen
het leger van Porsen'na.
Hora'tius Flac'cus, zoon v. e. vrijgelaten slaaf, geb. te Venusiaiu Apulië
(65), de grootste Romeinsche lieren satirendichter (65--8).

met niet minder dan 9 koppen, van
welke één onsterfelijk was, alle giftspuwende; als Hercules er een afhieuw, groeide
op een andere
plaats weer een aan. Geholpen door
zijn vriend Iola'üs verbrandde hij de
ufgehou wen koppen en begroef den
onsterfelijken kop ondereen rotsblok.
In het giftige bloed doopte hij zijn
pijlen; zie Hercules, 2de werk.
Hygië'a, de Gr. godin der gezondheid, voorgesteld als een bloeiende
jonkvrouw, die de slang van Aesculapius drenkt.
Mymenae'us of Hy'men, god des
buwel\iks, die in het bruiloftslied
wordt aangeroepen, zoon van Apollo,
een knaap van forseher gestalte dan
Amor, met een bruilofsfakkel en een
sluier in de hand.
Hymet'tus, berg in Attica, ten Z.-O.
van Athene, bekend om zijn voortretIelijken honig.
Hyperi'on, titan, zoon van U'ranus
en Gae'a, vader van He'lius, die zelf
ook Hyperion genoemd wordt.
Hypermnes'tra, een der 50 Danaï'den, maar die haar gemaal in den
bruiloftsnacht het leven spaarde, zie
Danaïden.

Home'rus, de grootste, nationale

Hy'dra, monsterachtige waterslang
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I.
lac'chus, naam van Bacchus bij de
Eleusinische mysteriën.
la'petus, een der Titanen, vader
van Atlas en Prome'thêUs, door Zêus
in den Tar'tarus geslingerd.
la'son, hoofd der Argonauten; zoon
van Ae'son uit Iolcus, eischte v. zijn
oom Pe' lias diens heerschappij terug;
deze beloofde die te zullen teruggeven, zoo Ia'son het Gulden Vlies
haalde, zie : A r go n a u ten en
Ph r i x u s.
Ibe'ria, Gr. naam voor Hispania.
Ibe'rus, nu de Ebro in Spanje.
I'bicus, Gr. lierdichter uit de 6e
eeu w v. C., door struikroovers vermoord, terwijl een zwerm kraanvogels
over zUn hoofd vloog, die later de
oorzaak werden, dat een der moordenaars werd ontdekt en gestraft.
Ica'rius. vader van Pene'lope, broeder van Tynda'reüs.
I'carus, zie D ae d a I u s.
I'da, 1) gebergte bij Troje, bekend
door het oordeel v. Paris, z. Pel êu s.2) Idem, midden op Creta.
Ido'meneûs, kleinzoon van Minos,
koning xan Creta en aanvoerder der
Cretensers vóór Troje.
I'lias, beroemd heldendicht van
Home'rus; het is het epos van
den krijg en bevat de beschrijving
van de belegering in het tiende jaar
van Ilium (Troje), door de Grieken.
I'lium of I'lius, andere naam voor
de stad Troje.
IIly'ria, bergland tusschen Epirus
en Histria (thans Dalmatië met Bosnië en Herzegowina), een zeerooversstaat, door de Romeinen bedwongen
in 228, toen T@'ta er koningin was.
!'lus, zoon vau Tros, achterkleinzoon van Dar'danus, grootvader van
P ri'a mus en stichter van Ilium,
dat naar hem genoemd werd.
Impera'tor, zie 2e gedeelte.
I'nachus, volgens de sage stichter
van het Argivische rijk, wiens eerste
koning h\j was.
In'ferum mare, Rom. naam voor
KOENEN, Klassiek Hwdb., 4e druk.

de Tyrrheensche Zee (zie Etruria).
I'no, dochter van Cadmus en Harmo'nia, echtgenoote vnn A'thamas,
stiefmoeder van Phri'xus. Na haar
dood werd zU door Posei'don onder
den naam van Leucothe'a onder de
goden der zee opgenomen.
1'0, dochter van I'nachus, geliefde
van Jl'piter; door Hera in een koe
herschapen en onder bewaking gesteld van Argus, die echter door
Hermes gedood werd. Toen kwelde
Hera haar door een horzel, en om
aan die pijniging te ontkomen, zwierf
10 lang over de aarde rond, totdat
zij in Aegypte haar vroegere gedaante
terugkreeg.
locas'te, moeder van Oe'dipus, met
wien zij later, zonder het zelf te
weten, huwt; toen de gruwelijke
waarheid aan het licht kwam, maakte
zij uit wanhoop een eind aan haar
leven, en Oe' dipus stak zich met eigen
hand de oogen uit en werd later
door zijn zonen Ete'ocles en Polyni'ces
in ballingschap gezonden; zie A nti gon e.
lola'üs, trouwe vriend en lotgenoot
van Her'cules, zie Hydra.
lol'cus, oude stad in Thessalië, waar
en Ae'son koning was, en van waar
de Argenauten uitvaren.
I'ole, zie Herc·ules.
I'on, volgens de sage kleinzoon v.
Hellen, stamvader der Ioniërs (Attica).
lo'nia, kustland in Klein-Azië, bevolkt met Gr. van Ionischen stam.
Iphi'crates, Atheensch veldheer uit
d~ 4e eeuw, bekend door de organisatie der lichtgewapende peltasten
(voetknechten, gewapend met het
lichte, ronde schild).
Iphigeni'a, dochter v. Agamem'non,
en Clytaemnes'tra, op raad v. Calchas
door haar vader te Aulis tot slachtoffer bestemd, om den toorn van
Ar'temis te verzoenen, doch door de
godin zelve, die een hinde in haar
plaats op het altaar legde, gered en
naar den Taurischen Chersoneslls
3
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(thans De Krim) gevoerd, waar zU
vele jaren als priesteres ,an Ar'temis
dienst deed, totdat Ores'tes er landde,
zijn zuster herkende en haar naar
Gr. ontvoerde.
lp'sus, zie Antigonus.
Ire'ne, godin des vredes.
I'ris, de regenboog, die als het
ware hemel en aarde met een brug
verbindt, vandaar als persoon, de
dochter van Thaumas en Elec'lra,
de vlugge bode der goden, vooral van
Hera.
I'rus, onbeschaamde bedelaar op
l'thaca, door Odys's@s bU zUn thuiskomst in een vuistgevecht overwonnen en weggejaagd.
Isae'us, een van de 10 Attische redenaars, leermeester van Demos'thenes.
l'sis, Aegyptische godin v. h. Nijldal, maangodin, godin van leven en
vruchtbaarheid, vrouwv. Osi'ris, door
de Gr. vereenzelvigd met Deme'ter
en Ar'temis. Ook in Rome (tegen het
einde der republiek) vereerd.
Isme'ne, zuster van A n tig 0 n e.
Iso'crates, (436-338), een der
Attische redenaars, leerling v.Gor'gias.
Zijn onderwUs in de welsprekendheid

was zeer gezocht. Zelfs met vreemde
vorsten, als Philippus v. Macedonië,
stond hij in bettekking. Vooral muntte
hij uit op het gebied v. d. epideictische rede (= pronkrede).
Is'sus, in Cilicië, landschap in 't Z.-O.
van IOein-Azië, in het N. begrensd
door den Taurus ; bij Issus overwon
Alexander de Gr. Dari'us in 333
Is'ter, Hister, Grieksche naam voor
den Donau.
Isth'mus, landengte; bij uitnemendheid die v. Corinthe (Isthmische spelen) ter eere van Poseidon.
Ita'lia, het tegenwoordige Italië.
Over de verdeeling ten tijde van
A ugustus, zie het 2e gedeelte.
I'thaca, een der Ionische eilanden
in de Ionische Zee ten W. v. Epirus,
het vaderland van Odys's@s, met
een hoofdstad van gelij kt!n naam.
I'tys, zie Philomela.
lu'lus, andere naam voor Asca'nius,
zoon van Aene'as.
Ixi'on, een overmoedige booswicht,
die door Zéils in den Tar'tarus werd
geworpen, waar hij aan een rad gebonden werd, dat in duizelingwekkende snelheid altijd ronddraait.

J.
Ja'nus, een oud-Italische, den Gr.
geheel onbekende licht- en zonnegod,
naast Jupiter aangeroepen; daarna
de god v. d. in- en uitgang zoowel
tijdelUk als plaatselUk, die vooruiten achteruit-ziet, en als zoodanig met
twee aangezichten voorgesteld. De
eerste maand, .Tanuarius, was hem gewijd: op den 1sten dag van die maand
offerde men hem een meelkoek,
wenschte men elkaar geluk en vereerde
men elkaar kleine geschenken; hij sloot
en ontsloot de deuren. EU alle gewichtige gebeurtenissen werd hU
aangeroepen, b.V. wanneer de consul
zijn ambt aanvaardde, de oogst begon
te rijpen of een oorlog begon. Bij
't uitbreken van den oorlog stond de
tempel v. Janus open, totdat de vrede

hersteld was. Van den tUd v. Ro'mulus
af tot dien v. keizer Augustus werd
die tempel maar driemaal gesloten.
Jose'phus (Fla'vius), de beroemde
Joodsche geschiedschrij ver, die zijn
landgenooten tot opstand tegen de
Rom. aanzette, gevangen werd genomen, maar van Vespasia'nus de vrijheid
terugkreeg en het beleg v. Jeruzalem
door Titus bijwoonde. Zijn hoofdwerk
is de geschiedenis v. h Joodsche volk
v. d. schepping der wereld tot 66 n. C ;
ook schreef hij 't verhaal der verwoesting van Jeruzalem. Hij overleed
in ± 95 n. C. in Rome.
Jugur'tha, koning v. Numidië, door
Ma'rius voorgoed overwonnen (107);
na den triumftocht van Marius (104)
opgeluisterd te hebben, stierf hij in

JULIA-LA DE.

den kerker te Rome den hongerdood;
zie ook Ad her bal.
Ju'lia I, dochter 'i. Augus'tus, eerst
gehuwd met 1Ifarcellus, ten tweeden
male met Agrip'pa, en daarna met
Tibe'rius.
Julia II, dochter v. d. vorige, zuster v.
Agrippi'na I, zie aId. Beide .Julia's
werden om haar ergerlijken levenswandel door Augus'tus uit Rome
verbannen.
Julia'nus Apo'stata, d. i. de Mvalli~e, Rom. keizer (361-363 n. C.),
die het Christendom, waarin hij was
opgevoed, afzwoer.
Ju'lïi, het beroemde olld-patriciche
geslacht te Rome, dat zijn naam afleidde van Ju'lus (A sca'ni us) den
zoon van Aene'a8, en waartoe Caesar
en A ugus'tus behoorden.
lu'no, Gr. Hera, de gemalin van
Jupiter, de koningin der goden en
beschermster van 't Rom. gebied; de
patrones der vrouwen, van 't hnwelijk, van:t huiselijk leven en der
geboorte. De geheele maand Juni was
haar geheiligd. Haar tempel stond
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Iop

den Capitolijnschen heuvel. De
gans was haar gew~id, en men offerde
haar lammeren.
Ju'niter, de hoogste god der Rom.,
de almachtige en goede, die donder
en bliksem, regen en zonneschijn verwekt; hij beschikt over het lot der
stervelingen en openbaart zijn wil
door wonderteekenen en orakels.
Onder zijn bijzondere hoede staat de
wereldheerschappij van Rome, welks
legers hij van de vlucht terughoudt
en ter overwinning voert. Met Juno
en 1Ifinerva had hij zijn tempel op
het Capitool. Als nationale spelen
waren hem de ludi Roma'ni gewijd.
Zijn bode en zinnebeeld is de arend.
Als hoogste god werd hij met Zeus
vel'eenzelvigd.
Juvena'lis, Rom. hekeldichter uit
den tijd van Traja'nus (98-117).
In zijn 16 satiren gispt hij op scherpe
en vlijmende wijze het zedenbederf te
Rome in de laatste jaren van de
1e eeuw n. C.
luven'tas, de Romeinsche naam
voor Heb e.

L.
Labdaci'den, het geslacht van Oe'dipus, de zoon en verdere afstammelingen van Lab'dacus, koning van
Thebe: La'ïus, Oe'dipus, Ete'ocles.
Labië'nus, een van de meest bekende legaten (d i. onderbevelhebbers) van Caesar, die in den burgeroorlog de part.ij van Pompe'jus koos.
Labyrin'thus, een gebouw, waarin
het moeilijk is den weg te vinden.
Bekend is het labyrint, dat de Aegyptische koning Amenem'het III uit
het Middenrijk (± 2160-1680) aan
het meer Moeris liet bouwen, waarschijnlijk een vereeniging van twaalf
paleizen met 3000 kamers, waarvan
de helft onder den grond lag. Over
het labyrint op Creta, z. D a e d a I u s.
Lacedae'mon, andere naam v. Sparta.
La'chesis, zie Moerae.

Laco'nica, het zuidelijkste en grootste landschap van den Peloponnesus,
met de hoofdstad Sparta. Na de
Dorische volksverhuizing bestond de
bevolking uit 3 klassen: 1) de Spartanen, de nakomelingen !ler Dorische
veroveraars; 2) de Perioe'ken (rondomwonenden), ook wel LacedaeplOniërs genoemd, welken naam zij met
de Spartanen gemeen hadden, afstammelingen van de vroegere Achaeërs, die vrij waren en 3) de Helo'ten,
de lijfeigenen v. d. staat. Het volk
was bekend om zijn streven naar
kortheid van uitdrukking.
La'de, eilandje tegenover Mile'te,
waar in 494 de vloot der Io'niërs, die
in áOO onder Arista'goras tegen de
Perzen opgestaan waren, vernietigd
werd.
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Lae'lius, C., vriend v. Sci'pio Minor,
en met hem tegenstander der Gracchen, uitstekeJld rprlenaar en schrijver, daarom "de Wijze" bijgenaamd.
Hij wordt door Cicero sprekende
ingevoerd o. a. in zijn wijsgeerig
werk "Over de Vriendschap".
Laër'tes. vader van uli'xes (Odys'séib), leefde nog bij de terugkomst
van zijn zoon eenzaam op een klein
landgoed buiten de stad Ithaca.
Laestrygo'nen, een wilde, woeete
nomadenstam van menscheneters
èrgens in het Westen (Sicilië), door
Homerus in zijn Odyssee vermeld.
De naam v. hUll koning Anti'phates
wordt wel spreekwoordelijk voor een
wreedaard gebruikt.
La'ïus, zoon van Lab'dacus, koning
van Thebe, vader van Oe'dipus. Aan
La'ïus werd door Apollo voorspeld,
dat, zoo hem uit [ocas'te een zoon
geboren werd, deze hem zou dooden
en met zijn eigen moeder zou huwen;
zie 0 e dip u s.
Lao'coön, Troj. priester van Apol'lo,
doch tevens met den dienst. van Posei'don belast, die de Troj. tevergeefs
waarschuwde voor het houten paard,
door de Grieken achtergelaten en
zelfs zijn lans er tegen wierp. Intusschen wist Sin on het volk te overreden, het paard onder gejubel de
stad in te halen. Toen maakte Lao'coön
zich gereed, een offer te brengen aan
Posei' don, doch van de zijde der zee
naderden twee monsterachtige slangen, die den priester en zijn beide
zonen omkronkelden en doodden.
(Laocoön-groep, beeldhouwwerk, in
het. Vaticaan te Rome bewaard).
Lao'medon, koning van Troje, vader
v. Pri'amus, voor wien, naar de sage,
Posei'don en Apollo Troje met een
muur omringden. Hij weigerde echter
den goden het loon te betalen. Daarom
zond Posei'don een zeemonster, waaraan Hesi'one, de dochter van Lao'medon als zoenoffer zou gebracht worden.
Heracles redde Hesi'one, kreeg ook
de beloofde belooning niet, keerde
terug, verwoestte Troje en doodde
Lao'medon.

Lapi'then, Thessalisch bergvolk, dat
op de bruiloft van hun koning Piri'·
thoüs met de nog ruwere Centauren
slaags raak te en dezen een volkomen
nederlaag toebmcht.
La'res, Rum. schutsgoden van huis
en staat, eig. de geesten der vrome
afgestorvenen, die over hun vroegere
woningen blijven waken. Binnenshuis
stonden de beelden in een houten
kapel (lara'rium), ze werden op gedenkdngen met kransen versierd. Het
feest der I.ara'lia viel op 1 Mei (zie
ook Penaten).
Lar'vae, zie L emu ren.
Lati'lIus, oude koning van La'tium,
die z~in dochter Lavi'nia, ofscholiln
met Turnus verloofd, aan Aene'as
ten huwelijk gaf.
La'tium, landschap v. Midden-Italië,
eenmaal een verbond vormende van
30 steden met A lba Longa aan het
hoofd, waarb~j zich ook Rome voegde,
op welke stad allengs de hegemonie
overging; in 338 onderwierp zich de
i(eheele landstreek aan de Romeinen.
De Latijnen bleven echter ook nadien
nog bijzondere voorrechten genieten.
Lat'mus, zie End y m ion.
Lato'na, Gr. Leto, moeder der tweelingen Apollo en Ar'temis, die zij op
het eilandje Delus ter wereld bracht.
Lau'rium, het zuidelijke voorgebergte van At'tica, bekend door zUn
zil vermijnen, welker opbrengst Themis'tocles voor de Atheensche vloot
wist te doen besteden.
Lavi'nium, oud-Latijnsche stad, genoemd naar Lavi'nia, zie Lat i nu s.
Lean'der, een jongeling uitAby'dus,
die, om zijn geliefde, Hero, te bezoeken, den Hellespont overzwom .. en
daarb~j verdronk; zie ook Her o.
Le'da, moeder van Castor en Pollux, Clytaemnes'tra en He'tena. Z@s
bezocht haar in de gedaante van een
zwaan; zie ook T y n dar e ü s.
Lega'tus, zie 2de gedeelte.
Lema(n)'nus (lacus), thans het meer
van Genève.
Lem'nus, een der grootste eilanden
in het N. der Aegae'ische Zee (nu
Stalime'ne). Hephaes'tus, door Z@s

LEMUREN-I,UCANUS.
in drift v. d. Olympus nedergeworpen,
kwam op dit eiland neder, waar hij
opgenomen en verpleegd werd, en
dat daarom zijn geliefkoosde verblijfplaats op aarde werd (zie verder
Ph iloctetes).
Lemu'ren, bij de Romeinen booze
geesten van afgestorvenen, die's nachts
rond waren ter verschrikking der
levenden.
Leo'nidas, koning van Spnrta, héld
der Therrno'pylae; door 't verraad v.
Ephial'tes kwam hij met zijn 300
Spartanen er roemrijk om 't leven.
Le'pidus, lid van het tweede driemanschap in Rome (43); later in strijd
met Oclavia'nus, die hem echter het
ambt van opperpriester tot zijn dood
toe (13) liet behouden.
Ler'na, moeras in Ar'golis; zie
Hercules.
Les'bus, eiland in de Aegaeïsche
Zee, met de hoofdstad Mytile'ne,
vaderland der dichters: Ari'on, AIcae'us, Tm'pan'dm' en v. de dichteres
Sap'pho; beroemd door heerlijken wijn.
Le'the, rivier der Onderwereld, bet.
stroom der vergetelheid, omdat de
schimmen er uit dronken, om al 't
verledene te vergeten.
Le'to, zie Lat 0 n a.
Leu'cas, eiland in de Ionische zee,
aan de Acarnanische kust. Volgens
het verhaal zou daar de dichteres
Sappho in een vlaag van wanhoop in
zee gesprongen zijn (Lencasische
sprong).
Leucothe'a, zie In o.
Leuc'tra, stad in Boeotië; zie
E p a min 0 n das.
Li'ber, ond-Italische god v. d. wijnbOl!W, ter wiens eere in de maand
Maart de Libera'lia werden gevierd.
Liber'tas, Rom. godin der vrijheid;
te Rome in vele tempels gevierd;
afgebeeld met een vrij heidshoed of
met een lauwerkrans.
Li'bya is de naam voor het werelddeel Afrika. voorzoover het aan de
Grieken bekend was; in engeren zin
is het dat gedeelte v. N.-Afrika, dat
tusschen Aegypte en de Syrten ligt.
Licto'ren, zie 2de gedeelte.
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Li'nus, een schoonejongeling, wiens
vroege dood in zeer oude klaagliederen (Linus-lied) betreurd werd. Te
Argos heette hij de zoon van Apollo,
te Thebe de zoon v. Hermes ; hij was
een groot toonkunstenaal" die met
Apollo een zangstrijd aanging en door
dezen gedood werd. Volgpns anderen
zou hU door zijn leerling He'racles
in drift met een citer zijn dood ge"
slagen.
Liturgie'ën, zie 2de gedeelte.
Li'via, zie Ti b e ri u s.
T. Li'vius, Rom. geschiedschrijver
uit Pata'vium (,,9-17 n. C.); hij
schreef een uitvoerige Romeinsche
geschiedenis vanaf de stichting der
stad tot den dood van Drusus (9)
in 142 boeken, van welke er maar
35 meer over zij n Het werk is verdeeld in decaden. De derde decade
Bel'at de uitvoerige geschiedenis van
den oorlog met Han'nibal.
Li'vius Androni'cus, een Griek v.
geboorte en vrijgelatene v. een Rom.
senator, die de Odyssee in Latijnsche
verzen vertaalde en Gr. tragpdies
v. het Rom. tooneel bewerkte(± 240).
Lo'cris, het in drie deelen versnipperde landschap van M.-Griekenland,
van welke alleen het aan de Euboe'ïsche
golf gelegene vruchtbaar was. In het
westelijk deel (a/d Corinthische golf)
lagen de steden Amphis'sa (verwoest
door Philippus van Macedonië), en
Naupac'tus (nu Lepanto).
Locus'ta, beruchte giftmengster in
Rome, ten tijde van keizer Clau'dius
en keizer Nero, door Galba ter dood
verwezen.
Lotopha'gen, een lotus-etende volksstam op de noordkust v. Afrika, door
Homerus in zUn Odyssee vermeld.
Luna'nia, landschap in BenedenItalië, wemelent;e aan de kust v. Gr.
koloniën, o. a. Heracle'a, Sy'baris
en Thu' rii; na den Tarentijnschen
oorlog onder gezag van Rome.
Luca'nus (M. Annae'us), Rom dichter (38-65 n. C.); in een epos,
Pharsa'lia genoemd, bezong hU den
burgeroorlog tusschen Caesar en Pompe'jus. Hij nam deel aan een samen-
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zwering tegen Nero, na den ongelukkigen afloop waarvan hij gedwongen
werd de hand aan zich zelf te
slaan.
Lu'ceres, zie Ram nes.
Lucia'nus, Gr, satirisch schrijver,
geb. te Samo'sata aan den Euphraat,
leefde in den tUd der Antonijnen
(138-192) voornamelUk te Athene.
ZUn veelvuldige geschriften in den
vorm van dialogen, waarin hij de
fouten eu dwaasheden zijner tUdgenooten hekelt, muntten uit door
geestigen spot.
Lu'cifer, eig. "lichtbrenger", de
morgenster; verg. Hes peru s.
Luci'lius, vriend van Sci'pio Minor
en van Lae'lius, hij is de eerste
Rom. hekeldichter.
Lucre'tia, Rom. VI'OUW, die zich van
het leven beroofde, toen zij door den
zoon van Tarqui'nius Super'bus onteerd was.
Lucre'tius Ca'rus, Rom. didactisch
dichter (95-52), schreef een leerdicht
over de natuur, waarin de leer v.
Epicu'rus ontwikkeld werd.
Lucri'nus (la'cus), meer aan de
kust van Campanië, bekend door zijn
heerlijke oesters.
Lucul'lus, cOIlSul van Rome, maakt
zich beroemd door zijn overwinningen
op Mithrada'tes, koning van Pontus,
in, den 3den Mithradatischen oorlog
04-(3), doch moet, in 67 teruggeroepen, de leiding v. d. oorlog aan
Pompe'jus overlaten. Bekend door zijn
grooten rijkdom en zijn weelde.
Lugdu'num, 1) het tegenwoordige
Lyon, aan de samenvloeiing van Saane
en Rhane; 2) Lugdu'num Batavo'rum,'
onze stad Leiden, hoewel het waarschijnlUk meer westelijk lag.
Lu'na, zie Se Ie n e.
Luper'cus, andere naam voor Faunus; zijn feest viel op 15 Febr. en
heette Luperca'lia.
Lusita'nia, nagenoeg het tE'genw.
Portugal, door Viria'thus v. 150-140
tegen de Rom. verdedigd en in laatstgenoemd jaar Romeinsclle provincie
geworden.
Lus'trum, het reinigingsoffer, door

M censoren na affoop van den census
(volkstelling) gebracht. Het moest om
de 5 jaar geschieden.
Lute'tia (Parisio'rum), hoofdstad
der Pari'sii, thans Parijs, op een
eiland in de Se'q uana (nu Seine).
Lyce'um, oudste oefenschool (gymnasiurn) in Athene, ten Z.-O. der stad;
zie Aristoteles.
Ly'cia, landschap of! de Z.-kust van
Klein-Azië, waar de Chimae'ra thuis
hoort; zie Be Jl e I' 0 P h 0 n. De bewoners komen reeds bU Homerus
voor als bondgenooten van de Trojanen; zie G I a u c u s alsook Sarp e don.
Lycome'des, koning der Dolo'pen op
het eiland Scyrus (ten O. v. Euboe'a),
aan wiens hof Thetis haar zoon
Achil'les in meisjeskleeren vel borg,
om hem terug te houden v. d. tocht
tegen Troje.
Lycur'gus, 1) een Thracisch koning,
die zich verzette tegen de invoering
van den Bacchusdienst en daarom door
Z@s met blindheid gestraft werd;
2) Spartaansch wetgever, de grondlegger van Sparta's grootheid, wiens
wetten eeuwenlang in stand bleven;
3) een van de 10 Attische redenaars,
aanhanger van de politiek van Demosthelles.
Ly'dia, zeer oude staat in 't W.
van Klein Azië, met bloeiende steden
als Sardes en Magne'sia, met een
vruchtbaren hoewel bergachtigen bodem, en goudmijnen, zie: C y rus en
Cr 0 es us.
Ly'ra, zie 2de gedeelte.
Lysan'der, Spartaansch veldheel',
die door den slag bij Aegos-Po'tamus een einde maakte aan den
Peloponnesischen oorlog, Athene belegerde en innam, de lange muren
liet afbreken, de regeering der ,,30"
instelde en zoo Sparta maakte tot
den machtigsten staat van Gr.
Ly'sias, een der tien Attische redenaars (± 445-± 380), studeerde
te Thu'rii, keerde in 412 naar
Athene terug, verloor z\in vermogen
door de ,,30" en trad van dien tUd
af op als logograaf, d i. maker van
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procesredevoeringen voor anderen. De I Lysi'machus, zie A n tig 0 n u s.
eenige rede, door hem zelf uitgespro-/ Lysip'pus, Gr. beeldhouwer, gunken, is die tegen Eratos'thenes.
steling van Alexander den Grooten.

M.
'Macedo'nia, land ten N. van Gr.;
eerst klein en onbeduidend, werd het
een machtige staat onder Philippus 11
en Alexander den Gr., en bleef dit,
totdat de door Philippus IJl en
Persêiis tegen de Rom. gevoerde oorlogen het van Rome afhankelijk
maakten en het in 146 een Rom.
provincie werd.
Maeander of Mean'der (nu Meinder),
een erg kronkelende rivier in KleinAzië, die tegenover Mile'tus in de
Icarische Zee stroomt.
Maece'nas, raadsman van keizer
Augustus; schutspatroon der dichters, inz. van Verg~'tiltSen Hora'tius.
Maena'den, andere naam voor Bacchanten.
Maeo'nia, oude naam van Lydië
(de Maeonische zanger = Homerus).
Ma'gi, bij Perzen en Meden, de
priesters, geleerden en waarzeggers.
Magne'sia, aan den Si'pylus, stad
in Lydië, waar de Rom. in 190 Anti'ochus den Grooten overwonnen.
Mai'a, zie Her mes.
Mamertij'nen, zonen van Mamers
of Mars, de huurtroepen v. d. tiran
Aga'thocles, die na diens dood Messa'na
bezetten en door koning Hi'ero in
het nauw gebracht, door het inroepen
v. d. hulp deels der Rom., deels v. d.
Carthagers, den eersten Punischen
oorlog veroorzaakten.
Man'dane, dochter v. d. Medischen
koning Asty'agfs, door Ifero'dotus de
moeder van Cyl'US genoemd.
Ma'nes, bij de Rom. de geesten van
afgestorvenen, ter wier eere men in
Februari het algemeene doodenfeest,
Fera'lia geheeten, vierde.
,
M. Man'lius Capitoli'nus, Rom. con-I
sul, redder v. h. Capitool v. e. nachte-

lijke overrompeling der Galliërs (390).
T. Man'lius Torqua'tus versloeg
met zijn ambtgenoot, den consul
P. De' cius Mus (zie Dec i i) de
Latijnen in 340 bij den Vesuvius.
Kort vóór den slag liet hij zijn zoon
onthoofden, omdat deze tegen zijn
verbod met een der vijanden een
tweegevecht had aangegaan. Vanrlaar
de bekende uitdrukking: een Manliaansch bevel.
Mantine'a, een der oudste steden
van Arcadië, zie: Ag e s i I a ü s en
Epaminondas.
Ma'rathon, vlek aan de 0. kust van
AttiGa, z.Miltiades en Hercules,
7e werk.
Marcel'lus, 1) Rom. veldheer uit den
tweeden Punischen oorlog, bijgenaamd "het zwaard der Rom. republiek", die na den slag bij Cannae
in 215 Hannibal bij Nola versloeg
en in 212 Syracuse innam; 2) zoon
van Octavia, de zuster van Augustus,
gehuwd met diens dochter Julia I
en door hem geadopteerd. Algemeen
werd hij beschouwd als Augustus'
opvolger, totdat hij in 23 plotseling
stierf, naar het heette dOOl Li'via
vergiftigd. Hij was iemand, van wien
men groote verwachtingen koesterde.
Mardo'nius, Perz. veldheer, schoonzoon van Dari'us. Door Xerxes na
de nederlaag bij Sa'lamis (480) in
Thessalië achtergelaten en bij Platl1e'ae door de Gr. onder Pausa'nias
en Aristi'des verslagen en gedood,

I

479.

C. Ma'rius, een boerenzoon uit
Arpi'num (156-86), in Rome tot de
hoogste rangen opgeklommen, overwinna.ar van J ugurtha, de Teutonen
en de Cimbren. Hij wordt in 100
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MARS-MELEAG RIDES.

ten zesden male consul. Hij is het
hoofd der volkspartij en staat als
zoodanig tegenover Sul/a, het hoofd
v. d. senaatspartij, voor wien hU in
88 uit Rome moet vluchten; hij verschuilt zich eerst in de moerassen
van Mintur'nae (in Latium) en vlucbt
later naar Carthago. Nadat Sul/a
inmiddels naar Gr. is overgestoken
om Mithrada'tes te beoorlogen. Uit
hij naar Rome terug en doet met
Cinna, insgel\jks een hevig voorstander v. d. democr'ltie, den eersten
burgeroorlog tegen de aanhangers van
Sulla ontvIlImmen. Hij wordt in 86
voor de zevende maal con~ul, doch
sterft spoedig daarop.
Mars of Ma'vors, de Sabijnsche
Mamers(z.Mamertijnen),oorspronkelijk een god van de lente, aan wien
de maand Maart gewijd is, en die
den winter bestr~jdt; vandaar dat hij
reeds in oude tijden als god van den
oorlog beschouwd wordt en voor
denzelfde gehouden wordt als de
Grieksche Ares. Als vader v. Ro'mulus
en Remus de stamvader en de schutsgod van 't Rom. volk. De wolf, het
paard en de specht zijn hem geheiligd.
Ook het Campus mM.'tiu8.
Mar'si, dappere volksstam in Samnium, naar welken de Bondgenootenoorlog (90-88) tegen Rome ook
Marsische oorlog heet.
Mar'syas, een satyr, meester in
't fluitspel, die een wedstrijd aanging
met Apollo, die de citer bespeelde,
maar werd overwonnen en door
Apollo werd gevild. Hij is het beeld
van opgehlazen waan.
Martia'lis, Rom. epigrammen-dichter (± 43-100 n. C.), tijdgenoot v.
keizer Domitiarlus (81-96 n. C.).
Massi'lia, Gr kolonie op de Z.-kust
v. Gallië, door de Phocae'ërs uit Io'nië
gesticht; nu Marseille.
Massinis'sa, vader van Jficip'sa (zie
A d her b al),koningv. Numidië(238148); eerst vriend der Carthagers,
later, trouw bondgenoot der Romeinen; zijn herhaalde aanvallen op
Carthago gaven aanleiding tot den
3en Punischen oorlog (149-146).

Ma'trona, thans de Marne, zijri vier
van de Se'quana (Seine).
Maureta'nia, IIU Fez en Marocco,
bergland in N.-Afrika. De bevolking
heette de Mauren, een naam, later
aan de Arabieren in Spanje gegeven.
Mauso"lus, koning van Carië (377~53), Z,-westelijkst landschap van
Klein-Azië; zie verder Artemisia.
Mede'a, dochter v. Aeë'tes, koning
van Colchis, beruchte toovenares, die
Ia'son het Gulden Vlies hielp bemachtigen, daarna met hem naar Gr.
vluchtte en zijn gemalin werd. roen
la'son haar verstiet (z. Cr e ü s a, 2),
doodde zij haar eigen kinderen. (Medea, bekend treurspel van Euri'pidl's).
Me'dia, de machtigste van alle uit
het Assyrische rijk voortgekomen
staten, in het N.W. van Aria'na (Iran)
met de hoofdstad Ecba'tana. Onder
Cya'xares bereikte het zijn grootste
uitgestrektheid. Na Medië wordt in 559
Perzië het heerschende rijk in Azii!
(zie Ast y'a ges en C y I' U s). De taal
der Mediërs is met die der Perzen en
der Buctriërs (zie Zo I' 0 a s te 1'), een
tak van den grooten Indo-Germaanschen taalstam.
Medu'sa, zie Gor g 0 n e n.
Megae'ra, zie E I' i n yen.
Me'garis, klein landschap in M.Griekenland aan de landengte van
Corinthe, met de hoofdstad Me'gara,
geboorteplaats v. d. dichter Theog'nis.
De inwoners van deze stad poogden
in den Peloponnesischen oorlog, toen
Megara nu eens dool' de Atheners,
dan weer door de Spartanen bezet
werd, steeds met beide partijen op
goeden voet te blijven, en zich bij de
overwinnaars aan te sluiten. Vandaar
een Megarenzer
iemand, die met
alle winden draait.
Melea'ger, een der Argonauten en
hoofd v. d. jagersstoet, die tegen het
Calydoni~che wild zwijn optrekt; zie:
Calydon, Atalante en Althaea.
Melea'grides, zusters van Me/ea'ger
die zijn dood hartstochtel~j k beweenden, totdat zij door Ar'temis in
parelhoenders veranderd werden.
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MELETUS-MILETUS.

Mele'tus, een van de drie aanklagers
van So·crates.
Melpo'mene, d. i. de zingende muze
van . het treurspel; zij draagt een
ernstig masker en klimop.
Me'lus, thans Milo, vu lcanisch eiland
in de Aegae'ische Zee, een der Sporaden; in den Peloponnesischen oorlog werd het door de Atheners geblokkeerd en uitgehongerd; vandaar
een Melische hongersnood.
Mem'non, zoon van E'os, koning
der Aethiopiërs, kwam na Hector's
dood Troje te hulp, doch werd na
menige heldendaad (0. a. doodde hij
Anti'lochus) op zijn beurt door Achilles
verslagen en gedood. Om Eos te
troosten, gaf Z@s aan Memnon de
onsterfel\j k heid.
Mem'phis, de oudste stad in Aegypte,
hoofdstad van het z.g. Oude Rijk
(± 3000-± 2100), met een tempel
voor Phtha (d.i. Gr. Hephaes'tusl en
voor den Apis (den heiligen stier)
alsmede tal van pyramiden.
Menan'der, de voornaamste dichter
v. d. nieuw Attische comedie, wiens
bloeitijd na Alexander den Gr. valt
Belangr~i ke fragmenten en titels van
zijn st\lkken werden in 1905 ontdekt
op papyrussen in Aegypte; zie ook
Te ren ti us.
Menela'üs, zoon van A trêUs, jongere
broeder van Agamemnon, koning v.
Sparta. Als zijn vrouw He'lena door
Paris is geschaakt, trekt hU mede
tegen Troja op, waar hij vele heldendaden verricht en o. a. Paris overwint in een tweegevecht en ook met
Hec/or strijdt; na den val van Troje
bereikt hij eerst na acht jaar zijn
vad~rstad.

Mene'nius Agrip'pa, Rom. patriciër,
die bU de eerste uitwüking van de
Plebejers in 494 deze tot terugkeer
naar Rome wist te bew~gen (fabel
v. d. maag en de ledematen).
Men'tor, zie Telemachus.
Mercu'rius, bij de Romeinen god
van handel en winst, vriend der
reizenden. vooral der kooplieden. Zijn
feest viel in Rome op den 15den Mei
Mesopota'mia, naam, door de Gr.
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gegeven aan de landstreek, gelegen
tusschen de rivieren Euphraat en
Tigris; thans ook Tweestroomenland
geheeten.
Messali'na, zie: C I a u d i u s en
B rit a nni c u s.
Messa'na, aanzienlijke stad in 't N.
van Sicilië (thans Messina) met een
ruime haven, tegenover Rhe'gium.
Messe'nia, ~. landschap in den
Peloponnesus, ten O. grenzende aan
Laconië; de bewoners, dOOl" de Spartanen in de beide Messenische oorlogen
(88te en 7de eeuw) onderworpen (zie
Aristodemus en Aristomenes).
Later, onder Epaminon'das,. weder
vrij. Sedert onafhankelijk tot aan de
Romeinsche overheersching (146).
Metamorpho'sen, d. i. gedaanteverwisselingen, titel van het hoofd werk
van den LatUnschen dichter Ovidius,
wondergeschiedenissen, die verhalen,
hoe goden en menschen, dieren en
levenlooze dingen verandering ondergaan.
Metau'rus, zie Ha s d ru bal.
Metel'lus, onomkoopbaar Rom. consul t\jdens den J ugurthijnschen oorlog, die Jugur'tha voor 't eerst overwon
(109), en daarom Numi'dicus bijgenaamd.
•
Metoe'ken zijn vreemdelingen, die
zich metterwoon in At'tiea hadden
neergezet, persoonlUk vrij waren,
maar geen deel hadden aan het
staatsbestuur, ook geen grondeigendom konden verwerven.
Micip'sa, zie Adherbal.
Mi'das, koning van Phrygië, die
Diony'sus de gunst vroeg, dat alles,
wat hij aanraakte, in goud zou veranderen; - in den wedstrijd tusschen
Pan en Apollo als scheidsrechter
gekozen, stelde hij het fluitspel van
Pan boven het citerspel van Apollo,
en daarom maakte deze z~in ooren tot
ezelsooren, welke ooren Midas echter
onder zijn phrygische muts zorgvuldig
wist te verbergen; slechts zijn barbier
kende het geheim.
Mile'tus, een der schoonste steden
in Io'nië met vier havens en een
Apollo-tempel; in 500 de ziel v. d.
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MlLO-MUSAE.

Ionischen opstand, werd zij in 494
Mi'thras, de Perzische zonnegod,
door de Perzen verwoest, later opge- in den keizertijd ook in Rome vereerd.
bouwd en nog eens verwoest door
Mnemo'syne,'zie Mus a e.
Alexander den Grooten.
Moe'rae, M 0 i I' e n, de schikgodinnen,
Mi'lo van ero'ton, beroemd wor- drie in getal, die het lot der menstelaar of athleet, die een stier op schen bepalen; zij heeten Clo'tho,
zijn schouders het renperk kon rond- La'chesis en A'tropus; bij de Rom.
dragen.
heeten ze Par'cae of Parcen.
Mi'lo, T. A nnius, vriend van Cicero, Clo'tho is de spinster, die bij de gemoordenaar van Clo' dius, den aarts- boorte van iederen mensch zijn levensvijand van Cicero.
draad begint te spinnen; La'chesis
Milti'ades, beroemd Athener, be- grijpt dien levensd. aad, om daaraan
stuurder in 518 v. d.Thracischen Cher- voort te spinnen, en A 'tropas, d.i. de
sone'sm, volgde Dari'us op zijn tocht I onafwendbare knipt den levensdraad
tegen de Scythen. Hij was een van de door, als het doodsuur voor den
bewakers van de brug over den Ister, mensch slaat.
die hij voorstelde af te breken, ten
Moe'sia, landstreek tusschen den
einde Dari'us den terugweg af te Ister (Donau) en den Haemus (Balsnijden, hetgeen afstuitte op den kan), sinds Tibel'ius (14-37 n. C.)
tegenstand van Histiae'us, tyran van een Romeinsche provincie.
Moi'ris, meer in Aegypte, zie L sMile'tus. In 493, bij de nadering der
Perzen, naar Athene teruggekeerd, b y I' int h u s.
won hij in 490 den beroemden slag
Mo'mus, god van spot en schimp,
bij Ma'rathon.
die goden noch menschen ontzag.
Miner'va, Rom. godin der wijsheid
Mor'phéUs, god van den slaap en
en kennis, beschermster van kunsten, van de droomen.
wetenschappen en handwerhn. Als
Mo'sa, thans de Maas.
schutspatrones van Rome had zij op
Mosel'la, thans de Moezel, door
het Capitool één tempel met Jupiter A uso'nius, een Rom. dichter, in de
en Juno; haar feest viel van 19-23 4de eeuw n. C., bezongen.
Maart en werd vooral gevierd door
Mul'ciber, bijnaam van Vulcanus
kunstenaars en handwerkslieden, on- als smeder van het ijzer.
derwijzers en scholieren, z. At hen a.
Mum'mius, consul van Rome, die
Mi'nos, 1) zoon van Zêus, koning in 146 naar Griekenland werd geen wetgever van Creta en na z\jn zonden, Corinthe veroverde en verdood rechter in de Onderwereld; woestte en de schoonste voortbreng2) kleinzoon van den vorigen, even- selen der Gr. kunst van daar naar
eens koning van Creta, voor wien Rome overbracht.
Dae'dalus het labyrint bouwde, en
Muny'chla, oostelijkste en kleinste
die oorlog met Athene voerde, dat der drie havens van de stad Athene.
hij korten tijd schatplichtig maakte;
Mu'sae (Muzen), dochters van Zêus
zie A nd 1'0 ge 0 s.
en Mnemo'syne, oorspronkelijk zangMinotau'rus, een monster op Creta, godinnen, later ook godinnen van
in 't labyrint (doolhof) opgesloten, kunst en wetenschap, negen in getal:
en door Thesws gedood.
Cli'o, Eu/er'pe, Thali'a, Melpo'mene,
Mintur'nae, zie M ari us.
Terpsi'chore, E'ra/o, Polyhym'nia,
Mithrada'tes, b\jgenaamd Eu'pator, Cal/i'ope,Ura'nia.Homerus die nu eens
koning van Pontus, de verbitterde van ééne Muze, dan weer van meerdere
vijand der Romeinen; in den eersten spreekt, kent die namen nog niet.
Mithradatischen oorlog (88-84) door Apollo, haar broeder, is als god van
Sulla overwonnen, iu den derden dichters en zangers haar leidsman.
(74-63) door Lucullus en Pompejus Onder de bescherming der Muzen
tenondergebracht.
stonden kunsten en wetenschappen,

MUSAGETES-NEOPLATONEN.
bovenal bezielen zij zangers en dich-I
ters; zie: Heli con, Parnas sus,
Pegasus, Hippocrene.
Musage'tes, b\Înaam van Apollo als
aanvoerder der Muzen.
Muse'um, in 't algemeen een muzentempel of een aan de Muzen gew\jd gebouw. Vooral bekend is het
Museum, een soort van academie, te
Alexandri'ë.
Mu'tina, thans Modena, zie H i I' t i u s.
My'eale, kaap tegenover 't eiland
Samus, bekend door de overwinning
der Gr. vloot op de Perzen in 479.
Myee'nae, in Argolis, residentie van
Agamem'non en destijds de eerste
stad van Gr., met oude gedenkteekenen
van Gr. bouwkunst uit het heldentijdperk, als de Cyclopische muren
(zie C y cl 0 pen) en de Leeu wenpoort.
My'lae, havenstad op de N.-kust
van Sicilië, waarbij Dui'lius in 260 door
middel van enterbruggen de eerste
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overwinning ter zee op de Carthagers
behaalde.
Myrmido'nen, volksstam op het
eiland Aegïna, die op Aeacus' bede,
toen het eiland door de pest ontvolkt
was, door Zws uit mieren geschapen
was. Bij Homerus zijn ze een
volksstam in Thessalië onder de
heerschappij van Achilles.
My'ron, beroemde beeldhouwer te
Athene, ± 440, tijdgenoot van Phidias. Hij werkte bij voorkeur in
metaal. Beroemd was zijn Koe en zijn
Disco'bolus.
Myr'tilulI, de wagenmenner van
Onoma'u,s.
My'sia, landschap in het N.- W. van
Klein-Azië, aan den Propontis, ten O.
van Troas.
Myste'rlën, zie El éii sis.
Mytile'ne, hoofdstad van het eiland
Lesbus, in 428 door de Atheners om
haar afl'al zwaar getuchtigd.

I

N.
Nabopolas'sar, vader van Nebucadne'zar; zie Cyaxares.
Naja'den, zie N y mp h a e.
Napae'ën, zie N y m p h a e.
Nareis'sus, schoone jongeling, die
de liefde en teederheid van de nimf
Echo versmaadde. Tot straf daarvoor
vatte hij een hevige liefde op voor
zijn eigen beeld, dat hij in het water
zag, zoodat hij van ijdel verlangen
verteerde; nit medelijden veranderden
de goden hem daarop in een narcis.
Nau'plius, koning van Euboe'a, vader
v. d. voor Troje onschuldig gedooden
Palurne'des. Om den dood van zUn
zoon te wreken, lokte hij de Gr.
schepen op hun terugkeer van Troje
door wachtvuren op de klippen.
Nausi'eaä, de bekoorlijke dochter
van Alcinoüs, koning der Phaeaken
op het eiland Scheria. Bekend is
haar ontmoeting met Odys'seus, een
der schitterendste passages uit de
OJyssee; zij geleidt hem naar het
paleis van haar vader, die hem gastvrij

opneemt, en hem, na zijn lotgevallen te
hebben hooren vertellen, naar zijn
vaderland terugvoert.
Na'xus, 't grootste en vruchtbaarste
eilaud der Cycladen (nu Naxia), vooral
door marmer en wijn beroemd.
Nea'polis (d.i. Nieuwe stad), oorspr.
Parthe'nope geheeten, nu Napels;
Neapolis heet ook een der 5 stadsw\iken van Syracuse.
Nebucadne'zar, zie Ba b y Ion.
Nee'tar, drank der onsterfelijke
goden; zie Ganymedes.
Ne'lêus, zie Nes tor.
Ne'mea, dal in Ar'golis, waar Hercules den Nemeïschen leeuw versloeg
en waar de Nemeïsche spelen gevierd
werden ter eere van Z@s en wel in
iedere Nemeade, d. i. in het 2e en 4e
jaar van iedere olympiade.
Ne'mesis, de godin der wrekende
gerechtigheid.
Neoplato'nen, noemt men een school
van wijsgeeren, die in de 3e eeuw na
Chr. te Alexandri'ë ontstaat, de stelsels
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NEOPTOI.EMUS-NUMA.

van Plato, Pytha'goras en Aristo'teles
vermengde en samensmolt, en het
veldwinnende Christendom hestreed.
De voornaamste van deze wijsgeeren
is Plo'tinus.
Neopto'lemus, dezelfde als Pyrrhus, de zoon van Achilles.
Ne'phelae, d. i. de Wolken, titel van
een comedie van Aristo' phanes, waarin
Socratf'.s bespot wordt.
Ne'phele, moeder van Phrixus en

Helle.
Nephelococcy'gia, d. i. Wolken koekoekstad, naam van een stad, die
Aristo'phanes in de "Vogels" door
de vogels laat bouwen tu.schen hemel
en aarde, teneinde zoo wel de goden
als de menschen te kunnen regeeren.
Ne'pos (Gomelius), Rom. geschiedschrijver (± 10U-30), vriend van
Cicero; nog bekend door zUn "Levens
van beroemde veldheeren", die een
schraal uittreksel uit een grooter
werk zUn.
Neptu'nus, de god der zee, G/'.
Poseirl on, zie aldaar.
Nereï'den, nimfen der Aegaeische
Zee, 50 in getal, dochters van Ner@s,
onder welke Amphitri'te en Thetis
de meest genoemde zijn.
Neréïîs, een god der zee, in 't bijzonder der Aegaeïsche Zee. Hij is
een vriendelijke grijsaard, die de toekomst kan voorspellen en zich in
allerlei gedaanten aan de menschen
vertoont.
Ne'ro (Tib. Claudius), zoon van
Agrippina IJ, Rom. keizer (54--68
n. C.); in de eerste vijf jaar regeerde
hij onder leiding van zUn leermeester Se'neca; toen Galba in Spanje
tot keizer was uitgeroepen en er in
Gallië een opstand uitbrak, liet hij
zich, door de zij nen verlaten, door
een slaaf dood en ; hij was berucht
door zijn krankzinnige euveldaden;
zie: Sen e c a, A g ri p pin a, B I' i t a nni c u s en Pop p a e a S a bin a. Of
hij den brand te Rome (64) gesticht
heeft, is onzekeI'.
Ner'va (.lf. Cocce'jus) werd na den
dood van Domitianus tot keizer geproclameerd (96-98 na C.); hij

adopteerde Traja'nus tot zoon en
opvolger (de keizers bii adoptie, van
Nerva tot en met M. Aure'lius).
Nes'sus, centaur, die door He'racles
gedood werd, toen hij dieus vrou w
Deïani'ra wilde schaken, en stervende
haar aanried, het bloed, dat aan den
pijl kleefde, te bewaren als toovermiddel van liefde. Later, toen zij
vreesde, dat He'racles haar zou verstooten, zond zij hem een met dat
bloed bestreken kleed, dat de oorzaak
werd van zUn dood.
Nes'tor, koning van Pylus, zoon
van Nel@s. Toen hij reeds twee
menschengeslachten had zien voorbijgaan, trok hU nog mede naar Tl'oje,
waar hij de eerbied waardige grijsaard
en wijze raadsman was, tevens de
oudste van alle vorsten.
Ni'ce, de Gr. godin der Overwinning; met vleugels, lauwerkrans en
palmtak; de onafscheideliike gezellin
van Zéiis; bij de Rom. Victoria.
Ni'cias, Atheensch veldheer en leider der gematigde democraten uit de
eerste helft v. d. Peloponnesischen
oorlog, die in 421 den z.g. "vrede
van Nicias" bewerkte; omgekomen
bij den tocht naar Syracuse in 413;
zie A I ei b i a des.
Ni'nus, de mythische stichter van
het Assyrische rijk en van de stad
Nini vé, volgens de sage opgevolgd
door zijn vrouw Semi'ramis, die
Babylon zou gesticht hebben.
Ni'obe, dochter van Tan'talus, gemalin van Amphi'on, koning van
Tbebe; moeder van 7 zonen en 7
dochters, roemt zij zich gezegend
boven Lato'na, die slechts twee kinderen, Apollo en Ar'temis, ter wereld
bracht. Tot straf VOOI' dezen overmoed
dooden deze beiden daarop al haar
kinderen. J\ïobe zelf versteent van
smart.
Ni'sus, tochtgenoot van Aene'as, zie
Eu ryal u s.
No'la, zie: l\'[ arc e II u R en 0 eta·
v ia n us.
Nu'ma Pompi'lius, tweede koning
van Rome; volgens de overlevering
regelde hij overeenkomstig de voor-

NUMAN'l'lA-OETA.
schriften van Ege'ria den openbaren
eeredienst.
Numan'tia, stad in Hispania, door
Scipio Africanus Minor ingenomen
in 133 en geheel verdelgd.
Numi'dia, nu Algiers, kustland van
Afrika; in 46 een Rom. provincie
Numidische ruiters dienden dikwijls
in de Romeinsche legers.
Nu'mitor, zie A m u I i u s.
Nym'phae (Nimfen), jonkvrouwen,
godinnen van lageren rang, welke de
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geheele natuur bevolken, als: zeenimfen (Oceani'den, Nereï'den), rivieren bronnimfen (Naja'den). bergnimfen (Orea'den), dalnimfen (Napae'ën),
boomnimfen (Drya'den). Zij worden
voorgesteld als speelziek en als volgelingen van Diony'sus, maar ook als
hulpvaardig voor de menschen, die
haar gebied betreden. Ook Calyp'so
en Circe worden nimfen genoemd, en
van de Nereï'den zijn Thetis en Amphitri'te bekend.

o.
Oceani'den, zie Nymphae.
of Odys's@s na den val van Troje.
Oce'anus, zoon v. U'ranus en Gae'a, In tegenstelling met de Ilias is de
de oudste der Titanen, god der Odyssea het epos van den vrede, van
wereldzee, welke de geheele aarde om- huisel~ik en maatschappelijk leven.
spoelt; bij Tethys de vader van alle
Odys'sêils, zie U I i x e s.
wateren, riviergoden en stroomnimfen.
Oe'ager, zie 0 I' P h e u s.
Oeta'via, zuster van keizer AugusOe'dipus, zoon van den Thebaantus; haar tweede gemaal was Anto- ~chen koning La'ïus en van locas'te;
nius, de drieman, die haar om een ongelukskind, dat met doorboorde
Cleo'patra verstiet.
voeten (de naam beteekent "zwelOctavia'nus, geboren uit de gens voet") te vondeling werd gelegd op
Octa'via, en oorspronkelijk Octavius den berg Cithae'ron; door een herder
geheeten, als zoon door zijn oudoom werd gevonden en door Po'lybus,
Caesar aangenomen: vandaar zijn koning van Corinthe, werd opgevoed,
latere naam C. Ju/ius Caesar Octa- later onbewust zijn vader doodde en
vianus ; lid van het Tweede Drieman- zijn moeder huwde. Als de waarheid
schap, zie A n t on i us; als keizer aan het licht komt, steekt hij zich
Augustus genoemd. Onder zijn regee- uit wanhoop de oogen uit. Zijn noodring werd vooral met de Germanen lottige geschiedenis le\'erde stof voor
oorlog gevoerd. Hij stierf 14 n. C. te de schoonste treurspelen der oude
Nola in Campanië.
Grieken (So'phocles).
Ode'um, concertgebouw te Athene.
Oe'neus, koning van Calydon, in
Pe' ricles liet er het eerste Odeum wiens tijd de Calydonische jacht
bou wen; maar vooral bekend is dat van plaats had.
Hero'desAt'ticus uit den tijd v. M. AuOeno'maüs, koning in Elis, zoon v.
relius. dat 8000 personen kon bevatten. Ares, die alle minnaars van zijn
Odoa'eer, vorst der Rugiërs, met dochter Hippodame'a in een wedren
welke hij een einde maakte ~476 n. C.) overwint en doodt, totdat hij zelf bij
aan 't W. Rom. rijk door denlaatstelI verraad door Pe/ops, die den wagenkeizer Ro'mulus Augus'tulu8 af te menner van Oeno'maüs nl. Myr'tilu.~
zetten.
overhaalt wasstaafjes in plaats van
Odysse'a , beroemd heldendicht pinnen in de assen van den wagen te
van Homerus, bezingend de zwerf-I steken, overwonnen wordt en omkomt:
tochten en lotgevallen van Uli'xes
Oe 'ta, gebergte tusschen Thessalië
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en Midden-Gr., waar He'racles op een
der toppen den brandstapel liet oprichten om zich zelf te verbranden;
midden in de vlammen werd hU
onder donder en bliksem, in een wolk
gehuld, ten hemel gevoerd.
Ogy'ges, autochthonisch koning van
Thebe, onder wiens regeering in
Boeotië en Attica een groote zondvloed, de z.g. "ogygische" plaats had.
Ogy'gia, zie C a I y ps o.
Olym'pia, kleine maar bekoorlUke
vlakte in het landschap Elis, aan
den Alphe'üs, met tal van tempels,
worstelperken, loop- en renbanen voor
de Olympische spelen, die ter eere
van ZéUs hier sedert 776 om de vier
jaar gevierd werden tot het jaar
394 n. C.
Olympia'de, een tUd perk van 4 jaren
tusschen twee Olympische feesten;
sinds 776 rekenden de Gr. den tijd
naar Olympiaden.
Olym'pias, gemalin van Philippus
van Macedonië en moeder van A lexander den Grooten.
Olym'pus, bergketen tusschen Macedonië en Thessalië; op de hooge
kruinen, ver boven de wolken uitstekende, had der. de goden hun paleizen, door Hephaes'tus vervaardigd;
vandaar de Olympische goden.
OIyn'thus, Atheensche kolonie op
het uit drie landtongen bestaande
schiereiland Chalci'dice aan de Macedonische kust, door Philippus v. Macedonië in 348 bemachtigd en verwoest.
(Olynthische redevoeringen van Ddmosthenes, die daarin de Atheners
zoekt aan te sporen, tot het zenden
van tijdige hulp; doch dezen draalden,
tot het te laat was).
Om'phale, zie Her c u 1e s.
Onderwereld, zie Sc h i mme n r ij k.
Ops, de vrouw van Saturnus, een
oud-Ital. godin van zegen, vruchtbaarheid en overvloed.
Orches'tra, d. i. dansplaats : in het
Gr. theater, de plaats, waar het koor
zich bewoog en danste.
Or'cus, bij de Romeinen god der
Onderwereld (zie Had es), ook de
Onderwereld zelf.

Orea'den, zie N y m p h a e.
Ores'tes, zoon van Agamem'non
en Clytaemnes'tra, die acht jaar na
den moord zijns vaders zUn moeder
doodt, en door de Eri'nyen vervolgd,
tot razernij vervalt en allerwegen
ronddoolt, totdat hij door Apollo
voor den door Athene ingestelden
Areo'pagus verdedigd wordt. Toen bij
de stemming de stemmen staakten,
deed Athe'na haar stem (de z.g. calculus Miner'vae) in de bus, zoodat
Drestes werd vrijgesproken en ontheven van den vloek, die op hem
rustte. Naar Myce'uae teruggekeerd,
verkrijgt hij er de koninklijke waardigheid en huwt hij Hermi'one; zie
ook lp h i gen i a.
Orestie', dramatische trilogie van
Ae' schylus, die uit drie tragedies bestaat: Agamemnon, de Choëpho'ren
d. i. "zU, die het pleng- of lijkoffer
brengen", en de Eumeni'den.
Or'giën, luidruchtige Dionysusfeesten.
Ori'on, een geweldig jager van uitnemende kracht en schoonheid, die
de Plei'aden achtervolgde en later
door Ar'temis op bevel der goden
gedood werd -; na zijn dood werd hij
als sterrenbeeld aan den hemel geplaatst met den hond Sirius naast zich.
Or'phéils, zoon van den Thracischen
koning Oea'ger, of van Apollo en de
muze Calli'ope: de mythische zanger
en dichter van Gr. De bekoring, die
van zijn gezang en de tonen zijner
lier uitging, was' zoo groot, dat hij
niet alleen de menschen tot zachtheid stemde, maar dat ook de wilde
dieren er naar kwamen luisteren en
de onbezielde natuur er door bewogen
werd. Toen zijn vrouw Eury'dice aan
een slungebeet gestorven was, waagde
hij het in de Onderwereld af te dalen
en wist ook daar Hades en Perse'phone zoo te roeren, dat ze hem
Eury'dice teruggaven, op voorwaarde,
dat hij niet om zou zien, vóór ze op
aarde waren. Hij overtreedt dit bevel
en ziet haar dan voor eeuwig verdwijnen. Eenzaam zwierf hij toen
over de aarde rond en vermeed den
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omgang met vrouwen, waarom hij
door de Maena'den in Thracië verscheurd werd; zie Hebrus.
Orty'gia, zie A I p he ü s.
Osi'ris, Aegyptische zonnegod, de
gemaal van Isis, vader van Horus,
door zUn broeder Typhon omgebracht;
zie ook Ser a pis.
Os'sa, zie: GigantenenTempe.
Os'tia, zie Ancus Marcius.
Ostracis'rnus, verbanning te Athene
door het stemmen met scherven, zie:
Themistocles en Aristides.
O'tho (M. Sal'uius), na Galba', dood
tot keizer uitgeroepen; hij strijdt bij
Bedriacum (ten N.-O. van Cremona)
ongelukkig tegen Vitellius, die door
de legioenen van den Rijn tot keizer
was uitgeroepen en beneemt zich het
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leven, om aan den burgeroorlog een
einde te maken; hij is slechts drie
maanden keizer geweest (Jan.-April
69 n. C.).
Ovi'dius, Naso, Rom. dichter (4317 n. C.) van buitengewonen aanleg,
die gemakkelijker verzen dan proza
~chreef; door A ugusfus naar Tomi
aan den Pontus Euxi'nus verbannen
(9 n. C.), waar hij is gestorven. Van
zijn fraaie gedichten zijn nog vele in
wezen, o. a. de Metamorpho'ses (gedaanteverwisselingen van menschen
en goden), Hero'ides (heldinnenbrieven), Fasti, een half voltooid leerdicht over de Rom. feeótdagen en
godsdienstgebruiken, en de Tris'tia
(klaagzangen), te Tomi geschreven.

I

P.
Pacto'lus, riviertje in Lydië, bekend door z\jn rijkdom aan goudzand.
Pa'dus, hoofdrivier in Gallia Cisalpina, door de dichters Eri'danu$
genoemd.
Paes'turn, stad in Lucanië, bekend
door den beroemden tempel van
Posei' don.
Palarne'des, zoon van Nau'plius,
koning van Euboe'a, een der Grieksche helden vóórTroje: doorOdysseus,
wiens geveinsde krankzinnigheid hij
door een list ontmaskerd .had (zie
Telemachqs) gehaat en te gronde
gericht. Van geheime verstandhouding
met Pri'amus beschuldigd, werd h\j
op grond van een verdichten brief
en een in zijn tent gevonden som
gouds, die Odys'seus zelf daar verborgen had, veroordeeld en gesteenigd.
Palati'nus, een der zeven heuvelen
van Rome, ook Pala'tium genoemd.
Sedert Augustus hadden de keizers
er hun paleis, welk woord van Palatium is afgeleid.
Palla'diurn, het uit den hemel gevallen beeld van Pallas Athe'ne, dat
te Troje op den burcht als heilig

onderpand bewaard werd; daar Troje
niet kon ingenomen worden, zoolang
dat beeld zich binnen zUn muren
bevond, werd het door Odys'séUs en
Diome'des geroofd.
Pallan'tiurn, zie E u a n der.
Pal 'las, 1) zoon van Euan'der door
Turnus gedood; 2) vrijgelaten slaaf,
gunsteling van keizer Claudius.
Pal'las Athe'ne, zie Athena.
Palrny'ra, d.i. palmenstad, door
Salomo aangelegd i n Syrië (bij Damascus), door keizer Aurelianus verwoest(273n.C.); zie Zenobia.
Pan, zoon van Hermes of van
ZêUs: de Gr. veld-, bosch- en herdersgod, die zich vooral in de bosschen
van Area'dia ophield. Hij was groot
liefhebber van muziek en vond de
herdersfluit uit, in het bespelen
waarvan hij het zóó ver bracht, dat
hij zelfs Apollo tot een wedstrijd
durfde uitdagen (zie Mi das). Evenals de Satyrs heeft Pan bokspooten,
baard, horens en ruige haren; hij
jaagt door zijn geschreeuw den eenzamen reiziger schrik op 't lijf, een
panischen schrik, die nl. de kracht
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tot weerstand verlamt; de Atheners geloofden, dat zij aan hem in
490 de overwinning bij Marathon te
danken hadden.
Panace'a, dochter van Aesculapius;
haar naam bet.: "die alles heelt".
Panathenae'a, het al-Athenerfeest,
een herinneringsfeest aan de vereeniging van alle bewoners van Attica
onder het patronaat van de godin
Athena.
Pandi'on, zie P hi lome I a.
Pando'ra, d. i. "de albegiftigde" , de
eerste vrouw op bevel van ZéUs door
Hephaes'tulJ uit vochtige aarde geschapen, door alle goden met de
rijkste gaven en bekoorlijkheden begiftigd. Zêus liet haar door Hermes
naar Epime'lhêUs brengen, die haar,
trots de waarschuwingen van z~jn
broeder Prome'th@s, tot vrouw nam,
en sinds dien tijd kwamen alle rampen over de menschen. Een ander
verhaal zegt, dat in de woning van
Epime'thêus een vat stond met alle
mogelijke rampen en kwalen er in.
Uit nieuwsgierigheid opende Pando'ra
dit vat, en alle ziekten en rampen
vlogen er uit over de aarde, en alleen
de ijdele Hoop bleef aan den rand
van het vat hangen, daar Pando'ra
snel het deksel weer sloot. In den
modernen tijd is men gaan spreken
van "de doos van Pando'ra", die deze
van Z;:Us zou hebben medegebracht.
Pan 'sa, zie Hirti us.
Pan'theon, tempel in Rome, door
Agrippa 27 v. C. toegewijd aan de
goden van het Julische geslacht.
Paphlago'nia, bergachtig landschap
in Klein-Azië aan den Pontus Euxinus.
Papinia'nus, zie Se ver u s.
Para'basis, gedeelte van het Gr.
bl\jspel, waarmede de aanvoerder van
het koor, de coryphae'us, uit naam
van den dichter zich tot het publiek
wendde.
Par'cae, zie Moe I' a e.
Paris (ook Alexander genoemd),
zoon van Pri'amus en lIe'cuba, zie
verder:
Pel éu s, Ph ij 0 c te te s,
Men e I a ü s en Hel e n a.
Parme'nides van Elea, wijsgeer uit

de school der Eleaten (z. aid.), ± 500.
Parme'nio,een der vertrouwde veldheeren en vrienden van Alexander
den Grooten; later, op dezen ontevreden, is hij met zijn zoon Philo'tas
betrokken in een samenzwering, die
beiden het leven kost.
Parnas'sus, beroemd gebergte in
Phocis, ten N. van Oelphi, aan Apollo,
Diony'.<us en de Muzen geheiligd.
Parrha'sius, beroemd Gr. schilder
te Athene (± 400), mededinger van
Zrl1xis; met wien hti een wedstrijd
aanging (druiven, gordijn).
Par'then, Scythisch volk, ten Z.
van de Kaspische Zee, uitstekende
ruiters en boogschutters, die zich op
de vlucht omwendden en dan hun
pijlen afschoten; zie ook Cr a s sus.
Par'thenon, de tempel van de maagdelUkePalias Athene op den Acropolis
te Athene, in dorischen st\il van marmer gebouwd, met prachtige beeldhouwwerken versierd en in acht jaren
(/.46-438) voltooid; nog ten deele
in wezen. In 1687 diende het voor
de Turken als kruitmagazijn. Toen'
vloog een gedeelte in de lucht. Het
nog overgebleven beeldhouwwerk liet
lord Elqin naar Londen overvoeren,
waar het in het Britsch Museum nog
staat onder den naam van "ElginmarbJes".
Parthe'nope, zie Ne a p 0 I i s.
Pa'rus, een der eilanden (Cycladen)
in de Aegaeische Zee, beroemd door
zijn schitterend wit marmer. Het was
het vaderland van den jambendichter
A ,·chilochus.
Pasi'phae, gemalin van Minos, en
moeder van Andro'geos, AI'iad'ne en
Phaedra.
Pata'vium, thans Pad ua, stad in
Boven-Italië, zie L i v i 11 s,
Pat'mu8, een der Sporaden, aan de
Kl.-Aziatische kust; in den Rom. tijd
was het een ballingsoord.
Patri'ciërs, zie 2e gedeelte.
Pa'troclus, boezemvriend van Achilles vóór Troje. Als de nood op het
hoogst gestegen is, trekt hij in de
wapenrusting van Achilles de Trojanen te gemoet, maar wordt door
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Hee/or gedood, waarop Achilles zich
Pelia/den, dochters van Fe/lias, die
met Agamem'non verzoent (zieC h r y- na den terugkeer van lason uit Colse'is) en Pa/troelus wreekt door cnis, volgens de voorschriften van
Hector te verslaan.
Mede/a, haar vader in stukken sneden
Pau'lus, beroemde Rom. familie- en zijn ledematen in een ketel kookten,
naam in de gen~ Aemi'lia. Eén hunner in de blijde verwachting, dat hij weer
werd bU Callnae door Hannibal ver- jong daaruit te voorschijn zou komen.
slagen in 216; een ander overwon
Pe'lias, zoon van Posei'don, maakt
Pers@s v. Macedonië bij Pydna in 168. zich van de regeering over Iolcus in
Pausa'nias, Spartaansche koning, Thessalië meester, verdrijft, om alleen
overwinnaar der Per7en onder Mar- te kunnen regeeren, zUn broeder
do'nius bij Platae'ae in Boeotië (479). Aeson en zendt diens zoon laaon
Vervolgens veroverde hij Byzantium, naar COlchis, om het Gulden Vlies
nam daar de kleeding en de manieren te halen, onder belofte dan het rijk
van een Perzisch satraap aan en deed weder aan diens vader Aeson te
door zijn trotsch gedrag de Atheners zullen afstaan.
zich onttrekken aan de hegemonie
Pe'lion, gebergte in Thessalië, zie:
der Spartaneu en den Delischen zee- Gig a n ten en C h i ron.
bond stichten. Naar Sparta terugPel'la, stad in Macedonië, door
geroepen, werd hij, als heulende met Philippus tot zijn residentie gemaakt.
de Perzen, aan landverraad schuldig
Pelo'pidas, bevrijdde Thebe in 379
verklaard, vluchtte in den tempel van van de Spartanen, die de Cadme'a
Athene, waar hij werd ingesloten en (zie Cad mus) bezet hadden en handzoo den hongerdood stierf (467).
haafde met Epaminon'da$ daarna de
Pe/gasus, het gevleugelde paard vrijheid van zijn vaderland tegen
van Belle'rophon, ontsproten uit den Sparta in den slag bij Leuctra. In 364
romp van de door Persêtis onthoofde sneuvelde hij bij eeu veldtocht in
Medu'sa. Later het dichterlijke paard Thessalië.
der Muzen; zie Hi p po cre n e.
Peloponne'sus, d. i. eiland v. Pelops
Pelas'gen, de eerste bewoners van (nu More'a), dat 't Z. van Gr. vormt.
Griekenland, van Indo-Gel'maanschen Over de vel'deeling in 9 landschappen,
stam; later door de Hellenen ver- zie het 2e gedeelte; Peloponnesische
drongen. ZéUs was hun nationale oorlog (431-404) heet die oorlog,
godheid. Tot het Pelasgische tijdperk welken de Spartanen met de Atheners
zouden de z.g. Cyclopische muren, voerden en die eindigde met de indie door het latere volksgeloof aan neming van Athene door Lysan'der.
de Cyclo/pen werden toegeschreven,
Pe/lops, zoon van Tan'talus, die
alsmede andere .kolossale bouwwer- uit Phrygië naar Gr. overkwam, in
ken behooren.
Pisa de dochter van Oeno'maüs,
Pe'lêiis, zoon van Ae'acus, broeder Hippodame'a, huwde en zoo roemrijk
van Te'lamon, huwde met de Nereï'de regeerde, dat het geheele schiereiland
Thelis. Op hun bruiloft waren alle naar hem genoemd werd.
goden en godinnen genoodigd behalve
Pena/ten zijn bij de Romeinen die
Eris, de godin van den twist, en goede geesten des huizes, onder wier
deze wiel'p daarop uit wrok een gouden bescherming de huishouding gesteld
appel onder de feestvierende goden, was. Zij w!'rden vereerd aan den
met het opschrift: "Aan de schoonste". huiselijken haard in het atrium.Ook
Over dezen appel ontstond twist tus- de staat had zijn Penaten, wier beelschen Hem, Athe'na en Aphrodi'te. den in den tempel van Ves/a bewaard
Paris, die de schapen hoedde op den werden en die volgens de sage Aene'as
Ida, als scheidsrechter gekozen. kende reeds uit Troje naar Italië zou hebben
den appel toe aan Aphrodi'le, die hem ovprgebracht; zie ook Lares.
de schoonste vrouw beloofd had.
Pene'lope, dochter van lca'rius u
KOE!<EN, Klassiek llandwdb., 4e druk.
4
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Sparta, gemalin van Odys'seus. Zij is
een toonbeeld van huwelijkstrouw en
bleef haar echtgenoot tijdens zijn
20jarige afwezigheid getrouw, hoe ook
door een zwerm van vrijers benauwd.
Bekend is het lijkkleed voor Laër'tes,
waaraan zij overdag werkte, maar
dat zij 's nachts weer uitrafelt'le.
Penes'ten, lijfeigenen, cijnsbare boeren in Thessalië, overeenkomende met
de Heloten in Laco'nica.
Pene'üs, rivier in Thessalië, bekend
om zijn kristalhelder water; zie:
D a p h neen Tem p e.
Penta'thlum, een wedstrijd in 5 atdeclingen te Olympia: springen, loopen,
worstelen, werpen met de schUf (den
discus) en vuistgevecht. Om den prijs
te krijgen, moest men in iedere afdeeling overwinnaar zijn.
Pente'licus, berg in Attica, bekend
om z~jn Pentelisch marmer.
Penthesile'a, dochter van Ares en
koningin der Amazonen, die na Hectors dood Troje ter hulp snelt, doch
door Achilies wordt overwonnen en
gedood.
Pen'théils, kleinzoon van Cadmus,
en koning van Thebe. Hij verzette
zich tegen het invoeren van den
Bacchusdienst en werd door de
Bacchanten, onder wie zijn eigen
moeder was, en die hem in haar
razernij voor een wild dier hielden,
verscheurd.
Perdic'cas, een der veldheeren van
Alex. den Gr., die hem op zijn sterfbed zijn zegelring toevertrouwde om
dien aan den waardigste te geven;
hij kwam in 321 op zijn tocht tegen
Aegypte om.
Per'gama of Per'gamus, de burcht
van Troie.
Per'gamum, beroemde stad in KleinAzië (Mysië), met groote bibliotheek. Het perkament ontleent zijn
naam aan deze stad; zie ook: A tt a I us
en Eum enes.
Perian'der, tyran van ColÏnthe
(625-585), was aanvankelijk een uitstekend vorst voor zUn land, maar
pleegde later de onzinnigste wreedheden. Dat hij tot de 7 wijzen zou

hebben behoord. werd reeds in de
oudheid tegengesproken.
Pe'ricles, Athenes grootste staatsman, ook als redenaar en veldheer
beroemd. De eeuw van Perieles is
de Gr. gouden eeuw. Hij betreedt het
staatstooneel in 469 en heeft invloed
gedurende 40 jaar, d. i. tot zijn dood
(429), en wel in democratischen geest;
onder hem bereikt de stad Athene
de middaghoogte van haar macht en
schoonheid; zie Ph i d ias.
Peril'lus of Perila'üs, z. Ph a 1a ris.
Periphe'tes, een berucht struikroover in den omtrek van Epidau'rus,
een stad in Ar'golis, door TheséUs
met een ~jzeren knots gedood.
Perse'phone, zie Pro s e [' pin a.
Perse'polis, een der voornaamste
steden van het Perzische rijk, waar
de grafkelders der koningen waren;
zij werd door Alex den Gr. verwoest.
Per'sifils, 1) zoon v. Zéii.s en Da'naë,
de groote held van Argos. Van zijn
heldendaden zijn vooral bekend
de onthoofding van Medu'sa (zie
Gorgonen), waarbij hij, om niet
versteend te worden, het hoofd afwendde en haar in een spiegel zag,
alsmede de bevrijding van Ar/dro'meda; 2) laatste koning van Macedonië (179-168), door Aemi'lius Paulus bij Pydna verslagen.
Petro'nius, een der gunstelingen van
Nero, die hem later het bevel gaf
zich te dood en. Hii schreef een soort
van roman in 20 boeken over de
toenmalige zeden. Bekend daaruit is
het gastmaal v. d parvenu Trimal'ehio.
Phaea'ken, zie Na u sic a ä.
Phae'don, leerling van Sa'erates en
titel van een der dialogen van Plalo.
Phae'dra, tweede dochter van Minos,
de vrouw van ThesêUs; na den dool'
haar veroorzaakten dood van haar
stiefzoon Hippo'lylus beneemt zij zich
zelf het leven.
Phae'drus, een door Augustus vrijgelaten slaaf, schreef onder Claurlius
(41-54) een tatijnsche bewerking
van de fabelen van Aeso'pus in
iambische verzen en vermeerderde
die met eigen werk.
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Pha'ëthon, zoon van He'lius, die
na lang smeek en voor een enkelen
dag den zonnewagen mag rijden,
doch de paarden niet kan houden,
zood at deze van de zonnebaan raken
en de aarde begint te schroeien. Hij
wordt door den bliksem van Z@s
gedood en stort in de rivier Eri'danus,
nu de Po. Zijn drie zusters, de Helia'den, beweenden hem zóó lang,
tot zij in den gr'ond vastwortelden
en in populieren veranderd werden.
Uit haar tranen ontstond het barnsteen.
Pha'laris, de wreede tyran van
Agrigen'tnm (± 560), voor wien Peril'lus of Peri'laüs een koperen stier
maakte, waarin de slachtoITers zijner
tirannie levend verbrand konden worden. De eerste proef nam de tyran met
den knnstenaar zelf.
Phale'rum, een der drie havens
van Athene.
Phar'naces, zoon van den Pontischen
koning Mithrada'tes Eu'pator, door
Julius Caesar in 47 bij Zela overwonnen: (veni, vidi, viei d. i. ik
kwam, ik zag, ik overwon, de beroemde woorden van Caesar, waarmee hij die overwinning aan den
Rom Senaat berichtte).
Pharsa'lus, zie 0 a e sar.
Pha'rus, eilandje bij de stad Alexandri'ë, waarop de beroemde vuurtoren
stond; (Fransch: Phare = vuurtoren).
Phi'dias van Athene, de grootste
beeldhouwer en bouwmeester van
Griekenland, de vriend en raadsman van Pe'rïeles. Het Pal,'thenon
werd onder zUn leiding uitgevoerd.
Bij voorkeur echter legde hij zich
toe op het ,'ervaardigen van kolossale
goden beelden uit ivoor en goud, en
was o. m. de maker van het hooge
pronkbeeld van Z@s te Olympia
in Elis (zie het 2e gedeelte onder
We rel d won der); ook schiep hij
uit ivoor en goud het beeld van
Athena in het Par'thenon, en een
ander van dezelfde godin, 'twelk vóór
den tempel I!;eplaatst werd, en zoo
hoog was, dat men van Sn'nium, de
zuidkaap van Attica, het bovenste
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Igedeelte er van kon zien, Beschuldigd

van lastering der goden stierf hij in
de gevangenis in 432.
Phile'mon, 1) brave echtgenoot van
Baueis, wonende in Phrygië, die
beiden Z@s en Hermes gastvrij en
gul onthalen en op hun bede samen
te mogen sterven, na een lang en
gelukkig leven, in boomenomgeschapen werden; 2) dichter v. d. nieuwAttische comedie, ± 330.
Philip'pi, stad in Macedonië, door
koning Pltilippus gesticht, z. Oa s s i us.
Philip'pus, koning van Macedonië
(35\)-336), wiens doel het was, zijn
land onder de Gr. staten te doen
opnemen en de hegemonie over hen
te verkrijgen, hetgeen hem gelukte,
(zie 0 h a e ro n e'a). Hij zou ook tegen
de Perzen z\in opgetrok ken, indien
hij niet in 336 op de bruiloft van zijn
dochter vermoord was. Over Philippus lIl, koning van Macedonië (221-1/9), den vijand van Rome, zie
M ac e don i a.
Philocte'tes, vriend van He'raèles,
wiens boog en p\ilen hij erfde, Op
den tocht naar Troje werd hij ziek
ten gevolge van den beet eener slang
en wegens zijn jammerklachten en
de ondraaglijke lucht "an de wonde
op raad v. Odys's@sop Lemnusachtergelaten. Daar bleef hU, totdat de
Grieken hem in 't 10de jaar van den
oorlog in hun legerplaats haalden,
nadat een orakel verklaard had, dat
Troje slechts met behulp van de pUien
van He'raeles kon genomen worden.
Meteen van deze pijlen doodde hU toen
Paris, en spoedig moest Troje vallen.
Philoctetes is de titel van een tragedie
van So'phoell's, die deze op b\ina
90-jarigen leeftijd vervaardigde.
Philome'la, dochter van den Atheenschen koning Pandi'on; haar zuster
Proe'ne was gehuwd met Tereus,
koning van Thracië. Om zich op dezen
te wreken (zie Terêus) zetten beide
zusters hem zijn zoontje [tys als spijs
voor. Terêiis bemerkt de gruweldaad
en tracht de vluchtende zusters te
doorsteken; doch hij zelf wordt veranderd in een hop of havik, Proene
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in een zwaluwen Philomela in een slagen van zUn stiefmoeder lno Op denachtegaal.
zen tocht viel Helle in de zee, die
Philopoe'men, de beroemde strateeg naar haar Hellespont is genoemd.
van het Achaeïsch verbond (voor het PhrixuR, in Colchis aangekomen, otfereerst in 208 en later nog zevenmaal). de den ram aan Z@s en gaf de gouden
HU fnuikte den overmoed der Spar- vacht (het Gulden Vlies) aan koning
taansche tyrannen en dwong Sparta Aeë'tes ten geschenke, die ze door
zich bU het verbond aan te sluiten. een nimmer slapenden draak liet beIn de macht van de afvallige Mes- waken. Later geroofd dour lasan.
seniërs geraakt, werd hU gedwongen
Phry'gia, Phrygië, landschap in
den giftbeker te drinken in 183.
Klein-Azië, grenzende aan Lydië, in
Philo'tas, zie Par men i o.
de grijze oudheid een machtig rijk.
Phi'néiis, Thracisch vorot, wegens De Pllrygiërs waren gewoon hun
een misdrUf met blindheid geslagen I woningen in rotsen uit te hou weil.
en door monsterachtige harpUen gePhtha, zie Mem p h i s.
kweld, die ziin eten bezoedelden.
Pie'rides, naam aan de Muzen geZetes en Ca'/aïs, verlosten hem van geven naar het Macedonische landdie monsters.
schap Pie'ria, haar geboorteland.
Phin'tias, zie Dam 0 n.
Pin 'darus, de grootste lierdichter
Pho'cion, bekend Atheensch stra- van Gr. (522-442) te Thebe. Alexanteeg en staatsman uit den Macedo- der de Gr. spaarde bij de verwoesting
nischen tiid, die in tegenstelling met dezer stad (335) het huis, door PinDemos'thenes, herhaaldelijk aanried darus eens bewoond. Van zijn talrijke
met Philippus vrede te sluiten, zonder gedichten zUn bewaard gebleven 45
ooit evenwel geschenken te hebben zegezangen ter eere van overwinnaars
aangenomen. In 318, op zijn 81ste bij de nationale spelen.
jaar, van verraad beschuldigd, werd
Pirae'us, de grootste der drie havens
h\i tot den giïtbeker veroc.rdeeld. van Athene, en een kleine stad op
Kort daarna richtte men een stand- zich zelve,door Themis'toc/es en Pe'beeld voor hem op.
ricles belangrijk '·ersterkt. Over de
Pho'cis, een der Gr. landschappen z. g. lange muren, zie At hen a e.
Piri'thoüs, vorst dpr Lapithen (zie
in Midden-Griekenland aan de golf
van Corinthe, met de stad Delphi.
aldaar), groote vriend van ThesfUs,
Phoe'be, bijnaam van Artemis.
met wien hij het waagstuk ondel'Phoe'bus, bijnaam van Apo 11 o.
nam, Perse'phone te willen schaken.
Phoeni'cia, d. i. da:lelland of het Tot straf werden zij in de Onder.,roode land", smalle kuststreek in wereld aan een zuil vastgeklonken.
Z - W. Azië, ten noorden van Pales- Het gelukte later He'racles Thesélis
tina, tUfschen de MiddelI. Zee en den te bevr\iden, maar Pirithoils bleef
Libanon; met de hoofdsteden Tyrus eeuwig gestraft.
en Sidon.
Pisis'tratus, bloedverwant van SoPhoe'nix, 1) opvoeder en vriend Ion,. na de gunst v. h. volk verworven
van Achilles, dien hU naar Troje ver- te hebben, maakt hij zich in 560 van
gezelt; 2) een Aegyptische wonder- de oppermacht meester, wordt tot
vogel, die zich telkens na 500 jaar tweemaal toe verjaagd en verkr\jgt
op zijn nest verbrandt en uit de asch in 538 voor de derde maal de all. enverjongd herboren wordt; 3) riviertje heerschappij, die hij tot aan zijn dood
in Locris op de grens van Thessalië (527) behoudt, opgevolgd door z\in
bU Thermo'pylae.
zoon Hip'pias. Z\in regeering was
Phri'xus, zoon van A'thamas en een weldaad voor Athene: hij deed
Ne'phele, ontvluchtte met z\in zuster den akkerbouw herleven en achtte
Helle op een ram met gouden vacht, kunsten en wetenschappen hoog.
hem door zijn moeder gezonden, de aan- Pisto'ria,stad in,Etru'rië,z. C a ti I in a.

PITT ACl'S -POLlORCETES

Pit'tacus, een der ze\"en wijzen van
Gr., wetgever te Mytile'ne, tijdgenoot
van Alcae'üs.
Platae'ae, zie P a u sa n i as,
Pla'to, zoon van Aris'ton en eigenliik Ans'tocles geheeten, een der
grootste wijsgeeren (43U-348) te
Athene, hield zich in zijn jeugd met
poëzie bezig en werd op 20· jarigen
leeftUd leerling van So'cm/es. Na diens
dood ging hij reizen en leefde aan
het hof van Diony'sius M"jor te
Syracuse. Te Athene teruggekeerd
(387), werd hii de stichter van de
academische school (zie Academia).
Hii liet een reeks van geschriften na,
biina . alle in den vorm van samenspraken (dialogen), en in de meeste
is Su'cra/es de hoofdpersoon. Een van
deze is de Phaedo, een gesprek door
Socrates in zijn laatste uren met
zijn leerlingen gehouden over de
onsterfelijkheid der ziel. De Cri/u
handelt over de gehoorzaamheid aan
de wetten. De Apnlo'gia, een verdedigingsrede, die PLaio voorstelt als
door Sorrates voor ziin rechters uitgesproken, behoort tot de fraaiste
stukken der Gr. letterkunde. Ook
verdient een plaats in de wereldliteratuur zijn "Republiek", een werk,
dat uitgaande van de idee der gerechtigheid, zich bezighoudt met den
staat bU uitnemendheid, zooals die
moest z~jn, maar niet is. Alleen de
ware philosof!'n verdienden, volgens
Plato, aan het hoofd van den staat
te staan. Zooals men spreekt van de
leer der begrippen van Soerates, zoo
spreekt men van de ideeën leer van
Plato. Ook is zijn naam verbonden
aan de z.g. Platonische liefde d. i. een
zuiver geestelijk verbond der zielen.
Plau/tus, d i. platvoet, Rom. blij~peldichter van grooten naam (254184). Een van zijn stukken, de Auhtla'ria is de caricatuur van den
gierigaard, en bekend door de navolging van Hooft in zijn Warenar, en
van Moliere in zijn Avare. Ook dichtte
hij de Menaech'mi, d. i. de TweeIingbroeders en de .Miles G lorio/sus,
of de "Pochende soldaat".
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Plebe'jers, zie het 2e gedeelte.
Pleia'den, 't Zevengesternte, zeven
zusters, dochters van Atlas, die, door
Ori'on achtervolgd, uit medelijden
I door de goden als sterren aan den
hemel ~eplaatst werden,
PIi'nius, 1) bijgenaamd de Oudere
(23-79 n. C.), natuuronderzoeker,
hpette de grootste geleerde van zijn
tUd; hij kwam om te Sta'biae bij de
uitbarsting van den Vesuvius;2) Plinius, de Jongere, neef en aangenomen zoon van nO. 1, geboren te
Comum (ö2 n. C.), in Boven-Italië
aan het tegenwoordige meer Como,
leerling van Quintilia'nus, vriend van
Ta'eitus en Traja'nus, een der edplsten
van zijn tijd en groot voorstander der
letteffm. Van hem bestaat nog een
belangriike verzameling brieven.
Plo'tinus, zie Ne 0 p I a to n e n.
Plutar'chus van Cham'one'a (± 50120 n. C.), geschiedschrijver en moralist, studeerde te Athene en kwam
later te Rome in de gunst van Traja'nus en Hadria"nu.~,. - bekend zijn
van hem de vergelijkende levensbeschrijvingen van Grieken en Romeinen, als: ThesêUs en Ro'mulus, Demlls'thenes en Ci'cero enz.
Plu'ton, zie Hades.
Plu'tus, god van den rijkdom, door
ZéUs van 't gezicht beroofd, toen hij
alleen de braven met zijn schatten
wilde bedeelen. Fm'tu'na (zie aldaar)
was zijn voedster. Plu/us is de titel
van het laatste van Al'isto'phanes
bewaarde stuk.
Plu 'vi us, regengever, de naam
waarmede Ju'piter bij langdurige
droogte werd aangeroepen.
Pnyx, een heuvel te Athene, ten \V.
van den Acropolis, waar de volks vergaderingen werden gehouden.
Poe'ni, Puniërs, naam voor de
Carthagers bij de Romeinen in verband met Phoeniciërs d. i. Carthagers,
(zie Di do). Rome voerde met Carthago
drie Punische oorlogen: de eerste
(264-241), de tweede (2'18-201), de
derde <149-146).
Poliorce'tes (= stedendwinger), bijnaam van Deme'trius, den zoon van
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Anti'gonus, voor wien de Atheners
300 irtandbeelden oprichtten, die ze
zelf weer neerhaalden.
Pol'lux, zie Dioscuren.
Poly'bius, Gr. geschiedschrijver
(204-122), kwam in 166 onder de
duizend aanzienlijke Achae'ërs naar
Rome en werd er bevriend met Sci'pio
en andere voorname Homeinen en
zoo hun bewonderaar. Zijn "algemeene
geschiedenis" in 40 boeken, waanan
er slechts 5 over zijn, is later een
van de bronnen van Li'vius geweest.
Po'lybus, koning van Corinthe, bij
wien Oe'dipus werd npgevoed.
Polycle'tus van Sicyon, een del'
grootste beeldhouwers van Griekenland, jongere tijdgenoot van Phi'dias.
Poly'crates, tyran van Samus
(± 532-522), tijdgenoot van koning
Ama'sis van Aegypte, vooral bekend
om zijn voortdurend geluk (de ring
van Polycrates). Zie ookAnacreon.
Polygno'tus, Gr. schilder, de maker
van de schilderij, voorstellende den
slag bij Marathon in de Stoa (bijgenaamd Poe'cile) te Athene.
Polyhym'nia of PoZym'nia, d. i. die
r\jk is aan zangen, muze v. h. ernstige
lied nl. van hymnen of lofzangen;
de kunst stelt haar voor als een
statige vrouw, gehuld in een mantel
in peinzende houding.
Polyni'ces, zoon van Oe'dipus en
Tocas'te, tweelingbroeder v. Ele'ocZes,
geraakte met dezen in twist over de
regeering, nadat hun vader in bal·
lingschap was gegaan. Polynices ging
naar Adras'tus, die den tocht der
zeven tegen Thebe bewerkte. Beide
broeders sneu velden in een tweegevecht. Zie ook A n tig 0 n e.
Polyphe'mus, zoon van Posei'don
(Neptu'nus), cycloop met één oog
midden in 't voorhoofd. Als Odys'seus
op zijn zwerftochten in het land van
dien cycloop is aangekomen, verslindt
deze drie paar van diens gezellen, doch
Odys'seus stoot hem in den slaap met
een gloeiend gemaakten paal het oog
uit en weet met de overigen te ontsnappen. De nimf Galate'a werd door
hem bemind.

Poly'xena, dochter van Pri'amus
en He'cuba, door Achilles bemind
en bij den brand van Troje door
PY"rhus op het graf van dezen held
geotferd.
Pomo'na, Rom. godin der boomvruchten.
Pompe'ji, bloeiende stad in Campanië, aan den voet van den Vesuvius;
in 63.n. C. door een aardbeving geteister d en in 79 n. C. met Herc)lla'neum en Sta'biae onder de asch
bedolven. Sedert het begin van de
18e eeuw is men aan het opgraven
en thans is een groot gedeelte van
de stad blootgelegd.
Pompe'jus, bijgenaamd de- Groote
(106-48), de bekende tijdgenoot en
mededinger van Caesar. Als aanhanger
van Sulla bracht hU de partij van
Ma'rius in Sicilië en Afrika ten onder,
streed in Spanje tegen Serto'rius en
later tegen de zeeroovers en Mithrada'tes, veroverde Jeruzalem en maakte
Syrië tot een Rom. provincie. In 62
te Rome teruggekeerd, vierde hij een
schitterend en triumf. Doch de Senaat
weigerde zijn beschikkingen in het
Oosten te bekrachtigen. Daarom sloot
hij in 60 met Caesar en Crassus het
Eerste Driemanschap; na den dood
van Crassus en van zijn vrouw Julia
(Caesars dochter) op gespannen voet
met Caesar; in den slag bij Pharsa'lus (48) beslissend verslagen en in
Egypte verraderlijk gedood.
Ponti'fices, zie het 2e gedeelte.
Pon'tius (0.), de Samnietische veldheer, die in 321 de Romeinen in de
Caudtjnsche passen vernederde.
Pon'tius Pila'tus, Rom. stadhouder
in Judaea ten tijde van Christus.
Pon'tus, kustland aan het Z.O. der
Zwarte Zee, bloeiende onder Mithmda'tes VI.
Pop'tus Euxi'nus, de Zwarte Zee.
Poppae'a Sabi'na, een der meest
zedelooze vrouwen van haar tijd,
tweede gemalin van Nero, die om
harentwil zijn brave echtgenoote Octa'via verstiet en uit den weg ruimde
(62); drie jaar later onderging zij
hetzelfde lot.

PORSE~NA-PROrYLAEf:N.

Porsen'na koning der Etrurische
stad Clu'sium, die volgens het verhaal
op verzoek van den verdreven koning
Tarqui'nius Super'bus Rome belegerde, ten einde hem op den troon
te herstellen (538), maar door het
heldhaftig gedrag van Rora'tius
Cocles en Scae'vola, hoewel onder
harde voorwaarden, tot den aftocht
gedwongen werd.
Posei'don, zoon van Cronus en
Rhea: de oppergod der zee en van
alles, wat met de zee te maken heeft;
daarom vooral vereerd bij de Ioniërs,
den Gr. stam, die zich het meest met
de zeevaart bezighield, doch bij de
Romeinen, die geen zeevaarders waren,
niet hoog aangeschreven, Met zijn
drietand, het teeken zij nel' waardigheid, doet hij de aarde schudden.
Op een wagen rolt hij onder geleide
van Tritons en Nereïden over de golven. Hij is de onverzoenlijke vijand
van de Trojanen wegens de trou weloosheid van Lao'medon en haat
Odys's@s, omdat deze zijn zoon PoIyphe'm'~s heeft blind gemaakt. Het
paard, de stier en de dolfijn zijn hem
geheiligd. Hij zou namelijk het paard
geschapen en getemd hebben, Daarom
schept hij behagen in wedrennen en
werden de Isthmische spelen ter zijner
eere gevierd.
Potidae'a, stad op Chalci'dice, bekend uit den tijd van Philippus van
Macedonië, die het veroverde en
verwoestte in 356.
Praenes'te, thans Palestrina, oude
stad in Latium, ten Z -0. van Rome,
door zijn hooge lill'ging een koel en
aangenaam zomerverblijf.
Prae'tor, zie het 2e gedeelte.
Praetoria'nen, een lijfwacht, door
Augustus opgericht, welker bevelhebber,praefec'tus praeto'rio genoemd,
weldra naast den keizer de gewichtigste man in den staat werd; zie
Sej an us.
Praxi'teles, een del' grootste beeldhouwers in Athene (350) Vooral
bekend is zijn Hermeskop, zie ook:
A p h r 0 dit e en S a t y r s.
Pri'amU8, laatste koning van Troje,
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zoon van Lao'medon. Bij He'cuba en
andere vrouwen had hij 50 zonen en
50 dochters, Tijdens het i0.jarig beleg was hij een eerwaardig grijsaard,
waarom hij aan den oorlog geen deel
nam. Bij de verovering van de stad
werd hij door Neopto'lemus gedood.
Pria'pus, zoon van Diony'sus en
Aphrodi'te, god van wijn- en tuinbouw. Hij wordt afgebeeld als een
knaap of als een grijsaard met een
zeis, vruchten en een hoorn van
overvloed. In tuinen en wijngaarden
dienden zijn beelden als vogelverschrikkers.
Proc'ne, zie Philomela.
Pro'cris, dochter van den Attischen
koning Erech'theus en gemalin van
Ce'phalus, die haar in het bosch,
waarheen zij hem uit jaloerschheid
gevolgd was, bij ongeluk doodde,
daar hij haar voor een wild dier hield.
Procrus'tes, beruchte roover in
Attica, die de gevangen reizigers op
een bed uitrekte, of hun de leden,
die er over staken, afhieuw, totdat
hij zelf door Theseus werd gedood.
Prome'theûs, d. i. die vooruit denkt,
broeder ~an Epime'theus d. i. die
achterna denkt, zie Pandora; hij
i~ de groote weldoener der menschen,
voor welke hij het vuur, dat Zeus
hun onthield, in een vlierstok uit
den hemel roofde. ZêUs zond daarop
tot straf der menschheid Pando'ra
en ketende Prometheus aan een rots
waar een adelaar overdag zijn lever,
die des nachts weder aangroeide,
kwam uitpikken, totdat He'racles den
adelaar doodde, Prometheus bevrijdde en met ZéUs verzoende. Van
Ae'schylus is de beroemde tragedie,
uit drie deelen bestaande: de vuurdragende, de geboeide en de bevrijdwordende Prometheus, waarvan alleen
het tweede deel nog over is.
Proper'tius, beroemd Rom, elegieëndichter uit den t\id van Augustus.
Propon'tis, d. i. de Voorzeé (vóór
den Pontus Euxi'nus), thans de zee
van Marmora.
Propylae'ën, de zuilengangen van
marmer, ten tijde van Pe'ricles

56

PROSERPIX.\- PTOLDI.\E CS.

vervaardigd, die aan de westz\jde, de
eenige, van waar de burcht te Athene
toegankel\jk was, den toegang er
heen verleenden.
Proser'pi na (Gr. Perse' ph one), dochter van Z@s (Jupiter) en Deme'ter
(Ceres): de eerbied waardige echtgenoot van Hades (Pluton), die haar
schaakte, toen zij in de vlakte van
Henna op Sicilië bloemen las. lJeme'ter
doolt dan troosteloos rond, om haar
dochter te zoeken, en als zij de aarde
met onvruchtbaarheid slaat, zendt
Z@s Hermes tot Hades met het bevel de dochter aan de moeder terug
te gevpn, waarin deze toestemt, onder
voorwaarde, dat zij voortaan twee
derden van het jaar op de boven wereld en één derde in de Onderwereld
zal vertoeven. In deze mythe is P.
het zinnebeeld van de jaarlijks afstervende en herlevende plantenwereld.
Prota'goras van Abde'ra, een der beroemdste Grieksche sophisten (480410), die alle objectieve waarheid
loochende door zij n gezegde: De
mensch i~ de maatstaf van alle dingen d. i.: Voor ieder is waar, wat hij
voor waar houdt.
Protesila'üs, de eerste Griek, die
vóór Troje aan wal sprong en toen
door Heclor werd genood.
Pro/téüs, een zeegod, die op het
eiland Pharus voor Posei'don de robben weidde. Hij kende de toekomst
en kon zich in allerlei gedaanten,
zelfs in vuur en water veranderen,
ten einde te ontsnappen aan hen, die
hem wilden ondervragen.
Pru'sias, koning van Bith y'nië ; zie
Hanni bal.
Pryta/nen, heeten de 50 raadsleden
uit den Raad (Boule) der 500 te
Athene, die tijdel\jk met het dajZel\jksch bestuur belast waren. Zij bereidden voor, al wat in de volle zittingen van den Raad zal worden
behandeld en voerden uit, wat door
Raad en Volk was besloten.
Prytane'um, het gebouw te Athene,
waar de Pryta'nen hun zittingen en
maaltijden hielden en tevens ver-

dienstelij ke burgers en vreemdelingen
van staatswel!e gesp~jzigd werden.
Psamme'tichus, naam van drie
koningen van Aegypte, van welke de
eerste Saïs tot residentie maakte, de
vreemde overheersching beëindigde
en talr\i ke Aegyptische vorsten overwon (ti63-61 0), en de laatste door
Cllmhy'.<es verslagen werd.
Psy'che, de personificatie van de
menschelijke ziel in de Gr. mythologie, een koningsdochter op Creta,
zoo schoon, dat men haar als Aphrodi'te, vereerde. De godin zelf, in naUver ontstoken, zond Amor op haar
af, om haár voor den leelij ksten aller
mannen in lit>fde te doen ontbranden,
doch Amor beminde haar zelf van
't eerste oogenblik. Z\j wordt door
de Zefiers naar de bovenaardsche
dreven van den god der liefde gedragen en geniet de reinste weelde;
Amor verbiedt haar echter, ooit te
beproeven. hem nader te leeren
kennen. Psyche echter liet zich verleiden om Amor met een lamp in
zijn slaap te bespieden; nu ziet zij met
ontzetting den schoonsten aller goden
en laat versch dk t een droppel heete olie
op ziin schouder vallen. Amor ontwaakt en verlaat haar. Ontroostbaar
doolt zij dan rond, en begeeft zich
ten slotte naar het paleis van Aphrodi't p , die haar als een slavin behandelt;
zeker zou z~j bezwekeu z\j u, zoo Amor
haar niet onzichtbaar bijgestaan had.
Eindelijk is het hart van Aphrodi'te
vermurwd door al haar Hiden, en op
verzoek v. Amor maakt ZêU.ç flen einde
aan haar beproevingen, hU schenkt
haar de onsterfeJijkheid,en de geheele
OIympu, viert dan het bruiloftsfeest
van Amor en Psyche.

Ptolemae'üs,

gemeenschappel~jke

naam der Macedoni~ch-Grieksche beheerschers van Aegypte, sedert den
dood van Alexander den Grooten tot
aan de onderwerping van Aegypte
door de Romeinen in :l0.
Ptolemae/üs (Claudius), beroemd
geograaf en sterrenkundige te Alexandri'ë (± 140 n. C.) ; zijn werken waren
in de Middeleeuwen de 'bron van

PUNIf'CIIE -rYTllo~.

alle aardr\iks- en wiskundige kennis.
Pu'nische oorlogen, zie Poe n i.
Pute'oli, havenstad aan de golf van
Cu'mae (thans golf van Napels), bekend om haar zwavelbronnen; op de
kust stonden de villa's der Rom.
grooten. Zie ook SuIl a.
Pyd'na, stad in Macedonië; bekend uit den tijd van Philippus,
die haar bezette (357); zie ook
PerséÏls.
Pygmae'ën, dwergen "zoo groot als
een vuist", in Afrika, in Indië of in
't Noorden, volgens mededeeling van
Home'rus aan den Oceaan wonende;
ook Hero'dolus gewaagt van hen.
(Stanley en andere nieuwere reizigers
meenen hen terug te vinden in een
Afrikaansch volk aan den evenaar).
De reus Antae'us beschermde hen
tegen de kraanvogels.
Pygma'lion, 1) zie Di do; 2) een
Gr. beel<lhouwer, die verliefd werd
op een door hem zelf gemaakt
vrouwenbeeld en het huwde, nadat
het door Aphrodi' te bezield was.
Py'lades, boezemvriend van Ores'tes,
die dezen op al z~in omdolingen vergezelde, ook naar Taurika, het schiereiland de Krim, waar Iphigeni'a als
prie'teres van A,,'tllmis leefde.
Py'lus, stad in Elis; zie Nes tor.
Py'ramus, een schoon Babylonisch
jongeling, beminde de even schoone
Thisbe, maar hun ouders wilden
hun huweliik niet toestaan Zij zagen
elkaar daarom slechts door een spleet
in den gemeenschappelijken muur
hunner woningen. Hoe Pyramus dan,
nadat beiden hebben afgesproken
elkaar buiten de stad te ontmoeten,
zich doodt, in de meening. dat Thishe
door een leeuw verscheurd is, en zij
vervolgens naast hem zich van het
leven berooft, vormt een fraai verhaal in de Metamorpho'sen van Ovi'dius.. een parodie er van vindt men
in Shakespeare's Midsummernightsdream.
Pyr'rha, zie D eu c a I ion.
Pyr'rhus, later Neopto'lemus, zoon
van Achilles b\i Deïdami'a, wordt na
den dood van zijn vader door Odys'séiis

57

naar Troje gehaald, omdat volgens
een orakel zonder hem de stad niet
kun worden ingenomen; in den nacht
der verwoesting doodt hij Pri'amus
en olIert Poly'xena op het graf zij ns
vaders; zie ook: A n d rom ach e en
Hermione.
Pyr'rhus, konin(\ van Epi'rus, die
van Achilles beweerde afte stammen
en zich gaarne met avontuurliike
ondernemingen inliet. In 2i'lO stond
hij Taren te bij tegen de Romeinen,
die hij bij Heracle'a (z. aId.) en As'culum overwon, echter niet zonder
zelf groote verliezen te lUden. Maar
in 275 wordt hij bU Beneven'tum
verslagen, trekt naar Griekenland
temg en komt in 272 om bij de
bezetting van Argos.
Pytha'goras, Gr. wijsgeer van Samus
(geb. ± 580), vertrok ten tijde van
den tyran Poly'crates naar Croton
in Beneden-Italië en stichtte daar
een soort godsdienstig-zedelijk genootschap ten behoeve van maatschappelijke hervormingen. Van zijn leer is
met zekerheid weinig bekend. Hij
geloofde aan de zielsverhuizing (hij gaf
zich uit voor den Trojaan Euphor'bus), verklaarde alles uit de leer der
getallen en heeft zijn naam vereeuwigd in het theorema der wiskunde,
naar hem genoemd. Zijn leerlingen
verhieven hem tot een boven menschelijk wezen en zwoeren bij het
woord van den onfeilbaren meester
("hij zelf, de meester, heeft het
gezegd"). Eerst na een zwijgen van
vijf jaar kon men in hun verbond
worden opgenomen.
Py'thia, de dOOf Apollo bezielde
priesteres van het orakel van Delphi;
op een drievoet boven een dampenden
afgrond gezeten, gaf zij haar beroemde godsspraken.
Py'thon, monsterachtige draak, uit
het slijk van den zondvloe1 (zie
De u c a I ion) geboren en door A/1011o
gedood bij de verovering van Delphi.
Voortaan droeg Apollo den b\inaam
van ,.Pythius" naar Delphi's ouden
naam Pytho en zou zelf de Pythische
spelen inge~teld hebben; zie Apo II o.
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o.
Ouaes'tor, zie het 2e gedeelte.
overeenkomst heeft met Mars; later
Ouintilia'nus, (± 35-95 n. C.), voor denzelfde gehouden als de onder
redenaar en bezoldigd leeraar in de
welsprekendheid te Rome, door keizer
Domitia'nus (81-96 n. C.) zeer geëerd. Hij vervaardigde een volledig
leerboek der welsprekendheid in 1'2
boeken, waarin hij in 't bijzonder
Gi'Cl'ro tot voorbeeld stelde.
Ouirina'lis, een der zeven heu velen
van Rome.
Ouiri'nus, Sabijnsche god, die veel

de goden opgenomen Ro·mulus. Hij
had te Rome prachtige tempels, van
welke één den naam gaf aan den
Quirinaaischen heuvel; hier werden
ook de feesten, de Quirina'lia, ter
zijner eer gegeven, welke door Numa
Pompi'lius waren ingesteld.
Ouiri'ten, naam der Romeinen als
staatsburgers, in tegenstelling met
krijgslieden.

R.
Ram'nes, met de Ti'ties en Lu'ceres,
namen van de drie oude stammen
in Rome, waarin men verschillende
volksgroepen heeft te zien van verschillende afkomst (Latij nsche, Sabijnsche en Etrurische).
Rea SiI'via, dochter van Nu'mitor;
zie Rom u I u s.
Re'gulus, Rom. consul in den 1sten
Punischen oorlog; na in 256 de Carthaagsche vloot verslagen te hebben,
steekt hij naar Afrika over, brengt
eerst Carthago in 'tnauw, doch wordt
hier door den Spartaan Xanthip'pus
(dien de Carthagers aan het hoofd
van hun leger geplaatst hadden),
verslagen en gevangen genomen (255).
In 250 werd Regulus met een Carth.
gezantschap afgezonden om vrede te
sluiten, doch hij ried in den Senaat
met kracht en klem den vrede af.
In Carthago teruggekeerd, om een
door hem gezl .... 'en eed gestand te
doen, zou hij el' den marteldood gestorven zijn volgens de opgesierde
berichten der Romeinen.
Re'mus, zie Rom u I u s.
Rhadaman'thus, zoon van Zeus,
broeder van Minos op Creta, na zijn
dood tot rechter in de Onderwereld
aangesteld met Minos en Ae'acus.

Rham'ses, naam van 12 Aegyptische koningen uit het Nieuwe Rijk
(± 1350-1100).
Rhapso'den, eig. Z\j, die liederen
samenvoegen; bij de Or. zangers, die
in 't bijzonder de gedichten van
Home'rus in 't openbaar voordroegen.
Rhe'a (of Gy'bele), dochter vau
ij ranus en Gae'a,. in Or., vooral op
Creta vereerd, waar zij Zeus ter
wereld bracht. Haar priesters heetten
daar Gure'ten. Gy'bele was eigEmlijk
een Aziatische godin, in 't bijzonder
in Phrygië gediend, waar haar volgelingen en priesters Goryban'ten
heetten. In kunstwerken afgebeeld op
een met leeuwen omzetten troon.
Rhe'gium, Orieksche kolonie in
Bruttië aan de straat van Messina,
plaats van overvaart naar Sicilië, zoo
genoemd naar een Or. werkwoord,
dat scheuren of breken beteekent en
welke naam doelt op -de scheiding
van Sicilië en Italië.
Rhe'nus, de Lat. naam van den Rijn.
Rho'danus, nu Rhóne.
Rho'dope.l!;ebergte in Thracië, waarnaar Orpheus wel de Rhodopeïsche
zanger genoemd wordt.
Rho'dus, het oostelijkste eiland in
de Aegaeïsche Zee nabij de Carisch-
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Aziatische kust; de Rhodiërs waren lia'nu! (270-275 n. C.), die weer
een zeemogendheid, dreven een nieuwe wijken aan de stad toevoegde,
wereldhandel (koloniën) en bereikten werd de stad met een nieuwen muur
het toppunt van hun macht ± 400 omgeven, welke 5-6 ullr lang was.
na de stichting der nieuwe hoofdsiad Reeds onder keÎ7.er Augustus telde de
Rhodus. Het eiland kwam onder de stad 2 millioen zielen, welk aantal nog
macht van Alexander den Groaten, gaandewegvermeerderde.NaConstanlater onder die der Romeinen en tijn den Grooten en in latere dagen
bleef bloeien, tot een aardbeving de raakte zij aan 't kwijnen door de inhoofdstad verwoestte in 155 n. C.
vallen en plunderingen der barbaren.
Ro'ma, hoofdstad van het RomeinRo'mulus, volgens de overlevering
sche wereldrijk, in Latium aan den tweelingbroeder van Remus, zoon
linkeroever van den Tiber, volgens van MaI's en Rea Sil'via, geldt voor
de sage door Ro'mulus met uitge- den stichter en politiek en organisator
wekenen van Alba Longa op den van Rome. De op de stichting der
Paiatijnschell heuvel gesticht (754). stad gevolgde Sabijnsche maagdenroof
Langzamerhand breidde Rome zich gaf aanleiding tot een oorlog, die
over de zeven heuvelen uit, en Ser'- eindigde met de samensmelting der
vius Tul'lius zou de stad toen met een Romeinen en Sabijnen (zie Ram nes).
muur omringd hebben. Na den Gam-I Na een regeering van 27 jaar zou
schen brand (390) werd het herbouwd. Romulus door zijn vader Mars in een
Sinds Sulla en vooral onder Augustus, vurigen wagen ten hemel opgenomen
die de stad in 14 wijken verdeelde, zijn, en sedert werd hij in Rome onder
en latere keizers was het een prachtige den naam van Quiri'nus vereerd.
stad met tal van tempels,zegebogen,
Ro'mulusAugus'tulus, z.Odoacer.
zuilengangen, thermen (badhuizen),
Ru'bieo, Ru'bicon, riviertje, dat in
pleinen en standbeelden; na den het O. de grensscheiding vormde
brand onder Nero (64 11. C.) werd tusschen Cisalpijnsch-Gal1ië en Italië,
meer dan de helft der stad opnieuw bekend door Caesar's overtocht in 49
opgebouwd, en alles kreeg een nog (a'lea iacta sit, d. i. de teerling zij
fraaier aanzien. Onder keizer A ure- geworpen!); zie Ca esa r.

s.
Sabi'ni. een krachtig landbouwend
volk in M.-ltalië tusschen Latium en
Umbrië, dat zich door volkplantingen
van uit het moederland tot in Z. Italië
uitbreidde. Ook de Samnieten zijn
van Sabijnschen oorsprong. De Sabini
zouden ook deel aan de vorming van
den oudsten Romeinschen staat (zie
Rom u 1u s) gehad heb~en.
Sabi/num, landgoed in het Sabijnscbe land ten N, van Tibur, door
Maece'nas aan Hora'tius geschonken.
Sa/cer mons (de heilige berg), gelegen aan de A'nio, een zijtak van den

Tiber, het gewone toevluchtsoord van
de uitgeweken Rom. plebejers, wanneer zij door de patriciërs onderdrukt
werden. De eerste uitwijking had
plaats in 494 en eindigde met de
instelling der volkstribunen.
Sa'cra vi'a (de heilige weg) te
Rome, loopende langs den Palatj'nus
naar het Forum en van daar naar
het Capitool. Hierlangs ging detriumftocht v. d. imperator (veldheer).
Sagun'tum, stad in Hispania, ten
Z. van den Ibe'rus, niet ver van de
zee, Deze stad, bevriend met Rome,
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werd dool' Hannibal verwoest (218),
wat de aanleiding was tot den tweeden Punischen oorlog.
Sa 'i's, hoofdstad van Aegypte in
de z g. Saïtische periode; zie Ps a mmetichus.
Sa'lamis, eiland op de W.-kust van
Attica. Gedurende den Troj>lallschen
oorlog was Te'lamon er koning; onder
Solon door de Atheners veroverd, en
beroemd door de overwinning der
Grieksche vloot op de Perzen in 480;
zie Th e mis t 0 c les.
Sallus'tius, Rom. geschiedschrijver
(86-35) en lid der volkspartij. vriend
van Caesar en pro-consulin Numidië
(46), van waar hij schatrU k terugkeerde, om zich na Caesars dood
geheel aan de letteren te wijden.
Nog bestaan van hem 't verhaal van
de sllmenzwering van Ca ti li'na, en
dat van den oorlog met Jugur'tha.
Salmo'néiis, koning van Elis, die,
zich met ZéUs willende gelijkstellen,
bliksem en donder nabootste en daarom
door Zeus in den Tar'tarus geworpen werd.
Samnie'ten, zie: S am n i u m en
Sabini.
Sam'nium, het gebied der Samnieten in Italië, een volk van Sabijnschen ollrsprong (zie Sa bin i), dat
na drie oorlogen (343-340, 326-304,
298-290) door de Romeinen overwonnen en, in den bonrlgenootenoorlog (zie Marsi) opnieuw tegen
Rome opgestaan, door Sulla in 82
voorgoed vernietigd werd.
Sa'mus, een der voornaamste eilanden op de Ionisch-Aziatische kust.
Het bereikte zijn hoogsten bloei onder
Poly'crates en was een der hoofdzetels van den Hera-dienst. De hoofdstad Samus bezat een ruime haven
en was een der fraaiste steden der
oude wereld. De wijsgeeren Pytha'goras en Epicu'rus stammen van dit
eil>lnd.
Sap'pho van Le.çbus, beroemde Gr.
lierdichteres (± 600), leefde eenigen
tijd op Sicilië en vestigde zich later
te Mytile'ne, waar zij een school
stichtte. Zij dichtte in een eigen maat

(Sapphische verzen); haar gedichten
zijn door den adem der liefde bezield;
beroemd is haar lofzang op A phrodi'te.
Zij wordt wel eens de 10e muze genoemd. Er bestaan van al haar gedichten nog slechts enkele fragmenten.
Sardanapa'lus is een andere naam
ot verbastering van A ssoerba'nipal,
die bij de nakomelingschap als de
meest verwijfde en weelderige vorst
bekend staat, maar overigens roemrijk over A,syrië regperde (669-626).
Sar'des, de oude hoofd- en residentiestad der Lydische koningen
(zie Croesus) aan den voet van den
Tmolus, in het dal van den Pacto'lus
gelpgen.
Sardi'nia, een van de groote
eilanden in de Tyrrheensche (zie
Et r u I' i a) Zee, dat de Carthagers
kort na den 1sten Punischen oorlog
aan de Romeinen moesten afstaan.
Saro'nicus (sinus), golf tusschen
Attica, den Isthmus en Ar'golis; zie
Aegina.
Sarpe'don, Lycisch bondgenoot del'
Trojanen, door Pa'troclus gedood. Op
hevél van ZéUs reinigt Apollo zUn
lichaam van bloed en stof en zalft
het met ambrozijn.
Sassani'den, nieuw-Perzische dynastie sedert 226 n. C., die er naar
streefde, het oude Perzische rij k te
herstellen en de Hellenistische bes~ha ving te vervangen door de oude
Perzische cultuur. Het waren lastige
vijanden der Rom. keizers.
Satraap~, zie 2e gedeelte.
Satur'nia, naam van Juno bij l'erqi'lius, als dochter van Sattw'nus
(Cronus).
Satur'nus, oud-ltaliaansche god van
landleven en landbouw; gelijk men
verhaalde, door zUn zoon Jupiter uit
den hemel verdrel'en, vluchtte hij
naar Latium, waar hij gastvrij opgenomen, de gouden eeuw te I'oorschijn
riep; ter herinnering vierde men te
Rome de Saturna'lia (17-23 Dec.),
waarbij men elkaar op feesten onthaalde en zij n vrienden geschenken
zond; zelfs de slaven stond men dan
het genot der vrij heid toe, zóO, dat
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z\i aan het feestmaal door hun meester levenden gel\jk, maar zonder lichaam.
bediend werden. Aan den voet van Slechts z\j, wier lichamen behoorl\jk
het Capitool had hij een tempel, waar begraven waren, werden door Charon
zic:h het aerarium (schatkist) bevond. over den Styx gezet, wiens zwarte
Sa'tyrdrama, een tooneelstuk, dat wateren de grens der Onderwereld
op het Gr. tooneel na het treurspel vormen. De ruime poort werd bewerd opgevoerd, en waarvan het koor waakt door Cel"berus; z. ook Let h e.
uit satyrs bestond. De Cyc\ops van
Sci'pio, patricische familiemaam in
Euri'pides is het eenige satyrdrama, de gens Corne'lia,' beroemd boven
dat nog in zijn geheel over is; zie allen is P. Cor'ne'lius Scipio Major,
ook Tri log i e en Te tra log i e.
de overwin nar van Hannibal in 202,
Sa'tyrs, volgelingen van Bacchus, en daarom A frica'nus b~igenaamd,!;est.
half dier en half menseh; zij worden in hetzelfde jaar als Hannibal (183),
afgebeeld met borstelig haar, platten en P. Corn. Scipio Aemilia'nus Minor,
neus, bokspooten, horent.jes en een eveneenR Africa'nus bijgenaamd, die
staart. Z\j z\in belust op alle zinge- in 146 door de verwoesting van Carnot, \"Ooral Ol' dans en muziek; zie thago een einde maakte aan den
Pan. Latere kunstenaars geven hun 3en Punischen oorlog, gest. in 129;
een meer bevallige gestalte en schalk- zie ook: Nu man ti a en La e I i us.
sche gelaatstrekken. Bekend uit de
Sco'pasvan Parus, Gr. beeldhouwer,
oudheid is de satyr van Polycle'tus, tijdgenoot van Praxi'teles. Hij bewaarvan het Leidsche museum van hoorde tot de kun~tenaars, die medeQudheden waarsch\jnlijk een kopie gewerkt hebben aan de versiering
bezit, en die van Praxi'teles.
v. h. Mausole'um te Halicarnas:lus;
Scae'vola, C. Mu'eius, die volgens zie Artemisia.
de verdichte ovprlevering om Rome
Scyl'la, rots tusschen Italië en
te redden van den Etrurischen ko- Sicilië tegenover de rots Charyb'dis,
ning Porsen'na, in het v\jandelijk op de N.-O. kust van Sicilië. Onder
leger sloop, doch bU vergissing Scylla woonde volgens de sage een
's konings geheimschrijver doodde zeemonster, blaffende als een hond,
(± 508). Gegrepen en voor den koning met zes koppen en twaalf pooten,
gebracht, liet Mucius zijn rechter- alsmede met drie rijen scherpe tanhand in de vlam van een offervuur den. Tegenover haar op een andere
verbranden, om te toonen, hoe weinig rots woonde het monster Charyb'dis,'
hU de pijnen en den dood vreesde. dit zwolg driemaal daags het zeeMucius droeg sinds .den bijnaam van water in en braakte het ook driemaal
Scaevola, d. i. linkerhand.
weer uit. Toen Odys's@s tusschen de
Scaman'der, om zijn gele kleur I beide rotsen doorvoer, hield h\j het
Kanthus geheeten, riviertje in Troas, schip zoo vel' mogelijk van Charybdis
dat b\j de stad ontsprong uit twee af, maar kwam aid us te dicht bij Scylla,
bronnen, waarvan de eene warm, de die 7es van zijn makkers wegroofde.
Scy'rus, zie Lycomedes.
andere koud water bevatte, door de
vlakte stroomde, zich met den Si'mois
Scy'then, een dapper nomadenvolk,
vereenigde en bU kaap Sige'um in ten N. van de Zwarte Zee, dat door
den Hellespont viel.
de Perzische koningen tevergeefs beScaman'drius, zie Ast y a na x.
stre'den werd.
Sche'ria, het eiland der Phaea' ken;
Secu'res, zie L i c tor e n in het 2e
zie N a u sic a ä.
gedeplte.
Seges'ta, oude stad op Sicilië, volSchim'menrijk, het r\ik van Plu/ton,
naar de voorstelling der Gr. in het gens de sage door Trojanen gesticht.
binnenste der aarde; daar kwamen
Seges'tes, hoofd der Cherusken in
de zielen der afgestorvenen als ijle Germanië, die, tegenstander van
schimmen aan, in gestalte aan de Armi'nivs, Varus vruchteloos ge-
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waarschuwd had voor een overval
,'an de Germanen.
Seja'nus. de gunstelil.g van keizer
Tiberius (14-37 n. C.); hij wist te
bewerken. dat de keizer zich op het
eilandje Ca'preae (thans Ca'pri) terugtrok, ten einde zich zelf op den
troon te brengen; maar toen Tibe'rius gewaarschuwd was, liet hij
Seja'nu8 in ongenade vallen, afzetten als prefect der Praetorianen,
en dooden.
Sele'ne, de Rom. Luna, de godin
der maan, zuster van He'lius en Eos.
Latet verward met A r'temis (Diana);
zie ook Endymion.
Seleu'cus, een der veldheeren van
Alexander den Grooten, die een eigen
rijk stichtte in Syrië, dat der Seleuei'den, in 312.
Se'mele, dochter van Cadmus en
Harmo'nia, bij ZéUs moeder van
Diony'sus.
Semi'ramis, zie: Ni n u s en Bab y Ion.
Se'neca (L. Annae'us), beroemd
Stoïcijnsch wijsgeer en leermeester
van Nero, op wien hij in den beginne
grooten invloed had. Later als medeplichtige aan een samenzwering,
waarin ook zijn bloedverwant Luea'nus bet.rokken was, door Nero ter
dood veroordeeld, liet hij zich de
aderen open (65 n. C.). Een aantal
wèrken zijn nog van hem over.
Septimon'tium, het zeven-heuvelenfeest, dat jaarlijks te Rome gevierd
werd, ter herinnering aan de opneming
van de zeven heUl'elen binnen den
ringmuur van Ser'vius Tul'lius; zie
Rama.
Sera'pis (eigenlijk Osi'ris-Apis):
Egyptische godheid en wel Osi'ris,
levende in den stier Apis, later ook in.
Griekenland en Rome tegelijk metIsis
vereerd. In Alexandri'ë had hij een
grooten tempel, Serape'üm genaamd.
Serto'rius, edel aanhanger der
Mariaansche partij, die zich lanl!: in
Spanje wist staande te houden, zelfs
door Pompe'jus niet kon overwonnen
worden, maar eindelijk door sluipmoord uit den weg werd geruimd (72).

Ser'vius Tul'lius, Romes 6e koning,
een usurpator, wien de traditie misschien terecht de reorganisatie van
staat en maat~ chappij toeschrij ft. Hij
vergrootte de stad en omringde haar
met een muur(zie Rom a), hervormde
de staatsregeling en kende aan de
plebejers eenige politieke rechten to e,
doordien hij het geheele volk, naar
den trant van een leger,.ju 5 klassen
splitste, onderverdeeld in centuriën.
Door deze indeeling werd het geheele
volk later tot de z.g. comitia centuriata vereenigd, de hoofdvergadering
van het Rom. volk bij den aanvang
der Republiek.
Sester'tius, zie 2e gedeelte.
Seve'rus (Septi'mius), 193-'211 n. C.
en Seve/rus (Alexander), 222-235
n. C., twee Rom. keizers, die door
hun krachtig optreden, daarin bijgestaan doorde bekwamel'echtsgeleerden
Papinia'nus en Ulpia'nus, het verval
van het rUk nog eenigen tijd tegenhielden. Alexander trok o.a. te velde
tegen Artoxer'xes, den stichter v. d.
Sassaniden.
Sibyl'len, profetessen of waarzeggende vrouwen; bij schier alle oude
volkeren werden zij bijzonder in eere
gehouden, en haar uitspraken waardeerde men als goddelijke openbaringen. De beroemdste van alle is die
van Cumae in Campanië, die uit Azië
naar Italië kwam en van Apollo de
gave der voorspelling had. Onder haar
geleide bezocht Aene'as de Onderwereld. Een verzameling van haar
profetieën (SibyllUnsche boeken genoemd) zou door Tarqui'nius Super'bus gekocht zijn en werd bewaard
in den tempel van Jupiter Capitoli'nus. In buitengewone omstandigheden, als pest, hongersnood, aardbeving enz. werden deze bOj!ken door
een bijzonder collegl', dat met de
interpretatie er van belast wao, geraadpIepgd.
Sici'lia, een der grootste en voornaamste eilanden der Middellandsche
Zee, van Italië door een smalle straat
gescheiden; het was bekend om zijn
heerlijk klimaat en zUn buitengewone
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vruchtbaarheid (het eiland was aan
Ceres gewUd) en was in later tijd de
korenschuUl' van Rome, De Grieken
hadden er tal van bloeiende steden
gesticht als: Syracll'se {734), Agrigen'tum (579) en Messa'na (494), (z,a.).
Later (sinds 480, zie Gel 0), kwamen
de Cal thagers er zich nestelen en
geraakten in 't bezit van 't W. deel
van 't eiland; doch na den eersten
Punischen oorlog (241) moesten zU
het eiland aan de Romeinen afstaan,
die er de eerste Rom. provincie van
maakten, zooals die veroverde landen
heetten, welke schatting opbrachten
en door een Rom. landvoogd werden
bestuurd. Tegen het einde der Republiek bedroeg het aantal provinciën 15.
Sicyo'nia, klein maar vruchtbaar
Gr. landschap in den Peloponnesus,
a. d. golf van Corinthe, met Si'cyon
als hoofdstad, van waar de beeldhou wers Polycle'tus en Ly'sippus
stammen.
Si'don, de oudste en lang de beroemdste der Phoenicische steden,
bloeiende door handel, zeevaart en
nij verheid (glasfabrieken, Sidonische
gewaden), totdat het jongere Tyrus
het voorbijstreefde.
Sige'um, zie S ca man der.
Sile'nus, voedstervader en trouw
gezel van Bacchus,. meestal voorgesteld als een snaaksch, zwaarlijvig
oud man met een zwaren baard, in
een roes verkeerende, en leunende
op den arm van een satyr, of op een
ezel rijdende. Bekend is de Silenus
met den kleinen Bacchus in het
Louvre-Museum (Parijs).
Silva'nus. oud-Ital veld- en boschgod (sil va
bosch), beschermer der
landlieden, ongeveer dezeHde als Pan
en Faunus.
Si'mois. zie S ca man der..
Simo'nides. 1)vanAmor'gus (een
der Sporaden) bekend iamben- en
hekeldichter, tijdgenoot van Archi'loch us; '2) van Ce 0 s (een der Cyrladen)
beroemd en veelzUdig Gr. lierdichter
(559-469), mededinger van Pin'darus.
Hij leefJe te Athene en in Thessalië
en bracht zij n laatste levensjaren
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dOQr te Syracuse bU Bi'ero I. Bekend
is zijn elegie op de gesneuvelden bij
Ma'rathon. Hij heet ook de uitvinder
der herinneringskunst.
Si'nis, een roover op den isthmus
van Corinthe, bUgenaamd de dennenbuiger, daar hU gewoon was twee
dennen naar elkaar toe te buigen,
daaraan den voorbijganger vast te
binden en hen zoo vaneen te laten
scheuren; hU werd door Thes@s
overwonnen, die hem denzelfden
marteldood deed ondergaan.
Si'non, listige Griek, volgeling v.
Odys's@s, die zich bij den geveinsden
aftocht van de Grieken door de Trojanen liet gevangen nemen en hen
wist over te halen het houten paard
binnen te halen (zie La 0 c 0 ö nl. Hij
ontgrendelde 's nachts het paard en
liet er de Gr. helden uit, die nu het
Gr. leger binnen lieten, om Troje te
verdelgen.
Sino'pe, Gr. kolonie van Mile'tus
a. d. Pontus Euxi'nus, geboorteplaats
van Dio'genes.
Si'pylus, gebergte in Lydië.
Sire'nen. een twee- of drietal meerminnen, die op een niet nader bekend
eiland haar verblUf hielden en door
haar gezang allen, die voorbij voeren,
zóó betooverden, dat zij het eiland
naderden en dan schipbreuk leden.
De Argonauten ontkwamen op hun
terugtocht van Colchis door 't gezang
van Orphêus 't gevaar. Ulixes stopte
de ooren zijner manschappen met
was toe en liet zich zelf aan den
mast binden. Nu wierpen de Sirenen
zich uit wanhoop in zee en werden
in rotsen veranderd.
Si'rius, de Hondster ; zie 0 rio n.
Si'syphus, koning en stichter van
E'phyra (later Corinthe), een man
vol baatzucht, list en bedrog. Als
straf moest hij in de Onderwereld
een steen blok tegen een steilen berg
op wentelen, dat dan telkens van den
top weer naar beneden rolde.
Smer'dis, broeder van Camby'ses,
door dezen uit den weg geruimd.
Later trad een Pseudo-Smerdis op;
zie Dari UG Hystaspe~.
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8myr'na, een der beroemdste en
na Alexander den Gr. fraaiste steden
van Klein-Azië (op de W.-Kust), met
een praehtige haven en druk handelsverkeer. De stud beweerde de
geboorteplaats van Home'rus te zijn.
De tapijten van Smyrna waren reeds
in de oudheid bekend.
80'crates, (469-399), zoon van een
beeldhouwer te Athene, en aanvankelijk opgeleid in het bedrijf zUns
vaders, later de groote wijsgeer: de
stichter der ethica (zedenkunde) en van
de leer der begrippen. In 't opschrift
van het Delphisch orakel "Ken u
zei ven" lag voor hem het begin van
alle wijsheid, en hij ging uit van de
stelling, dat deugd kennis is en dus
geleerd kan worden. Niet met lange
redevoeJingen trad hU op; maar met
ieder, dien hij ontmoette, met jong
en oud, arm en rijk knoopte hij
gesprekken aan en klom al vragende
op van het bijzondere tot het algemeene, van het eenvoudige tot het
ingewikkelde, van het concrete tot
het abstracte (Socratische leerwijze).
Later beschuldigd, dat hij niet aan
de goden van den staat geloofde,
dronk hij in den kerker, te midden
van zijn tronwe leerlingen en uienden, den giftbeker. In de werken zijner
beste leerliugen nl. van Plalo en
Xe'nophon spiegelt zich zijn wijsbegeerte het zuiverst af.
80'lon, wetgever der Atheners (639-559) en een der zeven wijzen van
Gr.; in 594 tot archont gekozen, verdeelde hij de burgers naar hnn vermogen in 4 klassen en voerde zoo
de timocratie in, d. i. een staatsinrichting, waarin de rechten en verplichtingen der burgers niet worden
geregeld naar de geboorte, maar naar
het vermogen. HU verhief verder de
macht der volksvergadering, stelde
den raad der 400 in en breidde den
werkkring van den Areo'pagus aanmerkelijk uit door hem het toezicht
te geven over den godsdienst en de
zeden der burgers; overigens ademt
zij n wetgeving mild heid en vrije ontwikkeling van alle volkskrachten. Hij

liet het volk van Athene voor 10 jaar
zUn wetten bezweren, reisde in dien
tijd in vreemde landen en bezocht
o. a. Lydië, waar hij volgens het
gewone verhaal Croesus leel de, dat
men geen mensch gelukkig kan noemen vóór zijn dood. Ook is hij een
talentvol dichter, en bekend is zijn
elegie, waarmede hij de Atheners
tot de verovering van Sa'lamis uanspoorde.
80phis'ten, in 't algemeen zij, die
in een of ander vak van wetenschap
uitmuntten; zie het 2e gedeelte.
80'phocles, (497-406), in tijdsorde
de tweede, muar in beteekenis verreweg de eerste der drie groote treurspeldichters te Athene, die op zUn 28e
jaar in een wedstrijd den palm op
Ae'schylus behaalde en sedert de Gr.
letterkunde met tal van kunstwerken
verrijkte. Van zijn meer dan 100
treurspelen zijn er nog een 7-tal over,
van welke "koning Oe'dipus", "Anti'gone" en "Elec'tra" de meest bekende zijn.
80si'genes van All'xandri' ë, de
wiskundige, met wiens hulp Caesar
den kalender verbeterde (J uliaansche
kalender).
Spar'ta, of Lacedae'mon, hoofdstad
van Laconica in den Peloponnesus,
door Lycur'gus (± 800) de militaire
staat bij uitnemendheid in Gr. Dit
ondervond Messenië en ook Athene
(404). In 371 door Epaminon'das
vernederd, kou de stad aan Philippus
van Macedonië niet het hoofd bieden.
Na Cleo'menes III werd zij door
tyrannen geregeerd, zie Ph i I 0 P 0 emen. Eindelijk kwam Sparta aan de
Romeinen, in 146.
8par'tacus, een Thraciër van geboorte, de bekende aanvoerder in den
slavenoorlog (73-71), die bij den
Vesuvius het Romeinsche leger versloeg, daarna moordend en brandend
Italië afliep, totdat hij door Crassus
bij den Si'larus op de grens van
Lucanië en Campanië beslissend
geslagen en gedood werd.
8phinx, bij de Aegyptenaren een
liggende leeuw met hoofd en borst
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van een menseh; bij de Grieken een
monster in de gedaante van een gevleugelden leeuw met het hoofd en
de buste eener vrouw. Raadsel van
de Sphinx te Thebe, door Oe'dipus
opgelost, nl. dit: Wie gaat 's morgens
op vier, 's middags optwee en 'savonds
op drie been en ; antwoord: De menseh.
Spora'den, de eilanden, die tusschen
de Cycladen, de kust van Azië en
Rhodus verspreid liggen.
Sta'biae, een oude stad in Campania, werd door Sulla verwoest,
maar later als vlek weder opgebouwd;
dit vlek werd bij de uitbarsting van
den Vesuvius tegelijk met Pompe'ji,
zie aid., onder de asch bedolven; zie
ook Plinius.
Sten'tor, een van de Grieken vóór
Troje; z~jn stem klonk luider dan
die van 50 mannen.
Stesi'chorus van Hi'mera op Sicilië,
een van de beroemdste Gr. lierdichters (630-550).
Sto'ici, stoicijnen, wijsgeeren uit
de school van Zeno, genoemd naar
de zuilengalerij (stoa), waar deze
onderwijs gaf.
Stra'bo, (66-24 n. C.), beroemd
Gr. aardrijkskundige, schrijv!)r van een
belangrijk werk over aardrijkskunde,
dat nog bijna in zijn geheel bestaat.
Stympha'lus, stad in Arcadië; in
een meer bij deze stad huisden de
Stymphalische watervogels, die door
Hercules gedood werden. (6e werk).
Styx, rivier, die als tak van den
Oceaan, de Onderwereld negenmaal
omvloeit en in haar loop den Cocy'tus
opneemt. Een eed, bij de wateren van
den Styx gezworen, was voor de
goden zelfs heilig j zie: C h a I' 0 n en
Schimmenrijk.
Subli'cius pons, z. Horatius Cocles.
Sue'bi, machtige en groote volksstam in Germanië. waarvan de naam
nog voortleeft in Zwaben.
Sueto'nius, geheimschrijver van
keizer Hadria'nus, beschreef de levens
der eerste Rom. keizers (van Augustus
tot Domitia'nus).
Suffe'ten, de hoogste overheidspersonen te Carthago.
KOENEN, Klassiek Hwdb., 4e druk.
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Sul'la (L. Cornelius), bijgenaamd
"de Gelukkige", geb. 138, streed tegen
Jugur'tho, Mithrada'tes, en, in Italië
teruggekeerd, tegen de Mariaansche
partij (volkspartij) in 82, waarna hij
zich tot levenslang dictator liet benoemen en te Rome een schrikbewind
instelde. Lange lijsten van vogelvrijverklaarden liet hij aanplakken,
verdeelde de landerijen dergenen, die
tijdens de burgertwisten gesneuveld
waren onder zijn veteranen en schonk
de vrijheid aan tien duizend slaven,
Corne'lii genoemd, die hem tot lijfwacl-lt verst! ekten. Als alleenheerscher
vaardigde hij een reeks wetten uit,
de Cornelische genoemd, die ten doel
hadden het herste~ v.d. aristocratischen
regeeringsvorm en de concentratie
van alle rechts- en regeeringsmacht
in den Senaat. Hij legde in 79 zijn
ambt neder, om te Pute'oli op een
landgoed zijn leven te eindigen. Zijn
gedenkschriften dienden Plutar'chus
tot bron voor het beschrijven van
zijn leven.
Su'nium, zuid kaap van Attica; zie
bij P h i d i a s.
Suovetauri'lia, te Rome een plechtig offer, gebracht o. a. na afloop van
den census en bestaande uit een ever,
ra m en stier.
Su'perum mare, de Adriatische Zee
in tegenstelling met In'ferum mare
(zie aldaar).
Su'sa, sinds Cyru. de winterresi"
dentie der Perzische koningen.
Sy'baris, voorname stad in Lucanië,
aan de golf van Tarente, ± 720 van
uit Gr. gesticht. De Sybarieten hebben
zich door hun verwijfdheid spreekwoordelijk gemaakt. Deze werd de
oorzaak v. d. val der stad, die in 510
door de bewoners van Croton verwoest werd.
Sycophan'ten, zie het 2e gedeelte.
Symplega'den, twee rotsen aan den
ingang v. d. Pontus Euxi'nus, die,
voordat de Argonauten er doorvoeren,
voortdurend tegen elkander sloegen
en alles verbrijzelden, wat er tusschen kwam.
Syracu'sae, de voornaamste en
5
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machtigste stad op SicilÎë, ± 735 meer en meer. Zij is de geboortedoor de Doriërs gesticht. In haar plaats van Archime'des en van den
bloeitijd had de stad een omtrek van dichter Theo'critus.
6 uur en een bevolking van 1/2 milSy'ria. Aldus noemden de Ouden
lioen zielen. Ze bestond uit 5 samen-. het land, dat zich uitstrekt van de
gesmolten steden: Orty'gia met de kromming van den Euphraat zuidbron Arethu'sa,Achradi'na,het fraaiste westelijk tot de grenzen van Aegypte.
gedeelte, Ty'che, Nea'polis en Epi'po- In 64 werd het een Rom. provincie;
lae, het hoogste gedeelte. De ge- zie ook: A n ti 0 c h u s en Se 1e u c u s.
schiedenis van Syracusae is een aanSy'rinx, een riviernimf, die, toen
eenschakeling van oorlogen, burger- zij voor Pan vluchtte, in riet vertwisten, omwentelingen en tirannieën. anderd werd, waaruit Pan zich de
(Zie: Gel 0, Di 0 n y s i u s, A gat h 0- eerste herdersfluit sneed, die haar
cl e~, H ier 0 1 en II). Een kleinzoon naam kreeg. Die fluit bestond uit 9
van dezen laatsten, Hiero'nymu3, liet pijpen van ongelijke grootte, met was
de vriendschap met Rome varen, en aan elkaar verbonden.
de consul Marcel'tus nam toen de
Syr'ten, twee inhammen met zandstad (212) na een tweejarig beleg in. I banken, de Groote en de Kleine, aan de
Van dezen tijd af verviel de stad kust van het tegenwoordige Tripoli.

T.
Tabula'rum (Leges XII), de eerste
geschreven wetten te Rome; zie
V i r gin i a.
Ta'citus, Corne'lius, Romeinsche geschiedschrijver (± 54-± 117 n. C.)
te Rome, gehuwd met een dochter
van Agri'cola. Van zijn werken is
dat over Germa'nia(door P. G. Hooft
"verduitscht") het meest .bekend.
Onder de Rom. geschiedschrijvers
bekleedt Taaitus een eerste plaats
door de kernachtigheid van zijn stijl
en tevens door de levendigheid en
dramatische voorstelling der feiten;
zijn beide groote werken zijn de
Histo'riae (de geschiedenis van zijn
eigen tijd van Galba tot Domitia'nus)
en de A n n a'l e s (van den dood van
Augustu$ tot aan dien van Nero).
Van beide werken is echter nog maar
een gedeelte aver.
Tae'narum, voorgebergte van Laconica, de middelste zuidpunt van den
Peloponne'sus, waar een toegang tot
de Onderwereld zou geweest zijn.
Talen'tum, zie het 2e gedeelte.

Ta'nagra, stad in Boeotië, waar de
Atheners in 457 door de Spartanen
en Thebanen verslagen werden; de
stad was ook bekend door haar keurige
terra-cotta- of Tanagrabeeldjes.
Tantali'den, de nakomelingen van
Tan'talus. Zie het 2e gedeelte onder
de stamboomen.
Tan'talu8, zoon van Z@s, koning
van Lydië of Phrygië, lieveling der
goden, die hem tot hun gastmalen
toelieten. Hij bezondigde zich echter
op de een of andere wijze in zijn
overmoed tegen Z@s (door de raadsbesluiten der goden te verklappen,
door ambrozijn en nectar weg te
kapen enz. enz.) en werd in de
Onderwereld gestraft met eeuwigen
honger en dorst te lijden in een groot
meer, welks water nooit over zijn
lippen kwam en onder boomen vol
geurig ooft, wier takken wegbogen,
als hij plukken wilde. De vloek van
zijn misdaden rustte op heel zijn
geslacht (de Tantali'den). Zie ook
N io be, die als dochter van Tantalus,
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Tanta'lis, de Tantalide genoemd wordt.
laren'tum, een der voornaamste
steden van Z.-Italië, op de W;-kust
van Calabrië, verhief zich na 700
spoedig boven de andere volkplantingen v. Groot-Griekenland; zij waagde
(door Pyrrhu~ van Epi'rus geholpen),
den strijd met Rome (280--272), welke
eindigde met haar onderwerping. In
den 2en Punischen oorlog valt zij van
Rome af en sluit zij zich bij Hannibal aan; in 207 door de Romeinen
heroverd, werd er ten tijde van C.
Gracvhus een Rom. kolonie heengezonden, waarna de stad weer tot
grooten: bloei kwam.
Tarpe'jische rots, dat gedeelte van
rlen Capitolijnschen heuvel, van waar
vanouds staatsmisdadigers werden
af/l:eworpen.
Tarqui'nius (Priscus
de Oude),
de 5e koning van Rome, met wien
de overheersching van de Etruriërs
over Rome begint, volgens de overlevering een zoon van den naar
Tarquinii in Etrurië gevluchten Corinthiër Demara'tus. Op raad zijner
vrouw Ta'naquil begaf hij zich naar
Rome, werd door Ancus Mar'cius
belast met de voogdijschap over de
koningskinderen, doch maakte zich
na den dood des konings meester van
den troon. Hij regeerde voorspoedig
en bevorderde de openbare werken
als: rioleering (cloa'cae), forum, circus
ma'ximus, fundamenten van den Capitolijnschen tempel. Na een 38-jarige
regeering werd hij door de zonen van
Ancus llfar'cius vermoord. Aldus de
le/l:ende van dezen koning.
Tarqui'nius (Superbus = de Trotsche), 7e en laatste koning van
Rome, baande zich den weg tot den
troon en wel door den moord van
zijn schoonvader Servius Tullius. Hij
verfraaide Rome, voltooide o. a. den
tempel op het Capitool, maar regeerde
als een dwingeland. Door den adel
uit Rome verjaagd (510), zocht hij
tevergeefs met behulp van Porsen'na
deu troon te herwinnen; zijn verdrijving was het begin van de bevrijding van Rome van de Etrusken.
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Na hem werd Rome een republiek; in
plaats van een koning voor zijn leven
traden twee consuls voor één jaar op.
De beide eerste consuls waren L.
Tm'qut'nius Collatinus en L. Ju'nius
BrIJ.tus.
Tar'tarus, een duistere afgrond
onder de aarde, volgens Home'rus
even diep ollder den Hades, als de
hemel van de aarde verwijderd is,
Hier ondergingen de Tita'nen, Tan'talus, Si'syphus, de Oanaï'den enz. hun
straffen. Ook algemeen = de Onderwereld.
Tau'ri, een wilde Scythische volksstam in de tegenwoordige Krim,
vandaar de naam Taurische Chersone'sus; zie Iphigenia.
Tauri'ni, volk in Gallia Cisalpina,
welks hoofdstad, Taurasia, sinds Augustus, Augusta Taurinorum heette,
thans Turijn.
Tau'rus, boschrijk gebergte in KleinAzië, langs de N.-grens van Cilicië
en verder O.-waarts Azië in.
Tay'gete, dochter van Atlas, een
der Pleiaden,
Tay'getus, ruw gebergte in Laconië,
waarin, gelijk bericht wordt, de Spartanen de niet-levensvatbare of mismaakte kinderen te vondeling lieten
leggen.
Te'lamon, broeder van Pel@s, vader
van A'iax, nam deel aan de Calydonische jacht en den Argollantentocht
en nllm met He'racles Troje in (zie
La 0 me don), waarna hij diens dochter
Hesi'one tot vrouw kreeg.
Tele'gonus, zoon van Odys's@s en
Circe, die door deze uitgezonden, om
zijn vader te zoeken, toevallig op
Ithaca landde en daar onwetend zijn
vader doodde. Op z~jn terugreis stichtte
hij, volgens het verhaal, in Italië
Tus'culurn.
Tele'machu8, zoon van Odys's@sen
Pene'lope, was bij zijns vaders aftocht
naar Troje nog een kind. (Palame'des
lei hem in de vore vóór den ploeg,
waarmede Odys' s@s, zich waanzinnig
veinzende, het dorre strand van Ithaca
ploegde). Tot jongeling opgegroeid,
gaat hij, volgens het verhaal in de
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Odyssee van Home'rus, onder geleide van Athena (in de gestalte
van Mentor, een vriend v.Odys's@s),
omtrent zUn vader, die 20 jaar uitbleef, inlichtingen inwinnen bij
Nestor en Menela'üs. Bij zijn terugtocht vindt hij Odys's@s weergekeerd
en doodt met hem de vrijers zijner
moeder.
Te'lephus, zoon van He'racles, door
Achilles gewond, maar dool' de roest
van diens lans weer genezen.
Tel'lus, Gr. Gae'a, de godin der aarde.
Tem'pe, de bekoorlijke vallei in
Thessalië, tusschen de bergen Olympus en Ossa, be~proeid door den Pene'ü~.
Te'nedus, eiland op de kust van
Troas, met een veilige ankerplaats.
Daarheen begaven de Gr. zich bij
hun geveinsden aftocht van Troje;
zie Sinon.
Teren'tia, de echtgenoote v. Cicero,
van wie hij zich om huiselijke oneenigheden liet scheiden.
Teren'tius Afer, P., beroemd Rom.
blijspeldichter (195-159), geboren te
Carthago, kwam te Rome in dienst
bij den senator Teren'tius, die hem
de vrijheid schonk (vandaar zijn naam).
Hij werkte meer dan Plautus naar
Gr. modellen, vooral naar Menan'der.
No~ 6 stukken zijn van hem over.
Te'rêus, zoon van Ares, Thracisch
vorst, die Phi/ome'la, zijn schoonzuster, mishandelde en haar de tong
uitsneed.
Ter'minus, de god der grenssteenen,
aan wien men otTerde bij het plaatsen
van een nieuwen grenssteen. Zijn feest
werd gevierd onder den naam Termina'lia (23 Febr.).
Terpan'der van Lesbu8, de schepper der Grieksche muziek en de uitvinder der zevensnarige lier.
Terpsi'chore, d. i. de danslustige :
muze der danskunst en der reidansen; zU wordt dansend afgebeeld met
een lier in de hand.
Te'thys, zie 0 ce a n u s.
Tetra'kosioi, d. i. de "vierhonderd",
oligarchisch bewind te Athene gedurende vier maanden van het jaar 41L
Tetralo'gia, d. i. vierspel, cyclus

van drie samenhangende treurspelen
en een ~atyrdrama, waarmede in het
oude Griekenland de treurspeldichters
bij de wedstrijden optraden Geen
enkele tetralogie is meer in haar
geheel over.
Teû'cer, 1) eerste koning van Troje,
naar wien de Trojanen Teucriërs genoemd worden; - 2) zoon van Teïamon en Hesi'one, de bekwaamste
boogschutter onder de Grieken vóór
Troje.
Teutoburgien'sis SiI'va, thans het
Teutoburgerwoud; zie Var u s.
Têuto'nen, Germ. volksstam, die
met de Cim bren de Romeinen bedreigde, maar door Marius overwonnen werd bij Aquae Sex'tiae, in t02.
Tba'les van Mile'te, een der zeven
wijzen van Griekenland (± 640-546),
die volgens Hero'dotus een zonsverduistering voorspelde; de eerste der
Gr. wijsgeeren.
Thali'a, d. i. de bloeiende: muze
van het klucht- en blijspel; zij wordt
voorgesteld met een lachend masker,
een thyrsusstaf en een klimopkrans.
Tha'lia, een der drie C h a'r i t es.
Tha'myrus, oud-Thracische zanger,
die na eenige overwinningen in de
Pythische spplen zoo trotsch werd,
dat hij de Muzen tot een wedstrijd
uitdaagde, maar overwonnen werd en
tot straf van gezicht en stem werd
beroofd.
Thau'mas, bij Elec'tra de vader
van Iri~.
The'bae, 1) hoofdstad van Boeotië
a. d. Isme'nus met den burcht Cadme'a (zie Cad mus), een stad met
zeven poorten; geboorteplaats van
He'racles, Amphi'on en Tire'sias ;
tooneel van de lotgevallen van Oe'dipus en den daarmee samenhangenden
oorlog der Zeven tegen Thebe en der
Epigonen. In den Perzischen oorlog
sloot zij zich bij Xerxes aan, in den
Peloponnesischen oorlog bij Sparta.
Onder Epaminon'das trad zij roemvol
aan de spits der Gr. staten (379362); in 335 door A lexander den Gr.
geheel vernietigd (op de tempels en
het huis van Pin' darus na). tot

THEBE-THESEUS.
straf voor haar afval van Macedonië; - 2) groote stad in Aegypte,
de residentie van het zoogenaamde
Midden-rijk, (zie Mem p h i sj, met
prachtige paleizen en tempels; volgens Home'rus had zij 100 poorten.
The'be, stad in Troas, aan den
voet van den Placus, waar Andro'mache geboren werd.
The'mis, dochter van U'ranus en
Gaea, bii Z@s moeder van de Horae
en der Moerae, de godin van wet en
orde, recht.en billijkheid. Zij had vóór
Apollo het orakel van Delphi. Zij wordt
voorgesteld (b.v. in rechtszalen) met
blinddoek, weegschaal en zwaard.
Themis'tocles, een der grootste
Atheensche staatslieden en veldheeren, hoofd der volkspartij; na de
verbanning van zij n tegenstander
A risti' des (483) de leider der zaken
in zijn vaderstad. Hii legt zich vooral
toe op de ontwikkeling der vloot
(zie L a u I' i u m) en maakt Athene
tot een zeemogend heid ; wint den zeeslag bij Sa'lamis (480), omringt tro~LS
den tegenstand der Spartanen Athene
met muren en vergroot en "Versterkt
den Pirae'us (z. a.). Later door het
ostracismus verbannen (471), gaat
hij te Argos wonen en vlucht van
daar, van medeplichtigheid aan de
plannen van Pausa'nia .• beschuldigd,
naar Artaxer'xes I, opvolger van
Xerxes. Wanneer h\i gestorven is en
hoe, is niet met zekerheid bekend.
Theo'critus van Syracnse (3e eeuw),
schepper van het Gr. herdersdicht.
Er bestaan nog een 30-tal van z\in
idyllen, waaronder men verstaat dichterlijk behandelde tafereelen uit het
leven van herders en landlieden.
Theodo'sius de Groote, Rom. keizer
(379-395), die van 394-395 als
alleenheerschel' over het geheele rijk
regeerde, maar bij zijn sterven het
rijk onder zijn beide zonen Arca'dius
en Hono'rius verdeelde.
Theog'nis van Me'gara, gnomisch
dichter in elegische versmaat, op het
einde der zesde eeuw, van wien nog
eenige gnomen, d. i. zedenkundige
spreuken, over zijn.
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Theophras'tus, wijsgeer en moraiist,
stond na den dood van Aristo'teles
(322) aan het hoofd van de Peripathetische Echool Van zijn werken
zijn nog over een 30-tal z.g. "ethische
karakters" .
Theopom'pus, Spartaansche koning
ten tijde v. d.ien Messenischen oorlog.
Door hem zouden de Epho'ren ingesteld z~in.
Thera'mllneS, iemand te Athene,
die telkens van politieke partij veranderde, ten slotte tot de meer bezadigden der 30 tyrannen behoorde en
door Cri'lias (z. a.) van hoogverraad
beschuldigd en ter dood veroordeeld,
gelaten den giftbeker dronk.
Ther'men beteekent oOl'spr. warme
bronnen met de daarmee verbonden
badhuizen, later ieder badhuis, waar
behalve warm ook koud kon gebaad
worden. Sinds Augustus (31-14 n. C.)
zijn het de prachtige badinrichtingen
der Romeinen, die naar het model
van een Gr. gymnasium waren aangelegd. Vooral bekend z\jn die van
Titus en Diocletia'nus, die nog ten
deele over zijn.
Thermo'pylae, bergpas van Thessalië uit naar Loeris j zie L eon i das.
Thersi'tes, de leelijkste en tevens
boosaardigste aller Grieken vóór Troje
en de meest gehate door Odys'séUs
en Agarnem'non.
The'seus, de nationale held of heros
der bewoners van Attica, zoon van
Aeg@~. Hij was een'andere He'racles;
doodde de roovers op de wegen (zie
Periphetes en Sinis) en den stier
van Marathon (zie Hercules, 7e reuzenwerk) en stelde zich onder de
zeven jongelingen, die door de gezanten van Minos naa~ Creta gehaald
werden als voedsel voor den M'inotau'rus, welk monster hij met behulp
van Ariad'ne doodde. (Zie verder
Pi rit ho Ü s). Aan hem schrijft men
de vereeniging toe van de verschillende gemeenten in Attica tot één
staat. Te Athene als halfgod geëerd,
zoodat men ter z\i ner eere feesten
instelde en in 465 een prachtigen
tempel (het These'urn) stichtte.
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THESMOPHORIA.....:.TICINUS.

Thesmopho'ria, uitsluitend door
gehuwde vrouwen te Athene gevierde
feesten ter eere van Deme'ter. " Thesmo'phoros", bijnaam van Demeter,
als beschermster van het geregeMe
huiselijke en maatschappelijke leven.
Thesmothe'ten, d.i. wetgevers: gemeenschappelijke naam voor de zes
laatste der negen archonten te Athene.
Thes'pis, tijdgenoot van Pisis'tratus,
de grondlegger van het Gr. treurspel,
doordat h~i tegenover het koor een
acteur stelde. Ae'schylus voerde een
tweeden acteur in, en sedert So'phocles waren er drie.
Thessa'lia, het grootste landschap
van Noord-Griekenland, met bergen,
rivieren en dalen doorsneden; hoogst
vruchtbaar, met tal van steden, die
een bondgenootschap vormden. D·oor
Philippus van Macedonië (354) veroverd; later onder de Romeinen.
Thessaloni'ca, thans S a Ion i'k i,
stad in Macedonië, ten W. van ehalci'dice, ± 315 gesticht door Cassan'der en aldus genoemd naar zijn vrouw
Thessaloni' ca.
The'tis, een der Nereïden, gehuwd
met Pe'l@s, moeder van Achilles,
dien zij bij zijn geboorte onderdompelde in de wateren van den Styx,
om hem onkwetsbaar te makell.
Alleen de hiel, waar zij hem had
vastgehouden, bleef een kwetsbare
plek, en hier weril Achilles door
Paris met een pijl doodelij k gewond.
This'be, zie P y ram us.
Thra'cia, een groot land tusschen
den Donau, de Zwarte Zee en den
Propon'tis: Abde'ra, Perin'thus, Byzan'tium waren de voornaamste steden.
De Romeinen noemden het Moesië;
sedert Tiberius een Rom. provincie.
Thrasybu'lus, dapper en ondernemend aanhanger der democratische
partij in de tweede helft van den
Peloponnesischen oorlog, bevrijdde in
403 Athene van het schrikbewind
"der dertig"; zie Triakonta.
Thucy'dides, een uitstekend Gr.
geschiedschrijver(± 471-± 400). Zijn
geschrift handelt over den Peloponnesischen oorlog (431-404), doch

loopt slechts door tot 411. Het vervolg van dien oorlog is beschreven
door Xe'nophon in z\jn Helle'nica.
Thu'le, eiland in 't hooge N., door
de ouden voor het noordel\jkste
bekende land der aarde gehouden:
volgens sommigen IJsland, volgens
anderen Scandinavië.
Thu'rii, stad in Lucanië, gesticht
in 443 door de Atheners, op de
plaats, waar eens Sy'baris stond, aan
welke kolonisatie ook Hero'dotus
deelnam. Zie ook Lysias.
Thyes'tes, zoon van Pelops, broeder
van Atr@s: Beide broeders vervolgden
elkander in bloedigen twist, waarin
ten slotte Thyestes er in slaagde met
behulp van zijn zoon Aegis'thus
Atr@s te vermoorden.
Thyr'sus of Th Yr's u sst a f, staf
van Bac'chus of Diony'sus: een rieten
stok, met een pijnappel 1tan den top,
en met klimop, w~ingaarilloof en
linten omwonden.
Ti'beris, de bekende Tiber, waaraan de stad Rome ligt, oorspronkelijk
Al'bula geheeten.
Tibe'rius, Rom. keizer(14-37 n. C.),
stiefzoon van Augustus, doordat zijn
moeder, de beruchte Livia, de derde
gemalin van Augustus werd. H\j
was gehuwd met Julia I, Augustus'
dochter: een streng en wreed keiler
met een achterdochtig gemoed, die
het volk de laatste schaduw van
macht ontnam. Ieder, die hem verdacht voorkwam, werd door z.g.
gerechtshoven tegen majesteitsschennis veroordeeld, vooral na Seja'nus,
(zie aid.) een der weinigen, die de
keizer nog vertrouwd had. In 37 n.
C. werd hij door den praefectus
praetorio (zie Praetorianen) Sertorius Macro op zijn ziekbed onder
kussens gesmoord.
Tibul'lus, Rom. elegieëndichter uit
den tijd van keizer Augustus.
Ti'bur, thans Tivoli, schilderachtig
gelegen aan den A'nio, een z\jriviertje
van den Tiber, een geliefkoosd uitspanningsoord der Romeinen.
Tici'nus, een der zijtakken van den
Padus; zie Hannibal,

TIGRANES-TITYUS.
Tigra'nes, koning van Armenië,
bergland in Azië ten zuiden van den
Kaukasus, stond zijn schoonvader
Mithrada'tes van Pontus tegen de
Romeinen bU, maar werd door Pompe:ius tot vrede ged won gen.
Ti'gris, snelstroomende rivier, die
in Armenië ontspringt, dan de W.
gl'ens vormt van Mesopotamië, en
met den Euphraat vereenigd, in de
Perzische golf uitmondt.
Timo'leon, edel Corinthiër, die Syracuse bevrüdde van de tirannie van
Diony'.ius II en de Carthager~ versloeg hij den Crimis' sus in 339.
Tire'sias, de bejaarde Thebaansche
waarzegger, door Het'a met blindheid geslagen, waarom Z@s hem de
gave der voorspelling schonk. Hij was
het, die Oe'dipus aanwees als den
moordenaar van La'ius en later in
den oorlog der Epigonen den Thebanen
den raad gaf, de stad te verlaten,
waarna hij met zijn dochter Manto
omkwam.
Ti'ro (Marcus Tullius), geleerde
vrijgelatene van Ci' cero. H\j verbeterde
de stenographische teekens, die men
destijds reeds I!;ebruikte en die naar
hem notae Tironia'nae genoemd
worden.
Tiro'nen, zie het 2e gedeelte.
Ti'ryns, oude stad met cyclopische
muren in Ar'golis, waar He'racles
zou opgevoed zijn, die daarom wel
de Tirynthiër genoemd wordt.
Tisi'phone, zie Erinyen.
Tissapher'nes, satraap, d. i. stedehouder van Artaxer'xes II, koning
der Perzen. vijand van den jongeren
Cyrus (zie Cl e a I' c h u s) Later door
Agesila'üs van Sparta overwonnen
bij den Pacto'lus, wordt hij afgezet en onthoofd (395). Hij wordt
opgevolgd door Tithrau'stes, die met
Perzisch geld den bondgenooten.
oorlog (395-394) tegen Sparta bewerkt, waarom Agesila'üs 'uit Azië
teruggeroepen wordt.
Tita'nen, kind-eren van U'ranuR en
Gaea. Er ontstond een verwoede strijd
tusschen CroYlos en de overige Titanen aan de ééne zijde en Z@s, de
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jongste zoon van Cronos met zijn
broeders Posei'don en Pluton aan
de andere, waarin de laatsten overwinnaars bleven. ZéUs slingerde al de
Titanen in den Tar'tarns, en de drie
broeders verdeelden daarop de wereldheerschappij. Z@s kreeg de opperheerschappij en het rijk des hemels;
Posei' don viel de heerschappij over
de oceanen en wateren ten deel, en
Pluton gewerd de heerschappij over
de Onderwereld en het Schimmenrijk.
De Olympus werd hun hoofdverblijf.
Ze werden daarom Olympische goden
genoemd. Doch nadien vielen de
Gigan'ten op hen aan en bestormden
den Olympus. Eerst na geweldige
inspanning behaalden Z@s en zijn
twee broeders de overwinning op deze
wilde reuzen, en was de macht der
Olympische goden voorgoed gevestigd.
Titho'nus, geliefde van Eos of
AW'o'ra, aan wien op haar verzoek de
goden de onsterfelijkheid schonken.
Maar daar hem niet tevens eeuwige
jeugd werd toegezegd, verschrompelde h\i en werd in een krekel
veranderd.
Ti'ties, zie Ram nes.
Ti'tus, Rom. keizer, 79-81 n. C.;
verwoestte Jeruzalem (70 n. C.), nadat
zijn vader V6spasia'nus, in 69 tot
keizer uitgeroepen, hem het opperbevel in den Joodsehen oorLog had
overgelaten. Aan de regeering gekomen, verwierf hU zich door zijn
edelmoedigheid den titel van: "liefde
en lust van het menschelijk geslacht".
Onder zijn bestuur werd Italië geteisterd door rampen: uitbarsting van
den Vesuvius in 79 n. c., (zie Pomp e j i), driedaal!;sche brand te Rome
en pestziekte. Hij voltooide het door
zijn vader begonnen Colosse'um, bouwde de naar hem genoemde thermen
(badinrichting) en den nu nog bestaanden triumfboog.
Ti'tyus, een ontzaglijke reus, die
Lalo'na belaagde en daarom in den
Tar'tarus over negen hectaren grond
werd uitgestrekt, terwijl twee gieren
aan zUn telkens weer aangroeiende
lever knaagden.

72

TMOLUS-TROJA.

Tmo'lus, gebergte in Lydië, zie

Triërar'chia, zie L i t u I' g i e ë II in
het 2de gedeelte.
To'mi, zie 0 v i d i us.
Trië're, het Gr. oorlogsschip met
Tragoe'dia, het treurspel, zou eigen- drie r,jen roeiers boven elkaar.
lijk beteekenen bokkenzang, Of omdat
Trilo'gia, d. i. driespel, serie van
bij het opvoeren een bok geofferd drie samenhangende treurspelen; zie
werd, of omdat de spelers, die oor- Orestie en Tetralogia.
spronkel\jk satyrs voorstelden, zich in
Trina'cria, d. i. het land met de
bokkevellen hulden. Het GI'. treur- 3 kapen, andere naam voor Sicilië.
spel zou zijn oorsprong te danken
Trlpto'lemus, gunsteling der godin
hebben aan feestliederen (dithyram- Deme'ter, die hem den landbouw
ben) ter eere van Diony'su8. Het over de aarde deed verspreiden.
kenmerkend bestanddeel dertrllgoedie
Tritogenei'a, bijnaam van Athena,
is het koor. Zie verder Th esp i s.
als gQdin van den ruischenden waterTraja'nus, Rom. keizer (98-117 stroom en als zoodanig vereerd aan
n. C.), evenals Hadria'nus Spanjaard meren en stroomen.
van geboorte, door Nerva als zoon
Tri'ton, zoon van Posei'don en
en opvolger geadopteerd, was een Amphitri'te; men laat hem in een
voortreffelijk regent en veldheer, gouden paleis onder op den bodem
streed tegen de Daciërs, wier land, der. zee wonen. Latere schrijvers laten
thans Zevenbergen en Roemenië, in hem, met een schelp tot blaasinstru105 een Rom. provincie werd, en tegen ment, op zeepaarden en andere zeede Parthen. Hij deed in Rome een monsters over de zee rijden, om de
nieuw forum (markt) in gereedheid onstuimige golven te bedaren. Ook
brengen en stichtte in het midden is er sprake van meer dan één Triton:
daarvan de beroemde, eveneens naar het zijn allen wezens, van-boven
hem genoemde zuil, van wit marmer, menseh en van-onder visch.
117 voet hoog: van binnen met een
Tri'via, zie H e cat e.
wenteltrap van 150 treden, buitenom
Tro'as, het p;ebied der stad Troje
met beeldhouwwerk, voorstellende (IIius), het N.-W-waarts uitstllkend
tafereel en uit den Dacischen oorlog. schiereiland van Klein -Azië, aan den
Bovenop stond het standbeeld van Hellespont, grootendeels bedekt met
den keizer, nu dat van den apostel uitloopers van het Ida-gebergte.
Petrus. Trajanus verkreeg van den
Tro'ja, ook Ilius, hoofdstad van
Senaat den titel van Op'timu~ (de Troas, aan den voet eener hoogte van
Beste). Latere keizers werden begroet den Ida, tusschen de riviertjes Si'mois
met de woorden: Weest gelukkiger en Scaman'der, omringd met zware,
dan Augustus en beter dan Trajanus. hooge muren door Apollo en Posei'·
Trasime'nus (lacus), meer in Etru- don gebouwd, beveiligd door den
rië; zie F la min i u s.
hooger gelegen burcht Pergamus;
Tre'bia, zij-riviertje van den Pad us; hier bevonden zich ook de tempels,
zie Ha nni b a I.
inzonderheid die van Athene en Apollo.
Tre'veri, volksstam aan de MoselIa I Slechts ééne poort, de Scaeïsche =
(Moezel) met de hoofdstad Augusta linkerpoort, is bij name bekend.
Treviro'rum (Trier).
Volgens de overlevering werd de stad
Triakon'ta, d.i. de "dertig", ook in 1184 door de Grieken verwoest,
wel de "dertig tyrannen" genoemd, na een belegering van tien jaar; zie:
P I' i a mus, He c u ba,
oligarchische regeering te Athene met Hel e na,
behulp van Lysander ingesteld, in Hector, Paris, Agamemnon,
404; zie: Critias, Theramenes Menelaüs, Achilles,Diomedes,
en Th I' a s y b ui u s.
U I i x e s, Pat r 0 c 1u s, A i a x, A n d I' 0Tribu'ni (plebis), zie het 2e gedeelte ma eh e. De Duitsche geleerde, Schlieonder Vol kst rib u n e n.
mann, heeft door zijn geniale opSardes.
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TROS- ur~IXES.
gravin gen bewezen, dat het oude
Troje werkelijk bestaan heeft en wel
in de omgeving van het tegenwoordige Hissarlik.
Tros, kleinzoon van Dar' dan us,
de vader van !lus, Assa'racu8 en
Ganyme'des.
Tul'lia, geliefde dochter van Cicero (t 45).
Tullia'num, de door Servius Tullius
gebouwde onderaardsche i!:evangenis
te Rome, waar de doodstraf voltrokken werd.
Tul'lus Hosti'lius, ile koning van
Rome; hij breidt door aanhoudende
oorlogen het gebied der stad uit;
onder hem valt de strijd voor del'
Horatiussen en der Curiatiussen,
waarna onderwerping en verwoesting
van Alba Longa.
Tun'gri, Gallische volksstam in de
buurt van het tegenw. Tongeren,
Tur'nus, koning der Rutuliërs, verloofde van Lavi'nia, die echter door
Lati'nu! aan Aene'as geschonken
wordt. Turnus neemt daarom de
wapenen tegen Aene'a3 op, die hem
in een tweegevecht overwint.
Tus'culum, thans Frasca'ti, een der
oudste en voornaamste steden van
Latium, ten Z,-O. van Rome, op een
rij van heuvelen in een bekoorlijke
natu ur, volgens de sage door Tele'gonus gesticht. Hier hadden de Rom.
groot en hun zomerverbl\jven (0. a.
had Cicero er zijn Tuscula'num),
Ty'che, 1) godin van het geluk,
dezelfde als Fortu'na; 2) een van de
onderdeelen van Syracu'sae.
Ty'déüs, vader van Diome'des, een
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der zeven vorsten, die tegen Thebe
optrokken.
Tynda'reüs, b\i Leda vader van
He'lena, die gewoonlij k echter voor
een dochter van Zéï:is en Leda doorgaat. Hij liet de vele vorsten, die
naar haar hand dongen, zweren, dat
zij haar keus zouden eerbiedigen (zij
koos Menela'ûs) en dien man zouden
bijstaan, zoo hij in moeielijkheden
kwam om He'lena. (Troj. oorlog).
Ty'phon of Typho'éiis, een monster,
dat den woesten storm vertegenwoordigde of den gloeiend heeten wind.
Hij streed evenals de Giganten tegen
de goden, maar werd door Z@s met
den bliksem gedood, die hem in Oilicië
onder de aarde bedolf of volgens
anderen in Sicilië onder den Aetna;
zie ook Hor 11 s.
Tyrtae'us, elegisch dichter, volgens
de legende een manke onderwijzer
uit Athene, welke aan de Spartanen
in den 2den Messenischen oorlog (zie
Messenia) te hnlp werd gezónden
en dezen door zijn krijgszangen tot
heldenmoed wist te bezielen; van
welke zangen nog enkele overblijfsels
bestaan.
Ty'rus, een der oudste en vermaardste koopsteden der wereld in
Phoenicië, ten Z. van haar moederstad Sidon. Onder haar koloniën is
Carthago de beroemdste (zie Di do);
later als Nieuw-Tyrus aan de Perzen
cijnsplichtig. Door Alexander den Gr.
na een beleg van zeven maanden
ingenomen (332), verloor de stad haar
bloei, vooral door mededinging "an
Alexandri'ë.

u.
Uli'xes (Ulys'ses, Gr. Odys'séils), I toonde, maar vooral uitmuntte door
zoon van Laër'tes, koning van I'thaca seh, anderheid en welsprekendheid.
(een del' tegenw. Ionische eilanden). Bij den strijd om de wapenen van
Ook hij had gedongen naar de hand Achilles won bij het van A'iax;
van He'lena en was dus verplicht het houten paard werd door hem
(zie T y n d a I' e Ü s) mede naar Troje te uitgedacht; maar bovenal is h\i de
g!l.an, waar hij zich een dapper held held van de Odysse'a van Home'rus,

74

ULPIANUS-VEJI.

die de geschiedenis bevat van zijn
tienjarige zwerftochten over de zee
en door verre landen, terwijl hij,
vervolgd door Posei'don (Neptunus),
zoekende is naar zijn eiland. Eindelijk
door Alc.i'noüs (zie N a u s i caä) in
zijn vaderland teruggebracht, overschrijdt hij, als bedelaar vermomd,
den drempel zijner woning, juist op
het oogenblik dat Pene'lope verklaard
heeft, hèm tot echtgenoot te zullen
nemen, die den boog van Odys'seus
kan spannen en den pijl schieten
door de openingeI\ van 12 achter
elkaar geplaatste bijlen. Als niemand
hunner slaagt, vraagt Ulixes het te
mogen beproeven, en nadat hem het
schot gemakkel~ik gelukt is, richt hij,
geholpen door zijn zoon Tele'machus,
een doodelijke slachting aan onder de
overmoedige vrijers, die sinds jaren
Pene'lope tot een huwelijk dwingen
en teren op haar goed; zie: Pen e10 peen Tel e m ach u,.
Ulp ia'nus, zie Se ver u s.
Um'bria, landstreek van M.-Italië
tusschen Gallia Cisalpi'na, Etrurië en
de Adriatische Zee, sedert 300 aan
de Rom. onderworpen.

I

Ura'nia, d. i. de hemelsche, muze
der sterrenkunde; zij wordt voorgemet een hemelglobe.
U'ranus, d. i. de hemel, de oudste
beheerscher van het heelal, echtgenoot van t;;ae'a, de aarde, bij wie
hij vader was van de Tita'nen, Gyclo'pen en Gentima'nen (aldus genoemd, omdat zij honderd handen
hadden). Daar hij zijn kinderen uit
vrees van onttroond te worden in
den Tar'tarus opsloot, werd hij door
Gronos (Saturnus) op aanstoken van
Gae' a van de heerschappij beroofd
en nam Gronos zelf aan het hoofd
der Titanen zijn plaats in; zie verder
Ti t a n e n.
U'tica, de oudste kolonie der Phoeniciërs op deN.-kust van Afrika,
N.W. vall Carthago; in den 3den
Punischen oorlog op de zijde der
Romeinen, kreeg zij na Carthago's
ondergang een groot deel van het
gebied dezer stad en werd tot hoofdstad der provincie Afrika verheven.
In Utica was het, dat de jongere Gata,
door GaesaI' achtervolgd, zich het
leven benam.

v.
Valentinia'nus I, Rom. keizer (364375 n. C.), nam zijn broeder Valllns
tot mederegent aan over het Oosten
(364·-378 n. C.).
Var'ro (M. Teren'tius), een der
geleerdste Romeinen (116-26), eerst
op de zijde van Pompe'jus, later, na
den slag bij Pharsa'lus (48) op de
zijde van Gaesar, bij wien hij bibliothecaris werd. Zijn werken, in proza
en poëzie, bewegen zi..:h op 't gebied
van geschied- en oudheidkunde, taalkunde, wijsbegeerieen landhuishoudkunde. Er bestaan nog slechts enkele
van z\jn ± 600 boekdeelen.
Va'rus (P. Quincti'lius), kreeg in
IJ n. C. het opperbevel in Germanië,

maar werd in 9 n. C. door Armi'nius
in het Teutoburgerwoud geheel verslagen. In vertwijfeling stortte hij
zich in zijn zwaard; de woorden van
keizer Augustus,' ., Varus, geef mij
m~in legioenen weder!" zijn tot een
spreekwoord geworden.
Vatica'nus, heuvel bij Rome op den
rechteroever van den Tiber, doch
nooit binnen den kring van het oude
Rome opgenomen (thans prijkende
met de St.-Pieterskerk en het Vaticaansche paleis).
Ve'ji, een der oudste en machtigste
steden van het oude Italië. N.waarts
in de onmiddellijke nabijheid van
Rome in Etrurië gelegen afln de

VENTI-VIRGINIA.
Cre'mera, bij welke volgens de overlevering alle leden van de gens Fabia
op één na met hun cliënten, ten
getale van ± 300, in 477 den dood
vonden. Na herhaalde bot~ingen met
Rome werd de stad ten slotte na
een tienjarig beleg (406-396) door
Garni/' lus ingenomen.
Ven'ti, de winden, bij Home'rus en
andere dichters als personen voorgesteld, wonende op de Aeo'lische
eilanden onder het bestuur van
Ae'olus, in dienst van ZêUs; ze zijn
vier in getal: Bo'reas (N.-wind). Eurus
(O.·-wind), Notus (Z.-wind) en Ze'phyrus (W.-wind).
Ve'nus, oud -ltal. lentegodin van
vruchtbaarheid en bloei, later vereenzelvigd met de Gr. Aphrodi'te. Sedert
de dagen van Aug ustus nam haar
eeredienst in Rome zeer toe; de maand
April, als lentemaand, was haar gewijd.
Vercel'lae, zie Cim bren.
Vercinge'torix, beroemde Gallische
vrijheidsheld, die geheel Gallië tegen
Julius Caesar onder de wapens bracht
in 52, maar overwonnen werd en te
Rome werd omgebracht.
Vergi'lius (Maro), groot Romeinsch
dichter (70-19), geb. te Andes bij
Mantua, vooral beroemd door zijn
"Aene'is", een nationaal heldendicht,
dat de zwerftochten en de aankomst
en vestiging van Aene'as in Latium
behandelt na den val van Troje. Aan
de eerste 6 boeken heeft de Odyssee,
aan de laatste 6 de Ilias van Home'rus
tot voorbeeld gestrekt. Verder dichtte
hij de Geor'yica, een leerdicht over
den landbouw, dat wellicht zijn
meesterwerk is, en, in navol@:ing van
Theo' critus, herderszangen, Ec'lagae
of Ruca'lica getiteld.
Vero'na, een Rom. kolonie, geboorteplaats van Gatul'lus, overtrof in pracht
en grootte al de steden van N.-Italië.
Ver'res, de beruchte praetor van
Sicilië, die in drie jaren de geheele
provincie uitmergelde, waarom in 70
Cicero op verzoek der Sicilianen als
aanklagér tegen hem optrad met
zoo veel succes, dat Verres zich naar
Massilia in ballingschap begaf.
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Vertum'nus, gehuwd met Pomo'na,
god van verandering en afwisseling
in de jaargetijden, die de lentebloesems doet rijpen tot vruchten. Daarom
schreef men hem 'een soort Protêusnatuur toe. Zijn feest (de Vertumna'lia) viel in October. Hij wordt
afgebeeld met een krans om 't hoofd,
een snoeimes in de rechter- en een
vrnchtenmandje Of een knots in de
linkerhand.
Vespasia'nus (T. Fla'vius) , Rom.
keizer (69-79 n. C.), herstelde door
het handhaven der krijgstucht en
een spaarzaam bestuur de orde in
den staat. In het begin zijner regeering dempte zijn veldheer Gerea'lis
den opstand der Bataven onder
Glaudius Civi'lis; zie ook: T i t u s en
V i te 11 i u s.
Ves'ta, de Rom. godin van haard
en haard vuur, van familieleven en
huiselijk geluk. In ieder huis werd
zij gemeenschappelijk met de Penaten
en Laren vereerd. Bovendien had zij
te Rome een eigen tempel, en in dit
heiligdom brandde op het altaar het
eeuwige vuur, dat volgens de sage
door Aene'as uit Troje was medegebracht, en door zes Vestaalsche
maagden, die aan zeer strenge tucht
onderworpen waren, bewaakt en onderhouden werk. Haar jaarfeest viel
op 9 Juni; zie Hestia.
Vesu'vius, de nu nog bekende
vulkaan bij Napels (Nea'polis). In de
Rom. oudheid schijnt de berg in
rust te hebben verkeerd tot aan de
vreesel\ike uitbarsting in 79 n. C.;
zie Pom pej i.
Victo'ria, de godin der overwinning bij de Romeinen; zie Ni c e.
Vimina'lis, een der zeven heuvelen
van de stad Rome.
Vindobo'na, het tegenwoordige
Weenen.
Virgi'nia, dochter van Virgi'nius,
door den Tienman App. Glau'iÜu.s
belaagd en door haar vader ei@;enhandig gedood,. daar hij haar dood
boven haar schande verkoos. Die
daad gaf aanleiding tot den val der
Decem'viri d. i. Tienmannen, het be-

I
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kende college, dat 451-449 in plaats heeten) gold evenals die van Vesta
van de twee consuls aan het hoofd voor een staats heiligdom, .voor een
van den staat stond, in welken tUd middelpunt van 't staatsleven. Ovede beroemde Wetten der 12 tafelen rigens geheel met Hephaes'tus verzijn tot stand gekomen, die sedert eenzelvigd, een zoon van Zêus en
bU de Romeinen in hooge eer ston- Hem, die wegens zijn leelijken
den, op de scholen van buiten werden lichaamsbouw door zijn moeder van
geleerd, in hoofdzaak het burgerlijk den Olympus in zee gesling~rd werd,
recht betroffen en zoowel voor Patri- daar 9 jaar ble'ef, daarna naar den
ciërs als Plebejers golden.
Olympus terugkeerde, maar opnieuw
Viria'thus, zie Lusitania,
door Zêus uit den hemel geworpen
Vitel'lius, de zwelgende Rom. keizer, werd, zie L e m n us. Later is hU gedie 69 n, C. tegen de troepen van huwd, in de Ilias met Charis, in de
Vespasia'nus, in 't Oostf'n tot keizer Ody~see met Aphrodi'te. ZUn werkuitgeroepen, den slag bU Cremo'na plaats had hU oorspronkelUk op den
verloor en vermoord werd, nog voor- Olympus, later op Lemnus en onder
dat Vespasianus Rome bereikte; zie den Aetna op Sicilië. HU is de knappe
hand werksman onder de goden, die
ook 0 t h o.
Vltru'vius, ten tijde van Augustus allerlei kunstwerken ten dienste van
architect te Rome en schrijver van goden en helden vervaardigt. (0. a.
een werk over bouwkunst, dat nog de nieuwe wapenrusting voor Achilles
bijna geheel over is.
na den dood van Pa'troclus), de
Vols'cen, oud volk in Latium; zie Cyclo'pen zUn z\jn dienaren,Men beeldt
Coriolanus en Camillus.
hem af als een oud, misvormd man,
Vulca'nus, de Rom. god van het met een smidshamer in de rechtervuur en van de bewerking van me- en een vuurtang in de linkerhand;
talen door het vuur (Mul'ciber); zijn I zie: Mulciber en Hephaestus.
tempel in Rome (het Vulca'nal ge-

x.
Xanthip'pe, vrouw van So'crates,
volgens de overlevering een booze,
twist- en plaagzieke vrouw, die het
geduld van haar man soms op een
harde proef stelde.
Xanthip'pus, zie Regulus,
Xan'thus, zie Scamander.
Xeno'phanes van Co'lophon in Ionië,
Gr. wijsgeer en dichter uit de 6e
eeuw v. C., de stichter van het pantheïsme. HU leefde langen tijd te
E'lea in Z.-Italië.
Xe'nophon van Athene, Gr. geschiedsckr~iver (± 440-± 355), vertrouwde
leerling van So'crates, voerde in 401
de Grieken, die met Cyrus den
Jongeren tegen diens broeder Artaxer'xes II waren opgetrokken, na den
slag bij Cuna'xa uit het binnenland

van Azië naar Byzan'tium terug: door
hem zelf beschreven in de Ana'basis,
een uitvoerige geschiedenis van den
tocht van Cyrus en den terugtocht
der 10.000 Grieken. (tok is h~j de
schrUver van de Helle'nica (zie T h ue y di des), van de Memorabi'lia of
herinneringen aan So'crates, en de
Cyropaedie, waarin de opvoeding en
het karakter van Cyrus Major worden
bescbreven als het ideaal van een
vorst, en die men den eersten historischen roman zou kunnen noemen.
Bekend daaruit is de geschiedenis
van Abrada'tas en Panlhe'a.
Xer'xes, koning van Perzië (485465), zoon van Dari'us I en Atos'sa,
viel in 480 met een ontzaglijk leger
en een groote vloot Griekenland altn;

ZACYNTHUS - ZEUXIS.
drong door den bergpas der Thermo'pylae en bereikte al plunderer,d
Athene, dat verwoest werd. Maar na
de geweldige nederlaag bij Sa'lamis
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vluchtte hij naar Azië terug en
moest na de nederlaag bU Platae'ae
en My'cale van de verovering van
Gr. aflien.

z.
Zacyn'thus nu Zante, een der
Ionische eilanden tegenover Elis, van
hier uit werd Sagl1ntum in Hispania
gesticht.
Za'ma, stad in N umidië, op de
grenzen van het Cal'thaagsch gebied;
zie: H a nni bal en Sc i P i o.
Ze'la, stad in Pontus, zie Ph a 1'n a ce s.
Ze'no, wijslleer uit E'lea in Z.-Italië,
leerling van Parme'nides, die op z~in
beurt een leerling was van Xeno'phanes, ± 450 te Athene, wàar hij
Pe'ricles onder zUn leerlingen telde.
Ze'no, van Ci'tium op Cyprus (± 300),
stichter der Stoïsche leer (zie St 0 ï ei).
Een der stellingen der Stoïcijnen is,
overeenkomstig de natuur te leven.
Vqor iemand, die dit doet, is er maar
één goed, de deugd en maar één
kwaad, de ondeugd; al het overige
is onverschillig.
Zeno'bia, koningin van Palmy'ra
(zie aldaar), die haar veroveringen
over Syrië, Klein-Azië en Egypte
uitstrekte; door keizer Aurelia'nus
(273 n. C.) overwonnen. In Italië
ontving zU een landgoed, waar zij
rustig de rest van haar dagen sleet.
Ze'phyrus, de westenwind (zie
Ven t i) bij Home'l-us; h~i schaakte
Chloris (Flora) en schonk haar de
heerschappij over de bloemen. BU de
Romeinen is hij dezelfde als Favo'nius, de beschermer van bloemen en
planten. De kunst stelt hem voor
met bloemen in de plooien van zijn
mantel. De dichters geven den naam
van zefier' of %e' fir aan den koelen,
zachten westenwind.
Ze'tes, zoon van Bo'reas, met z~in
broeder Ca'laïs ook wel Borea'den
genaamd; zie Ph i n êu s.

Zeus, jongste zoon van Cronos en
Rltea, de god van den lichtenden en
stralenden hemel, en daardoor tevens
een god van heil en redding. Hij
verzamelt de wolken en doet regen,
~neel1W en hagel neerdalen. Hij slingert de bliksems (zie C y c I 0 pen) en
doet den donder rollen. Wanneer hij
zijn schild of Aegis zwaait, sidderen
hemel en aarde. Hij is de beheerschel'
van het heelal, de bestuurder van
het lot der menschen en bij Home'rus
de vader der goden en der menschelI.
Sinds hij de Tita'nen en Gigan'ten
overwon, troont hij in volle majesteit
op den Olym'pus. Maal' behalve hier
werd hij op bijna alle hooge bergen
vereerd, ook op den Ida, van waar
hij neerzag op zijn geliefde stad
Troja. Verder is zijn dienst door geheel Griekenland verspreid, en de
nationale kampspelen te Olym'pia, die
tot diep in de oudheid teruggaan,
zijn hem gewijd. Hij openbaart zijn
wil o. a. door het ruischen der heilige
eiken (zie Do don a) en door wonderteekenen. Bijna alle oude Gr. vorstenhuizen ontleenen aan hem hun oorsprong. Zijn voorkomen is dat van
een indrukwekkend grijsaard met
donkere, ambrozijnsche lokken; wanneer hij met het hoofd knikt, schudt
de Olympus (Homeru.). Vooral bekend is het door Phi'dias vervaardigde beeld te Olympia, waarvan
Elische mu'nten (zie Elis) de voorstelling hebben bewaard. Het bekendste beeld is nu de Zêus van
Otri'coli (Rome). Zie ook Jupiter.
Zêii'xis, beroemde schilder der Gr.
oudheid. die te Athene omstreeks
431-400 leefde. Beroemd waren zijn
He'lena en Pene'lope; ook was hU met
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Parrha'sius een der eersten, die met
schaduwen en lichteffecten begonnen
te werken en het landschap als achtergrond voor personengroepen in voerden.
Zo'ïlus, Gr. taalgeleerde (285-·247),
berucht en scherp beoordeelaar van
de gedichten van Home'rus. vandaar
dat h~i wel "Geesel van Homerus"
heet; hij vormt een tegenstelling met
A ri.star' chus.
Zoroas'ter \ Zarathus' tra), stichter
van den in Bactrië ontstanen gods-

dienst, welken de Perzen met alle
Indogermaansche Iraniërs gemeen
hebben en welks heilig boek de ZendAvesta is; Dualisme,' een god van
het licht, d. i. het goede (Ahoeramat'da of Ormuzd) en een van de
duisternis, d. i. het kwade(Ah'riman).
Het woord Aves'ta beteekent "tekst".
Ook de taal der Bactriërs heet het
Zend, waaruit zich het oud-Perzisch,
de taal van Cyrus en zUn opvolgers,
ontwikkeld heeft.

TWEEDE GEDEELTE.

a.

Naaml\jst der Hoogere goden bij Romeinen en Grieken.
Romeinseh.
1. .Tu'piter ..
2. Juno . . . .
3.
4.
5.
6.

Griekseh.

Z@s.
Hera.

Romeinseh.

7. Mars .. · . Ares.
. Aphrodi'te.
8. Venus

Neptu'nus · PO$ei' don.
9.
Miner'va · Athe'ne of Pallas 10.
Athe'ne.
11.
Vulca'nus. · Hephaes'tus.
12.
Vesta .
· Hes'tia.

..
b.

Griek seh.

Mereu'rius. Hermes.
Ceres .. · . Deme'ter.
Apol'lo. · . Apol'lon of Phoebus
Apol/on.
Dia'na . .. Ar'temis.

Verdeeling van Oud-Griekenland.

3. Zuid-Griekenland of de Pelo1. Noord-Griekenland: Epi'rus en
ponne'sus:
Corin't,hia, Sieyo'nia,
Thessa'lia.
2. Midden-Griekenland of Hellas: Phlia'sia, Aehai'a, Elis, Messe'nia,
Aearna'nia, Aeto'lia, Doris, Loeris, Laeo'nica Ar'golis en Area'dia.
Phocis, Boeo'tia, At'tiea en Me'garis.

e. Ver d e e I i n g van It a li ë ten tij d e van kei z erA u g u st u s.
1. Boven-Italië (lt. supe'rior) van
de Alpen tot den Rubieo in het O.
en de Maera in het W., bevattende:
Ligu'ria, Gal'Zia Cisalpt'na, Vene'tia,
Car'nia en His'tria.
2. Midden-Italië (lt. pro'pria) van
den Ru bieo en de Maera tot de Frento
ten O. en den Silarus ten W., bevat-

tende: Etru'ria, Um'bria, Pice'num, Sam'nium, La'tium en Campa'nia.
3. Beneden-Italië (lt. infe rior) of
Groot-Griekenland (Grae'cia Magna),
het overige gedeelte van Italië, bevattende: Apu'lia, Cala'bria, Luca'nia
en Brut'tium.
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d.

A.
App.
C.
Cn.
D.
L.
M.

A f kor tin gen van Rom e ins c h e voo rna men.

= Auius.
Appius.
= Caius
of Gaius.

= Manius.
= Publius.
Quintus.

M'.
P ..
Q..
Sex.
Ser ..

= Cnaeus of Gnaeus.
= Dedmus.
Lucius.
= Marcus.
=

= Sextus.
= Ser vi us.
=
= Titus.

T ..

= Tiberius.

Ti. of Tib ..

e.

Enkele Stamboomen.

1.

De Dardani'den van I'lius:

Zéiis

I

Dar'danus

I

Erichtho'nius

I

Tros
Assa'racus - Ganyme'd;

llus

I

I

Lao'medon

Capys

I

I

Pri'amus

Anchi'ses

I

Aene'as

2. De Aeaci'den van Aegi'na:

Zéiis
I

Ae'acus
~~~--------------------.-----=-=-~

Peleus

Te'iamon

I

I

Achilles

"
Aiax -

I

Teucer

N eopto 'lem us

3.

De Tantali'den:

ZéUs

I

Tan'talus (Phrygië)

Oeno'maüs (Elis)

I

Hippodame'a

X

Thyes'tes (Ar'golis)

I

Aegis'thus
X bet. gehuwd met.

I

Peiops (Elis)
Atrêus (Myce'~

I
Menela'üs - Agamem'nOl~

STAMBOOMEN-KEIZERS.
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4. Stamboom van Augustus en Livia:
Augustus (keizer)

Livia (3e gemalin v. Augustus)

I

I

Julia I X Agrip'pa

I
Julia II - Agrippi'na

Drusus-Tiberius (keizer)

!

I

X

Germanicus-Claudius (kei~

I'

Caii'-,g-u-I-a---;"'A-g-r-ip-p-i-'n-a-ri
(keizer)

I

Britannicus

I

Nero
(keizer)
Augustus is de zoon van Octavius, door zijn oud-oom Caesar tot zoon
aangenomen en simls C. Julius Caesar Octavianus geheeten. Livia is
oorspr. gehuwd met Tiberius Claudius Nero, uit welk huwel\ik Drusus en
Tiberius stammen. Nero is een zoon uit het eerste huwelijk van Agrippina 11 met een zekeren Domitius, later is zij de 2e vrouw van Claudius
(keizer).

f. De zeven heuvelen van Rome zijn:
Palati'nus,
Esquili'nus.

Capitoli'nus,
g.

Quirina'lis,

Cae'lius,

Aventi'nus,

Vimina'lis,

De zeven koningen van Rome zijn:

Ro'mulus, Numa Pompi'lius, Tullus Hosti'lius, Ancus Mar'eius, Tarqui'nius Pris'cus, Ser'vius Tul'lius, Tarqui'nius Super'bus.
h.

De vo or naam ste kei zers van Ro m e zij n:

Uit het J ulisch- Claudische huis:
Augustus (31 v. C.-14 n. C.); Tiberius (14-37); Cali'gula (37-41);
Claudius (41-54); Nero (54-68);
dan: Galba (68-69); Otho (69); Vitellius (69), en de Flaviu3sen:
Vespasianus (69-79); Titus (79--81) en Domitianus (81-96);
vervolgens: Nerva (96-98) en de keizers bii adoptie: Trajanus (98-117):
Hadrianus (117-138); Antoni'nus Pi us (138-161); Aurelius (161-180).
Uit den overgang tot de absolute monarchie en de soldatenheerschappij :
Commodus (180-192); Septimus Seve/rus (193-211); Alexander Seve'rus (2:22-235); Aurelianus (270-275).
Uit de absolute monm-c1!ie:
Diocletianus (284-305); Constantijn de Groote 306(323)-337); Julianus
Apo'stata (361-363); Valentinianus I in het Westen (364-375) en Vale,ns
in het Oosten (364-378); Theodosius de Groote (379-395). De laatste
keizer van Rome is Romulus Augus'tulus (476).
jWENEN, Klassiek Handwdb., 4e druk.
6
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ABDERIETEN-CALENDAE.
i.

W oor den en U i t d ruk kin gen, a a n dek 1a s s i e k e
oudheid ontleend.
(De cijfers verwijzen naar de bladzijden v. h. ie gedeelte.)

1
Abderie'ten, onnoozele lieden
Acade'mie, hoogeschool, universiteit, verzameling van geleerden.
1
Achaat', trouw gezel .
1
Achil'leshiel, de zwakke plek
1
van eenig stelsel
Achil'lespees, de sterkste pees
van den voet.
Achil'lesspies, die de wonden
geneest, welke zij veroorzaakt,
zie Tel e p h u s
68
Ae'olusharp, windharp
2
Aes'culaap, onze -, onze geneesheer
3
Alces'tis, een trouwe echtgenoote.
3
Alcibi'ades duidt een persoon
aan, wiens karakter een mengsel
is van groote ondeugden en
schitterende deugden. . . . . 4
Alcy'one, de ijsvogel; als deze
broedt, omstreeks den kortste I!.
dag van het jaar, laat Ae'olu.
alle winden rusten, vandaar AIcyo'nische dagen voor rustdagen 4
Alliën'sis (dies), een ongelu,,"sdag.
4
Amazo'ne, een dame te paard 4
Ambrozijn', godenspijs of zalf;
zie Sar p e don .
. 4; 60
Amphithea'ter, de in een halfrond gebouwde rij zitplaatsen,
tegenover het tooneel, in onze
theaters.
5
Anti'phates, een wreedaard.
36
Arca'disch, liefelijk, naïef . . 7
Ar'gusoogen, naar alle kanten
7
ziende oogen .
Ariad'ne (draad van): middel
om zich uit een doolhof van
moeilijkheden te redden.
7
Aristar'chus, een streng, maar
rechtvaardig criticus
Athenae'um, inrichting voor
hooger onderwijs, oorspronkelijk
een tempel, aan Athena gewijd 9

At'las, een dragende mannelijke figuur: schouders als atlassen; atlantisch, groot, reusachtig
Atta'lische rijkdommen, zie
A ttalus . . . . . . . . .
At'tisch zout, geestige gezegden,
zie A t hen a e
.
.
..
Augi'asstal, een stal met 3000
runderen, die dertig jaar lang
vervuild was; Hercules zal dezen
stal op bevel van Eurysth@.
reinigen. De held weet er twee
rivieren, de Penë'us en de AIpbë'us door te leiden en in een
oogwenk is de hem onwaardige
taak op glansrijke wijze volbracht.
Een Augiasstal reinigen: mH
krachtige middelen een berg van
verkeerdheden opruimen
Auto'medon,
een bekwaam
koetsier.
Bacchana'liën , wilde, woeste
drinkgelagen .
Barbaar, Bal'baarsch. Naar de
opvatting der Grieken ieder, die
niet tot het Gr. volk behoorde,
en een vreemde taal sprak. Later
iem., verstoken van de Gr. beschaving, in 't bijzonder de Perzen. Bij de Romeinen die volken,
welke de Rom. en Gr. beschaving
missen, vooral de Germanen; nog
later een ruw, onbeschaafd man,
ras, stam, volk
Basiliek', kerk in den vorm
van een rechthoek . . . . .
Buce'phalus, d. i. ossekop (paradepaard, ironisch oude knol)

9
9
9

10
10

10
10
11

Cal'culus Miner'vae, d. i. het
steentje van Minerva. De uitdrukking wordt gebruikt, wanneer
een aangeklaagde bij staking van
stemmen wordt vrijgesproken,
zie Orestes .
4fl
Calen'dae (vanwaar ons woord

CANDIDAAT-CURIE.
kalender). BU de Rom. hadden
in de maand drie dagen vaste
namen, uI. Calendae, de 1e,
Nonae, de 5e en Idus de 13e dag.
Maar in Maart, Mei, Juli en
October vielen de Nonae op den
7en en de Idus op den 15den
dag. Om een anderen datum te
bepalen, werd uitgerekend, hoeveel dagen deze vóór de volgende
Calendae, Nonae en Idus viel.
De uitdrukking "ad Calendas
Graecas" wil zeggen: nooit of op
Sint"J ut mis, omdat de Gr. geen
Calendae kenden.
.,.
12
Candidaat (can'didus = wit),
mv. candida'ti: zij, die do~ge?
naar een ambt en om "gezIen
te zijn, zich in een krijtwitte toga
kleedden (de in het wit gekleeden).
Capitool', de Tarpejische rots
is dicht bij het Capitool d. i. de
val volgt dikwijls op de zegepraal. •
12
Ca'preae, lustoord
12
Cassan'dra-voorspelling,
een
sombere voorspelling, doch waarop
niemand acht slaat
12
Caudijnsch', vernederend; het
Caudijnsche juk, vernedering,
schande ; doorgaan onder het Caudijnsche juk ... , zie C a u d i urn 13
Cen'sor, in Rome een overheidspersoon, belast met de volkstelling en met de classificeering der
burgers naar rang, stand en vermogen, verder, met de handhaving
der goede zeden en openbare orde.
Censor, thans beoordeelaar van
in 't licht te geven geschriften;
vergelijk censuur',. census (belasting, schatting naar inkomst of
vermogen), censureeren,. - ook
cijns (de belasting, die geheven
wordt van onderworpen volken).
Cen'turia, 1°. een afdeeling van
100 man, vandaar in het krijgswezen 1/60 van een Rom. legioen,
dat was verdeeld in 10 cohorten,
à 3 manipels à 2 centuriae; 2°. een
van de 193 afdeelingen der Romeinsche Burgers, waarin deze
,'erdeeld waren voor de stemming
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in de naar deze centuriën genoemde comitia centuria'ta; zie
Servius Tullius
62
Cer'berus, een norsche portier,
een strenge opzichter. .
13
Cha'os (ordelooze massa) .
13
Ciceroniaansch', op de wijze of
in den stijl van Cicero
14
Cimme'rische
d. i. uiterste
duisternis
14
Cir'cus, kring, strijdperk, paardenspel . .
14
Cliën'ten d.i. hoorigen, te Rome
oorspl'. degenen, die onder bescherming van een patriciër staan: die
voor hen' als patro'nus optreedt;
vandaar de latere beteekenis van
het woord: hij, die zijn zaak in
handen geeft van een advocaat,
de patiënt van een geneesheer,
de klant van een winkelier.
Comi'tia, de volksvergadering te
Rome, zie: Ce n t u I' i a en Se r62
v i u s Tu lIi us .
Con'sul: na de afschaffing van
het koningschap te Rome waren
de beide consuls telkens voor één
jaar de hoogste ambtenaren van
den staat, aan wie alle andere
ambtenaren behalve de volkstribunen ondergeschikt waren er.
naar wie het jaar genoemd werd;
zie T a I' q u iu i us (Superbus). Proconsul heette de consul, die ua
afloop van zUn 'ambtsjaal' het bestuur over een provincie kreeg,
zie Sa 11 us t i u s. De latere beteekenis van het woord kenden de
Romeinen niet.
Coryphae'us, voornaamste, uitmuntendste in kunst of wetenschap
. 48
Cothur'nus, oorspr. een hooge
jachtlaars, dan de tooneellaars
voor de tooneelspelers in het
treurspel bij de Gr., vandaar metonymisch. voor tragedie, of voor
tragischen verheven stijl, en omdat
de laars aan beide voeten paste,
noemde men Cothurn us een politieken weerhaan; zie T her amen es.
.....
69
Cu'rie, raadhuis, pauselijk hof
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CYNISCH-HECATOMBE.

of pausel\jke stoel. . . . . . 17 te Athene; 20. later: de vergadering der geloovigen, kerk (Eglise). 21
Cy'nisch, hondsch, onbeschaamd,
verregaand onverschillig; zie: A nEge'ria, een wijze raadgeefster. 21
t i s t hen e s en D i 0 gen e s . 6; 20
Elegie' is oorspr. bij de Gr. een
uit het epos voortgekomen lyrisch
gedicht in disticha (de z.g. elegiDa'mocles : (het Zwaard van - :
sche versmaat: een hexa'meter
een te midden v. h. geluk dreiafwisselend met een penta'meter)
gend gevaar . . . . . . . . 18 overschillig, of het onderwerp
Da'naërgeschenk, gevaarlijk getreurig is of niet. In den nieu weren
schenk uit de handen van een
tijd is elegie klaagzang.
v\jand; zie: Dan aërs, Sinon en
Ely'sium, Elizeesche velden, verL a 0 c 0 ö n. . . . . . 18, 63, 36 rukkelijke landstreek, genotvolle
Danaï'den: (het vat der- vullen:
verblijfplaats. .
. 21
vergeefsche arbeid verrichten. . 18
Epicuris'tisch. . . . . . . 22
Democraat'. In Gr. een voorEratos'thenes (zeef van -)
. 22
stander van de rechten des volks;
vooral in Athene bloeide de deFaler'ner-wijn, zie F a Ier n u s
mocratie, die soms ontaardde in
age r . .
24
demagogie (demagoog = volksFu'riën .
24
menner); een aristocraat, een voorGeadoniseerd', zich adonisem'en:
stander van de regeering der groozie A don is. . . . . . . . 2
ten en aanzienlijken (in Sparta).
Demo'critus, Democriet' . . . 19 Spottend heet tegenwoordig een
mooie jongen of een pronker, die
De'us ex ma'china, de onveroverdreven werk maakt van kleewachte uitredding; zie E u I' ipides . . , . . . . . . . 23 ding en opschik, een Adonis.
Ge'nius, beschermgeest . . . 25
Dicta'tor heette de buitengewone
Gigan'tische strijd, reusachtige
ambtenaar te Rome, in hachel\jke
str\jd
. . . . . . . . . 25
tijden benoemd, om tijdel\jk het
Gno'men, zedenkundige spreuoppergezag alleen uit te oefenen,
ken; zie T h e 0 g nis . . . . . 69
vandaar nog tegenwDordig de
{Niet te verwarren met gnomen
woorden dictatoriaal en dictatoin de Noordsche mythologie).
risch; zie: C i n c i n nat u s en
Gordiaan'sche knoop: den Camillus
. . . . 14·12
doorhakken, d. i. een ingewikkelde,
Dis'cus, een ronde werpschijf
netelige zaak beredderen . . . 26
van steen of metaal, waarmede
Gouden eeuw. Een denkbeeldig
b\i de gymnastische oefeningen
tijdperk van onschuld en reinin Gr. naar een bepaald doel
heid, ongestoord geluk en zoeten
geworpen werd. (Disco'bolus =
discuswerper, van Myron). . . 43 vrede op' aarde, door de dichters
gesteld În den aanvang der weDithyram'be, oorspr. een verhereld (zie Astraea (blz. 8) en
ven en dikwijls gezwollen koorlied
Sa t u I' nu s (blz. 60), toen de goden
ter eere van Diony'sus, later ook
20 nog onder de menschen verkeervan andere goden . . . . .
Doolhof; zie Labyrinthus .35 den. Fig. tijdperk van bloei op
't gebied van k Uflst of letteren:
Doos van Pando'ra, gezegd van
zie Per i c les . . .
50
alles, wat onder den schijn van
13
Gra'tiën (Charites) .
bekoorlijkheid de bron kan worden
48
van rampen en kwalen . . ,
Harpij', een boosaardig wiif. . 28
Draco'nische wetten (strenge) 20
He'be, jeugdig en mooi meisje,
dat bij een maaltijd de glazen vult. 28
Eccle'sia, 1 0• volksvergadering
Hecatom'be, slachting. . . . 28

HEGEMONIE-LACONISCH.
Hegemonie', d. i. aanvoering:
in Gr. de voorrang v. d. éénen
staat boven den anderen. Na den
Peloponnesischen oorlog ging de
hegemonie van Athene over op
Sparta. In 371 kreeg Thebe de
hegemonie; zie ook Ph i I i P pus
van Macedonië: . . . . .
He'ticon, den - in den steek
laten, d. i. het dichten staken.
Hellenis'me heette die algemeene beschaving, welke zich
vormde in Europa, Azië en'Afrika,
voorzoover
deze
werelddeelen
door de Macedoniërs onderworpen
..
waren
Hercu'lische kracht.
Home'risch gelach, In den eersten zang van de Ilias wordt verhaald, hoe Z@s en Hem in 't bijzij n van alle goden hevige woorden
krijgen, - omdat Z@s op het
smeek en van Thetis den Trojanen
de overwinning wil schenken. Er
heerscht groote ontstemming op
den Olympus. Maar Hephaes'tus,
de aan beide zijden kreupele smid,
spreekt zijn moeder verzoenende
woorden toe en biedt haar den
beker, waarna Homerus zegt (in
de vertaling van C. Vosmaer):

haftig ; heroïs'me, heldenmoed;
heroï'den, heldinnenbrieven, zie
o v i d i us; hero'ïsche middelen,
sterk werkende geneesmiddelen .
Hero'stratus, iem., die door misdaden beroemd wil worflen
Hoorn
van
Overvloed, zie
..
51 Amalthea.
Hy'dra: de - (het monster) der
28 revolutie
. . . . . .
Hygië'ne, hygië'nische maatreregelen .
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47

21
4

32
32

Idyl'le, zie Th e 0 c ri tu s . • 69
Impera'tor, is: 1 0 . de eeretitel
29 (achter den eigennaam geplaatst),
29 door het leger gegeven aan den
veldheer na een overwinning,
waarna deze, in Italië teruggekeerd, den Senaat verzocht een
triumftocht binnen Rome te mogen
houden (zie Sac ra via); 20. de
vaste titel (vóór den eigennaam
staande) van Augustus en de
volgende keizers.
Inaugnree'ren, een plaats of persoon onder het waarnemen der
voorteekenen (zie A u g u I' e s) inwijden, installeeren
9

.Tuliaan'sche kalender of tijdrekening, zoo genoemd naar Julius
Zacht loeg de godin blankarmige Hera; Caesar; zie Sosi genes
64

Dan, met een glimlach nam zij den kelk uit
de hand van haar zone.
Kolos'sus, zie Hel i us. .
28
Daarna schonk hij aan elk van de goden,
(fig. een kolos en kolossaal).
(van rechtsaf,
't Streelende nektar vocht , in de bekers
(geschept uit het mengvat.
Labyrint', zie: La by rin th us

en Creta .
. 35; 16
Laco'nisch, laconiek' d.i. op de
wUze van de bewoners van Laconica:
kort en kernachtig.
Leonidas zei, toen een der zijnen
Hierop rees er een eindloos gelach bij de opmerkte: "De vijand is nabij",
(zalige goden,
Nu zij Hefaistos zagen de zaal rondgaande ""Nu, dan zijn wij ook bij den
vijand"". - Toen een ander wees
(en dienend.
op het groot aantal pijlen, dat
Als een groote vergadering luid
de Perzen afschoten, waardoor
het zonlicht zelfs dreigde veraan 't lachen raakt, zoodat er
geen einde aan schijnt te komen,
dui,terd te worden, antwoordde
dan noemt men dit wel een Hohij: "Des te beter, dan zul/en we
merisch gelach
32 in de schaduw vechten". Aan
He'ros, held; hero'isch, heldXerxes, die hem aanmaande de
De ommegang van dezen kreupelen schenker werkt zoo comisch,
dat Homerus vervolgt:
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LANTAARN-NECTAR.

wapens over te geven, zei hij:
"Kom, en haal ze". Toen hun
laatste strijd een aan vang zou
nemen, zei hij tot zijn krijgers:
"Ontbijt zoo, alsof ge in de Onderwereld het middagmaal zult
gebruiken".
. • 35;
Lantaarn (de) van Dio'genes, of
zoeken met een lantaarntje.
.
Lega'tus, beteekent 10. gezant;
20. onderbevelhebber, zie Lab i ënu s (blz. 35); 30. een door den
keizer benoemde stadhouder in een
keizerlij ke provincie.
Leuca'sische sprong, uitdrukking
gebruikt van ongelukkige geliefden, die in zee springen; zie
Leucas
. •
Le'vensdraad; zie La c hes is.
Licto'ren zijn dienaren v. d. Rom.
magistraten, dïe vóór hen uitliepen,
24 vóór een dictator, 12 vóór den
consul, 6 vóór d. praetor. Zij droegen
binnen de stad de fasces (roedenbundel), buiten de stad met een
secu'ris (bijl) daarin, als teek en
van de rechtsmacht van den hen
volgenden magistraat. Het woord
wordt tegenwoordig nog wel in
den zin van trawant gebruikt.
Liturgie'ën, d.i. "volksdiensten",
verplichte diensten jegens den
staat, waarmede de burgers te
Athene, wier vermogen meer dan
drie talenten bedroeg, belast waren.
De voornaamste er van zijn: de
triërarchie, het uitrusten en
onderhouden van een trië're (driedekker) en zelf het bevel er over
voeren, en de choregie, het bijeenbrengen en het oefenen van de
koren, die noodig waren voor het
opvoeren van een tragedie of
comedie. Liturgie is tegenwoordig
het geheel der kerkceremoniën.
Lucre'tia, een vrouw die den dood
boven de schande verkiest .
.
Lucul'lusmaal, weelderige maal...
.
tijd
Lus'trum, het om de vijf jaren
terugkeerend feest ter herdenking
van de stichting een er universiteit
of van een vereeniging enz.
.

Lyce'um..
. ....
38
Ly'ra (lier), oudste snaarinstrument der Gr., bestaande uit de
schaal van een schildpad, waarover darmen waren gespannen.
Het was het instr., dat men be37 speelde, om zijn gevoel uit te
drukken. Daaraan ontleent de
20 lyrische poëzie haar naam; die
gedichten, welke voorgedragen
werden met begeleiding van de
lier; lyrisch bet. gevoelvol.
Maagd (Virgo), zie Ast r a e a. 8
Maece'nas, een rijke kunst beschermer.
39
Maeo'nische zanger, d. i. Ho37 meru5 .
32
42
Manliaansch' bevel: streng,
meedoogenloos
..
• . . 39
Marcel'lus. Tu Mm'cellus eris, d.i.
gij zult Marcellus zijn, wordt nog
gebruikt om aan te duiden, dat
men hooge verwachtingen van iem,
koestert.
,.
,
39
Mausole'um (praalgraf)
8
Mean'der, regelmatig geknikte
lijn.
,
,
39
Medu'sahoofd (der verschrikking). .
, 29
Megaren'zer, iem., die met alle
winden draait
40
Me'lische hongersnood, d. i.
41
nijpende -, ûe Mei us.
Men'tor, geleider.
67
Metamorpho'se, gedaanteverwisseling
41
Mi'dasooren hebben, geen gevoel
vOor kunst hebben.
. 41
Miner'val. Het woord wordt afgeleid van Miner'va, godin der
wijsheid, en bet. het schoolgeld,
dat aan een gymnasium wordt
betaald.....
. 42
Mor'phéUs: liggen in - armen,
d. i. in diepen slaap
42
38
Museum.
43
Muzen
42
38
Narcis'sus, een jongmenseh, dat
zeer met zich zelf ingenomen is. 43
Nec'tar, godendrank, die on38 sterfelijk maakt, vervolgens iedere

NEMESIS-PLEBEJERS.
verfrisschende drank .
.
Ne'mesis (de Wrekende)
.
Nero'nisch, wreed als Nero;
neroniseeren, als Nero te werk
gaan .
.
Nes'suskleed: iets, dat onheil
berokkent.
Nes'tor: de oudste en tevens
de verstandigste.
Nimf.
Ni'obe, een - der smarte
No'tae Tironia'nae, zie Tiro
Oceaan, wereldzee; zie 0 c e'anus
Ochlocratie', regeering van het
gepeupel.
Ode'um, ode'on, concertzaal
Odyssee', het verhaal van een
avontuurlijken zwerftocht
Oe' dipus, een meester in het
oplossen van raadsels.
...
Oligarchie', regeering van weinig personen of familiën.
Olym'pisch, hemelsch, goddelijk
Ongeluksvogel. Iu den ouden
Hom. staat had men een voornaam priestercollege, au'gures genaamd, dat den wil der goden
opmaakte uit de vlucht en het
geschreeuw der vogels. Bij deze
waarnemingen (auspiciën) golden
sommige vogels voor ongeluksvogels. (Fig. doch schertsend toegepast op personen, wien alles
tegenloopt).
Ora'kel, godsspraak, door den
mond van priesters of priesteressen medegedeeld; zie: Del p h i
en Do don a .
. 19;
Paedago'gen, in Gr. de slaven,
die toezicht hielden op de kinderen, hen naar school brachten en
van daar terughaalden, d. i. kindergeleiders. Onder deze slaven
vond men menschen van ontwikkeling en aanleg, die tevens het
ambt van leermeester waarnamen,
vandaar de meer edele bet., die het
woord paedagoog heeft gekregen.
Panacee', algemeen heel middel
Paniek', panische schrik, zooals

43 de god Pan in staat was te doen
43 ontstaan o. a. te Marathon .
Pan'theon, oorspr. een gebouw,
aan de vereering van alle goden
44 gewijd •
Patri' ciërs heetten in het oude
44 Rome de burgers, die den regeerenden adel uitmaakten en groot44 grondbezitters waren.
45
Pe'gasus: den - bestijgen, d. i.
44 gaan dichten. .
71
Pena'ten: zijn - opzoeken d. i.
naar huis gaan. .
Pene'lope, het beeld van hu45 welijkstrouw . .
.
Pene'lope-arbeid: arbeid, dien
men telkens zelf tenietdoet, om
45 hem opnieuw aan te vangen . .
Perkament, zie Per g a mum .
45
Pha'ëthon, overmoedig iemand,
niet berekend voor de taak, welke
45 hij op zich heeft genomen .
Philip'pica, strafrede ; zie: D emosthenes en Cicero. 19;
46
Philosoof', wijsgeer, oorspronkelijk iemand, die streeft naar
wijsheid. Later hij, die zich toelegt
op de zuivere wetenschap. Pythagoras (blz. 57) was de eerste, die
zich philosoof noemde. Vóór dien
tijd sprak men van W~jzen. De
z.g. zeven wijzen van Griekenland
zijn: 10• Cl~obulus (met de zinspreuk: Maat te houden is goed);
20 • Periander (Voorzorg is alles) ;
9 zie echter blz. 50; 30. Pittacus
(Let wel op den tijd); 40. Bias (De
meesten zijn slecht); 50. Thales
(Borgen brengt leed); 60. Chilon
20 (Ken u zelf); 70. Solon (Niets
te veel).
Phoe'nix, fe 'nix : hij is een d. i. iem. van zeldzame gaven .
Plato'nische (liefde) d. i. een
niet-zinnelijke; een - maaltijd
d. i. een maaltijd, bij welken meer
gesproken dan gegeten .wordt .
Plebe'jers, of het Plebs, heetten
in Rome in het algemeen die
burgers, welke een geringer burgerrecht bezaten dan de Patriciërs.
48 Bekend is de eeuwenlange strijd,
welken Patriciërs en Plebejers
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14

52

53
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PLUTOCRATIE-SPHINX.

met elkaar voerden en die in 287
eindigde met de volkomen overwinning door de Plebejers.
Plutocratie', heerschappij der
rij ken; zie P I u tu s
Pomo'na, naam van een vegetarisch restaurant of hotel.
Ponti'fices heetten zij, die in
Rome met het hoogste gezag in
zake godsdienst waren bekleed;
aan hun hoofd stond de Pon'tifex
Ma'ximus (opperpriester).
Prae'tor heette te Rome de
ambtenaar, die sinds 367 belast
was met de civiele rechtspraak
en de handhaving v. h .. privaatrecht. Aanvankelijk was er slechts
één, maar langzamerhand werd
hun getal tot 2, 4, 6, 8, onder
Caesar tot 16 uitgebreid. Een
praetor kon aan het hoofd v. e.
leger en v. e. provincie (wingewest) staan, zie Ver r e s (blz. 75) ;
praeto'ren (eig. voorgangers) was
oorspr. ook de naam v. d. beide
consuls.
Procrus'tesbed. Men spreekt van
het - der critiek en bedoelt
dan, dat de beoordeelaar ruwen
onbarmhartig met het "papieren
kind" des schrijvers omspringt, of
er onredelijke eischen aan stelt.
Pro'têus, veranderlijk menseh.
Provincie, wingewest, z, Sic i I i a
Pygmae'ën, dwergen .
Pyr'rhus-overwinning, een overwinning, die den overwinnaar op
groote verliezen komt te staan
Pythagore'isch zwijgen: een
langdurig -. . .

men geflanst
58
Rhodope'ische zanger, d. i. 01'phêus; zie Rh 0 dop e
58
Ru'bicon: den - overtrekken,
53 d. i. den beslissend en stap doen . 59
54

55
56
62
57
57
57

Quaes'tor beteekent eig. onderzoeker: vroeger een crimineel, later
financieel ambtenaar, zoowel te
Rome als in de provincie, belast
met het beheer over het aerarium
(schatkist), dat zich bevond in den
tempel van Saturnus,
Rad der fortuin, zie F 0 r t u n a 24
Rhapso'den, rondreizende zangers; rhapsodie', mengelmoes,
samenraapsel; rhapso'disch, sa-

Sardanapa'lusmaal, zie Luc u 1Iu sm a a I .
60;
Satraap', zie Ti s sap her nes
en P a u s a n i as; satraap noemt
men nu nog een despotisch, rijk
en wellustig heer .
71 ;
Scyl'la: van de -in den Charybdis, d. i. van den èénen slechten
toestand in den anderen komen;
eig. is de spreekwijze omgekeerd,
hij valt in de Scylla, die den
Charybdis wil vermijden.
Senaat', d. i. Raad der Ouden.
Oorspr. in den koningstijd te Rome
alleen een adviseerend lichaam,
verkreeg hij in den tijd der
Republiek de leiding v. d. Staat.
Sester'tius, b\j tie Rom. de meest
algemeene zilvermunt en rekenmunt, ter waarde van ± f 0.10.
De naam (= semistertius) bet.
eigenlijk, derdehalf, d.i. 21/ 2 as,
de oorspr. kopermunt bij de Rom.
Sibyllijn'sche, d. i. waarzeggende
bladen of boeken.
.
Sire'nen, verleidsters . .
Sire'nenzang, verlokking.
Si'syphusarbeid, een hopeloos
werk,
Socra'tisehe leerwijze
.,.
Sophist', sophisterij'. Het tegenbeeld van wUzen en wijsgeeren;
zij zochten hun kracht in ijdele
en bedrieglijke redeneeringen en"
wisten met een schijn van wijsheid te pronken, Vóór en ten tijde
van So'crates hadden zij hun bloeitijd in Athene. Onder hen waren
echter ook mannen, die als leermeesters in hooge ach ting stonden, omdat zij de waarheden,
door de wijsbegeerte ontdekt,
Toor het leven bruikbaar wisten
te maken, Vooral op de taal was
hun invloed groot .
Sphinx, het beeld van het raadselachtige .
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SPORADISCH-VOLKSTRIBUNEN.
Spora' disch, verspreid, hier en
daar; zie Spo I' a den.
•
Sten'torstem, d. i. een krachtige
boven alles uitklinkende stem .
Stoïcijnsch' (in verband met
Stoïcijnen), bet. berustend, gelaten,
bedaard, kalm, vol zielsrust, en
als zoodanig het tegengestelde van
heftig, hartstochtel\ik enz. .
Sybariet' verweekeiijkt man.
Sycophan'ten, een te Athene
sedert Pericles verachte kla~se van
menschen; eig. zij, die zelfs het
stelen van een vijg, d. i. het
geringste misdrijf aangaven en
door bedreiging geld zochten af
te persen.

Triumf', zegepraal, (blz. 71)
65 triumfboog, zegeboog, zie Ti tu s;
triumftocht, zie: Sa c r a v i a (blz.
65 61) en Imperator.
Triumviraat', driemanschap, zie:
C a esa r en A n ton i us.
11 ; 6
Trojaan'sche paard: het - in·
halen, fig. zij n eigen ongeluk
65 argeloos bewerken; zie Sin 0 n . fi3
Tropee'. De Gr. waren gewoon
65
een zegeteeken op te richten op
de plaats, waar de vijand begonnen was te wUken; een paal
of boom werd behangen met wapenrustingen en wapens, op het
slagveld gevonden; zulk een tropee was heilig en moest door
vriend en vijand geëerbiedigd
worden. Onder deze tropeeën bekleedde die te Marathon (blz. 39)
de eerste plaats.
Tuscula'num, buitenverblijf van
een geleerde of staatsman; zie
73
Tusculum .
Twistappel, d. i. punt van ge.chil, aanleiding tot tweedracht;
49
zie Pe I eu s .
Tyran. Naar den republikeinsehen geest der Grieken degene,
die zich van de regeering meester
maakte en aanvankelijk het volk
66 beschermde tegen de rijken en
de edelen; later hU, die door
dwangmaatregelen zijn macht ten
59 verderve van land of volk mis68 bruikte en daarom meestal of
verdreven Of vermoord werd.
70
Tyrtae'ische liederen, krijgs68 liederen.
73

Talen'tum (talanton) bij de Gr.
bet. 1) de weegschaal; 2) een bepaald gewicht
26,2 KG; 3) een
geldsom, overeenkomende met de
waarde van dit gewicht in zil ver.
Het Attische talent = ± f 2700
en was onderverdeeld in 60 minas,
de mina in 100 drachmen, de
drachme in 6 obolen.
Tan'taluskwelling, iem. tantali·
seeren, d. i. iem. kwellen, door
een verlangen bij hem op te
wekken, dat niet kan bevredigd
worden, z.g. naar Ta n ta I us.
Teerling: de - zij geworpen
d. i. de kans zij gewaagd, zie
Ru bico . . .
Tem'pe, lustoord. . . .
.
Thes'piskar, reizend tooneelgezelschap . . . . . . .
Tetralogie', vierspel. . . . .
Thu'le, iets dat onbereikbaar
ver ligt..
....
70
Timocratie', zie Solo n . .
64
Tiro'nen, recruten in het leger,
ook nieuwelingen, beginners in de
wetenschap, het tegengestelde van
veteranen.
Ti'tan, zie Hel i us: de gouden
- rijst alree, met blauwe paarden·
uit der zee (Vondel) . . . . . 28
Tita'nische strijd, geweldige strijd 71
Trage'die, treurspel ook fig. voor
iets treurigs, iets noodlottigs
72
Trilogie', driespel
. 72

=
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Vetera'nen, oudgedienden, na
langen dienst ontslagen soldaten
bij de Rom., zie Su 11 a (blz. 65) ;
fig. iem., die in zijn vak doorkneed
is, ook een leerling, die in zijn
klasse is blijven zitten.
Volks'tribunen heetten te Rome
de plebejische overheidspersonen,
die aanvankelijk de Plebejers
tegen gewelddaden van de Patriciërs moesten beschermen, onschendbaar waren en allengs een
groote macht in den staat gingen
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vormen; er
later 10,

WERELDWONDER-ZOÜ~US,

waren er eerst 2,

We'reldwonder, Er waren er
zeven: 10, De pyramiden van
Aegypte; 20, De hangende tuinen
van Babylon; 30, De tempel van
Ar'temis te E'phesus; 4:0. Het
beeld van Zêus te Olympia;

5U, Het Mausoleum te Halicarpassus; 6°, De Kolossus te Rhodus; 70, De Pharus (vuurtoren)
bij Alexandri'ë,
Xanthip'pe (kijfachtige vrouw) 76
Zo'ilus, een scherp en kwaadaard ig beoord eelaar ,
" 78

DERDE GEDEELTE.

NOOR D SC HEM Y TH 0 LOG I E.
Aard'mannetjes, we-zens tusschen
goden en menschen, een soort van
dwergen d. i. aardgeesten, van zeer
kleine gestalte (in zooverre komen
ze overeen met de Pygmae'ën bij de
Grieken), maar met veel verstand.
Men telt drie soorten: de eigenlijke
aardmannetjes, de steendwergen en
de velddwergen. Zij hebben het gebied over de mijnen en zijn den
mijnwerker vijandig; kunstig kunnen
zij smeden in allerlei metaal. Zij
vervaardigen b.v. de versierselen op
de wapenrustingen der helden, doch
op vele hunner geschenken ligt meest
ongeluk of vloek. Zij spreken hun
eigen taal, leven met den mensch in
vriendschap en bewUzen hem diensten;
beleedigd worden zij kwelziek. Hun
woonplaats is in de aarde.
Ae'gir, god der zee, gehuwd met
de reuzin Ran, wonende op het eiland
Hlesey (Lessö). Hij zelf stelt de kalme,
zijn gemalin de verbolgen zee voor.
Hun dochters zijn de golfnimfen. Het
z~in Wanen. De Asen noodigden hem
eens ten maaltijd in Asgard, en hij
ontving hen terug in zijn paleis, waar
alles van goud schitterde.
A'fi en Am'ma, vader en moeder
van Karl, die huwde met Snör en
door haar de stamvader werd der vrije
boeren.
Ai en Ed'da hadden een zoon Thröl;
die huwde met de dienstmaagd Thyr;
zij werden de stamouders der knechten en der lagere volklklasse.

AI'brich, A l'b e ri k, een dwerg,
koning der Elfen, die den schat der
Nibelungen bewaakte (zie Fafnir)
en overwonnen werd door Siegfried;
uit den naam Albrich ontstond de
naam Oberon.
Al'fadur, d. i. Alvader, het hoogste
onzichtbare wezen; in de Noordsche
mythologie de opperste god, die ver
boven alle andere goden staat, die
al wat is, geschapen heeft; onder
zijn bevelen staan de Asen en ook
de reuzen, de dwergen en de heksen;
hij heerscht in Asengard (hemel),
in Midgard (aarde) en in Heila
(onderwereld); later vereenzelvigd met
Odin of Wodan.
AI'fadurs-, AII'vaters-vogels, twee
raven; zie: Hugin en Munin.
Al'fen, El'ven, ook A I ven, E I ven,
waren een soort van goddelijke
wezens van minderen rang, wellicht
zinnebeelden van natuurkrachten. In
de Edda worden ze onderscheiden in
twee hoofd soorten : lichtalven (ljösalfar) en donkeralven (döchalfar),
doch dit bet. niet goede en booze
alfen, maar geesten van verschillende
gebieden nl. van den lichtenden hemel
en van de donkere aarde. De lichtelfen zijn blanker dan de zon en
hebben te zorgen voor den wasdom
der planten, de donkerelfen zijn
zwarter dan pik en hebben te waken
over de nog in de aarde verborgen
kiempjes en zaadkorre\tjes. Ze spelen
in de Noordsche sagen en sprookjes
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ALFHEIM-ASEN.

een groote rol. Nog zijn er lucht- geld bezorgen. HU begaf zich tot
elfen, een soort van lichtelfen, van Andvari, die veel goud bezat, ving
betooverende schoonh.eid, die aan den hem en nam hem al zijn schatten
ingang der grotten verbl\jven, wel- af, ook een ring Andva'ranaut, dien
luidende liederen zingen en de herders de dwerg behouden wilde. Deze
en hun vee beveiligen voor de dop- vloekte toen ieder, die den ring bekerelfen ; zie verder D wel' gen. zitten zou. De Noordsche mythe werd
Hun aller koning is Oberon. Ook later met de Siegfriedsage verbonden
de water- en vuur-, akker- en bosch- en vormt er de voorgesehiedenis van;
geesten waren elfen. Onder deze zijn de vloek rust ol' den schat der Nigoede en booze, de laatste wonen belungen.
An'gerboda of An'gurbode, een
onder in de aarde en brengen den
menschen onheil aan. Veelvuldiger Reuzin, die met Loki huwde en de
zijn evenwel de elfen met een ge- moeder werd van den Fenriswolf,
mengden aard van goed en boos, de Midgardslang en van Hela.
zooals de heuvel-, mos- en moerasAr'kona, oude stad op Rugen, waar
elfen. Allen zijn vermaard om hun een hoogveree'rde tempel stond; de
dansen en muziek. Ziet men op de stad werd door de Denen verwoest,
groene wei in het bedauwde gras verzonk in zee, maar bestaat op den
een kring ingedrukt, dan hebben da bodem der zee in haar vroegere pracht
elfen daar gedanst. In later tijd, toen en heerl\jkheid.
Ar'vaker, Ar'vakur (die in de vroegte
de mythologie der Grieken (en Romeinen) was bekend geworden, begon waakt): een van de paarden van den
men de Alfen (Elfen) met de Hom. zonnewagen van de godin Sol.
Faunen en Gr. Satyrs te vereenA'sakind, godenkind, z. In geb 0 r g.
A'sen, de naam van het machtige
zelvigen. OverdrachtelUk kreeg het
woord alf de bet. van zot, d. i. van geslacht der goden, hetwelk Odin
dwaas, die zich zelven bedriegt; en tot stamvader en Frigga, Jörd en
vanhier: elf (alf) het gekkennummer. Rind of Rindr tot stammoeders heeft.
Alfheim, d.i. verblijf der Alfen, het De zonen zijn: Thor, de dondergod;
paleis van den god Freyr, door de Balder, de god van het licht en de
lichtelfen bewoond, die zijn diena- schoonheid; Bragi, de god der dichtressen zijn.
kunst; Hodur, de blinde en gewelAls'veder of A ls'vidur, de Alver- dige; Tyr, de oorlogsgod; Heimdal,
brander, een van de paarden van den de bewaker der Bifröst-brug; Vali of
zonnewagen van de godin Sol.
Wali, de boogschutter; Widar, de
An'drimnir, de kok der Asen, die Zwijgende; Hermod, de bode. Nog
dagelijks in een ketel den ever behooren tot de Asen: Njord, Ft'eyr,
Sährimnir kookt, welke ever spijs Forsete of Forsate en Uller of Ulfef'.
voor alle goden en helden in Wal- Twa.alf godinnen staan hun ter zijde;
haHa oplevert, maar 's avonds weder behalve Frigga z\jn Freya, [dl~na,
opleeft om dagelijks opnieuw gekookt Nanna, Sif, Gefion, Saga de meest
te worden,
bekende.
Andva'ranaut, d. i. het bezit (de
De Asen zijn welwillende en welring) van Andvari.
doende goden; ze zijn steeds in str~jd
Andva'ri, is in de Noordsclle my- met de Reuzen. Odin en zijn twee
thologie een dwerg, door wiens vloek broeders Wili en We overwinnen den
{lnheil is gekomen over alle bezitters reus Ymir (zie aid.). Na Ymir vervan den schat der Nibelungen. Odin, slagen te hebben, bouwen z\j hun
Hönir en LokimoestenaanHreidmar residentie Asgard met het Walden toovenaar, vader van Fafnir, boete hall a, die veilig is tegen de Reuzen,
betalen wegens het vermoorden van omdat de brug, die er heen leidt,
zijn zoon Ottur. Loki zou daartoe het I \'oor dezen te zwak is; de Asen

ASGARD-AUSTRI.
echter wèl kan dragen (Bifröst-brug).
Volgens de sage hebben de Asen
niet van eeuwigheid bestaan en is
hun leven niet eindeloos: de Noordsche goden zUn sterfelijk, zie Werel d bra n d. In hun kind'sheid was
het voor hen de gouden eeuw, maar
de Reuzen beginnen hen te belagen
en ontstelen hun de gouden tafels,
die aan de Asen onmetelijke schatten
hadden opgeleverd. Nu hebben dezen
gebrek aan goud en moeten zich dit
kunstmatig verschaffen. Deze kunst,
nl, van goud te maken, wordt ook
elders bekend en geeft aanleiding
tot een strijd van de Asen tegen de
Wanen. Deze twist wordt bijgelegd,
maar de str~jd met de Reuzen bl~ift
voortduren; dezen zijn sterk door
tooverij en willen de levensappelen van
I!luna bemachtigen; ook de schoone
Freya willen zU schaken en naar
Jo ten hei m voeren. De str\jd tegen
de Reuzen zal eerst eindigen met de
Godenschemering. Verjongd en
verheerlijkt zullen de overgebleven
Asen uit deze beproeving te voorsch,jn komen om een nieuw geluk
te brengen in een vernieuwd heelal.
Odin en Thor, ook Tyr en Heimdal
zUn gevallen in dien strijd en worden door Balder en de zonen van
Thor nl. door Jlfegni en Jfodi vervangen; allen keeren terug naar de
velden der gelukzaligen of de Ida·
vel den,. waar zij de gouden tafels
terugvinden.
As'gard, Ase n g a I' d is het verblijf der Asen, door hen gebouwd
in het midden van het heelal, de
goden burcht. Het bevat de 12 p a Ie izen des hemels, de Idavelden,
het gouden paleis Wal hall a en
het heiligdom Win g 0 I f. Die twaalf
paleizen zijn opgetrokken uit goud
en edelsteenen, de muren en vloeren
zijn met gouden platen belegd, de
hekwerken zijn gemaakt van gouden
speren, de schilden der Einheriar
(Inheriar) blinken aan de gewelven:
uit alles straalt zooveel licht, dat de
glans van zon of maan overbodig is.
De namen der paleizen zijn: 10. Ydalir
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(dalen der vochtigheid), het verblijf
van Ull, Uller of Ulfer; 20. Alfheim
(verbl,jf der Elfen), het paleis van
Freyr, den zoon van Njord; 30. Valaskjalf of Walaskjalf (wachttoren
van Vali of Wali), paleis van Odin;
40. Saquabakur (beek der daling),
verblijf van Odin en Saga, die er
uit gouden bekers drinken; 50. Gladsheimur (verblijf der vreugde) met de
Ida-velden, waar de Asen en de
Einheriar zich met kam pspelen en
gastmalen vermaken; 60. Thrym.heimur (donderverblijf) ; 70. Breidabliek (vèr-schitterend), het paleis van
Balder; 80. Himanbjorg (hemelsburcht), palei~ van Heimdal; go. Folkvanger (volkangel') , het paleis van
Freya; 100. Glitnir (glansrij kei, het
paleis van Forsete of Forsate;
11 0. Noatun (schepenstad), het paleis
van Njord; 120. Landvidi (land zicht),
het paleis van Vidar of Widar. Bij
den Wereldbrand worden al deze
paleizen vernield, om nadien schooner
te herrijzen.
Ask of Asker en Embla, twee
essche- of elzeboomen, werden door
bemiddeling der Asen de stamouders,
d. i. de vader en moeder van het
menschelijk geslacht, ze zijn het eerste
menschenpaar. Odin schonk hun een
ziel en het leven. Wili gaf hun het
verstand en het· gevoel en We het
spraakvermogen, het gehoor en het
gezicht.
As'trild, de god der liefde.
Asy'niur of Asy'niën, de naam voor
de vrouwelijke Asen.
Audum'bla, de koe, die tegelijk
met den reus Ymir ontstond, toen
het chaotische 'ijs door de vonken van
Jlfuspelheim smolt. Door het likken
aan de ijsblokken voedde zij zich, en
door dat lik keil ontstond de reus
Buri of Boeri, de vader van Bör.
Aus'tri (het Oosten), een der vier
dwer.gen, die het hemelgewelf dragen;
de andere zijn Vesdri, Nordri
en Sud ri (z. a.); ze zijn ontstaan
uit maden van het lijk van den reus
Ymir en door de Asen veroordeeld
tot die eeuwigdurende straf.
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BALDER-BARDEN.

Bal'der, Bal'dur, de goedige zoon
van Odin en Frigga, hij is de I!:od
van het licht en bijgenaamd de Witte,
ook de god der schoonheid en der
welsprekendheid, de beschermer van
den vrede, den godsdienstzin en de
gematigdheid. Eigenlijk is hij de uitgebreide verpersoonlijking van het
leven der natuur in de vier jaargetijden en een der mooiste scheppingen in de Noordsclle mythologie. Om
de liefde, die de Asen Balder toedragen, om de vreugde, die hij
brengt aan goden en menschen, haat
Loki hem met een diepen haat. En
de Asen verkeeren in voortdurende
zorg over hun lieveling Balder. Frigga
gaat over heel de aarde rond, zij
begeeft zich tot aJle menschen en
dieren, tot alle planten en steenen
om ze te smeeken, dat ze den god
van het licht niet zullen deren. En
allen beloven het plechtig en met een
duren eed, Balder zal onkwetsbaar
zijn. Met deze blijde mare komt
Frigga op Asgard terug, en er wordt
een groot feest gevierd; de onkwetsbare Balder is het middelpunt van
al de vreugde: als mikpunt bij den
wedstrijd in het speerwerpen blijft hij
ongedeerd, geen lans treft hem, noch.
hout noch steen. Daar verschijnt Loki
aan de gouden poort van den hemelburcht, waar hij Hodur ontmoet, den
blinden zoon van Odin; deze kan
geen spies werpen, geen speer slingeren naar het doel. Maar Loki zegt
hem: "Ik weet raad, ik zal uw hand
vasthouden; den boog aantrekken
kunt ge zelf. Ik zal voor u een pijl
zetten op de pees, en zoo zult ge u
met de anderen vermaken, die spelen
om Balder heen." En Hodur ducht
geen kwaa.d. Op hetzelfde oogenblik
snort de pijl van Loki, en Balder
stort dood neder. De pijl was vervaardigd uit het hout van marentakken, en Frigga had vergeten deze
den eed af te nemen. Loki was achter
dit geheim gekomen. Nu daalde de
nacht van droefheid over Asgard en
de Asen: Balder was dood (winter)
en met hem het licht en de blijheid;

in woede doodde Wali den blinden
Hodur, en Loki vluchtte naa~ het
sombere Helheim. De Asen legden
een grooten brandstapel op een rijk
schip, en brandend droeg het vaartuig
Ringhorne het lijk van Balder naar
de hooge zee, waar de vlammen het
verteerden (zonsondergang en avondrood). Nan'na, Balders gemalin, stierf
van droefheid. Algemeene treurnis in
Asgard en Midgard. Hermod wordt
naar Helheim gezonden om Balder
terug te vragen, maar zonder gevolg.
En nu neemt Frigga in willlhoop
het besluit af te dalen in Helheim
en als smeekelinge te treden voor
den troon van Hela, om deze te
vragen om haar Balder terug te geven.
Ze weet Hela's hart te vermurwen,
en Hela zal Balder toe~taan terug
te keeren op deze voorwaarde, dat
allen en alles, zoo levende wezens
als de levenlooze dingen tranen zullen
schreien om Balders dood. En menschen en dieren, planten en steenen,
lichtelfen en donkerelfen, de aardmannetjes en de steendwergen, de
Walkyren en de helden in Walhalla
begonner. te weenen, omdat ze Balder
zoo lief hadden (het smelten van de
sneeuw, het loskomen der voorjaarswateren).
En andermaal daalde
Frigga naar Helheim af en wederom
luisterde Hela geroerd. Daar klonk
een luide schaterlach van Loki:
Frigga smeekte hem om één traan,
maar Loki wilde niet weenen over
Balder. En Balder moet in Helheim
verblij ven en wel tot den Wereldbrand, dan zal hij deelnemen aan den
strijd tegen de hooze machten. Zie
verder L 0 ki en Sigy n. Met Balder's
dood begint het einde der Asen, de
Godenschemering. Zie verder S u I' t u r
en Wereldbrand.
Bal'mung, het zwaard van Siegfried.
Bar'den, dichters en zangers bij de
oude Galliërs en bU de Celtische
volken in Engeland, Schotland, Ierland; zij waren dezelfden als de
Skalden bij de Scandinaviërs. Het
waren leerlingen der Druïden, die
eerst na een twaalftal proefjaren in

BERGELMIR-DAGUR.
de priesterklasse werden opgenomen;
sommigen hadden een vaste woonplaats, anderen doorreisden het land,
om door hun gezangen den volksgeest op te wekken; nog anderen
vergezelden de strijders in den krijg
om hen aan te moedigen.
Bergel'mir, een reus, die gespaard
bleef, toen Odin en zijn broeders den
reus Ymir doodden en uit diens lijk
het heelal schiepen; hij werd de
stamvader van het jongere reuzengeslacht.
Berser'ker, wilde, woeste, met
bovenmenschelijke kracht bedeelde
strijder, die volgens de Scandinavische
sage met ontembre woede streed en
moordde, zonder maliënkolder zich op
den vijand stortte. (Berserker-woede
= blinde razernij en toorn); zie R 0 lf.
Bi'fröst-brug, de brug, die Asgard
(= hemel) en Midgard (= aarde)
verbond en waarover wèl de A.~en
maar niet de Reuzen konden rijden.
Ook kwamen de helden, die op 't slagveld vielen, er over in Walhalla. Zij
was een voorstelling v. d. regenboog.
Bilskir'mir of Bilskirmer , ook
Thrud'wanger, heette de woning van
den god Thor; zij telde 540 kamers
en lag in Asgard.
Blast, zie Sundhilfare.
Bör en Bes'la waren de stamouders
der Asen; hun drie zonen heeten:
Odin, Wili en We.
Bra'ga, ook Bra'gi, Bra'ge, een
zoon van Odin en Frigga, is de god
der wijsheid, der welsprekendheid en
der dichtkunst, de Noordsche Apollo.
Hij is de schranderste en vindingrijkste der Asen. Op zijn tong waren
runen gegrift, en hij bezielde de
menschen tot dichtkunst door hen
dichtermee (zie Quaser) te laten
drinken. Hij werd gedacht als een
bejaard man met langen baard en
effen voorhoofd. Zijn gemalin was
Iduna. Door Braga werden de helden
bij hun komst in Walhalla begroet.
Bij zijn drinkhoorn of Bragafalliegde
men de plechtigste geloften af; bij
offermaaltijden werd Braga's hoorn
geledigd tot een gedachtenis van de
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in den krijg gevallen helden, en de
koningen moesten zulk een hoorn ledigen vóór of bij hun troonsbestijging.
Brei'dablick d.i. de vèr glanzende
burg, was het paleis van den god
Balder, waar alles rein en licht was.
Bri'singamen (vuurkeIen), het kostbare halssieraad van Freya, door
dwergen vervaardigd.
Brok en Sin'dri waren twee kunstvaardige dwergen, die met den boozen
Loki een wedstrijd aangingen in het
vervaardigen van kunstige voorwerpen. Zij maakten den gouden ever
Gullinbursti, den ring Draupnir
(voor Odin), waaruit iederen nacht
acht gouden ringen afdropen en den
hamer Mjölner, waarmede Thor de
reuzen verpletterde.
Brunhil'de, die in het Nibelllngenlied voorkomt als de gemalin van
Gunther, is eigenlijk een mythische
figuur, een Walkure. In de oorspronkelijke mythe verlost Siegfried haar
uit de vlammen, vergeet haar echter
later voor Chriemhilde en levert haar
uit aan Gunther. Uit jaloezie verraadt
zij haar vroegeren minnaar, dien zij
dan in den dood volgt.
Su'ri, de reus die ontstond, toen
de koe Audumbla aan de ijsblokken
likte: hij is de vader van Bör, den
stamvader der Asen.

Chriemhil'de, d.i. de met den helm
strijdende, de zuster van koning
Gunther, de gemalin van Sigurd of
Siegfried (N i bel u n ge n lie d). Zij
verbleef na Siegfrieds dood, door den
verrader Hagen, aan het hof haars
broeders te W orms en trad na vele
jaren in den echt met Etzel of At'tila, met wien zij naar Hongarije
toog. Al weer later noodigde zij de
Bourgondische heeren met hun vazallen aan het hof van haar tweeden
gemaal en wreekte nu Siegfrieds
dood door Hagen met het zwaard van
Siegfried (Balmung) te dooden.
Da'gur, Dag, de daggod : de personificatie van den dag, zoon van Natt
of Not (de Nacht); beiden reden op

96

DELLING-DWERGEN.

wagens in vier en twintig uren om
de aarde.
Del'/ing, de avondschemering; hij
was de tweede gemaal van Nat t.
Dins'dag, dag der week, genoemd
naar Ti'us, Ti'u, een anderen naam
voor Tyr, den god des oorlogs (verg.
Mardi, d. i. dag van Mars); volgens
anderen de dag der (rechts)gedingen
(Dingsdag).
Do'nar, zie Th 0 r.
Don'derdag, dag der week, genoemd
naar Donar (Thor), bij de Franken
voor den machtigsten !(od gehouden.
Draak, fabelachtig dier van onzekeren vorm, dat VUUt' en vlam kon
spuwen, en, met vleugels gewapend,
zeer snel kon vliegen. Meestal waren
ze bewakers van schatten en hielden
ze hun verblijf in hdlen en grotten,
terwijl zij dikwijls adellijke jonkvrouwen wegroofden.
Dra'pa, de lierzang, die op de groote
feesten ter herinnering aan beroemde
veldslagen gezongen werd: de drapa
was het door de Jarls of vorsten
geliefkoosde lofdicht.
Draup'nir, de ring van Odin; zie
Bl'o k.
Dru'den, in de Germ. mythologie
heksen, die het menschen en h uisdieren lastig maken. Drudenvoet =
pentagram, figuur van twee in elkaar
verwikkelde gelijkzijdige driehoeken,
gebruikt als beschermmiddel tegen
heksen. Drudennacht: Walpurgisnacht, de nacht van 30 April öp
1 Mei, waarin volgens het volksgeloof de heksen op den B10cksberg
(Harz) bijeenkomen.
Druï'den, de priesters der oude
Celten of Kelten in Gallië en Brittannië. Hun naam wordt in verband
gebracht met een oud woord dru,
dat eik bet., omdat zij dezen boom
als heilig beschouwden en in eikenbosschen hun godsdienstige plechtigheden volbrachten. In Gallië vormden
zij in de dagen van Caesar een afzonderlijke kaste, met een oppersten
Druïde aan het hoofd. Zij handhaafden
den dienst der goden en bracht41n
offeranden op gewijde plaatsen, ook

waren z\i in 't bezit van de kennis
der geheimen van den godsdienst.
Tot hun leerstukken behoorden dat
der eenheid van het Opperwezen en
dat der zielsverhuizing of liever der
onsterfelijkheid. Zij deden voorspellingen en namen zitting als rechters,
terwijl zij de toenmalige wetenschap
(heelkunde, sterrenkunde, schrijfkunst) beoefenden. Hun invloed verdween, toen Gallië door Caesar (± 50
v. C.) aan de Romeinsche macht onderworpen werd, en de afgodendienst
der Druïden werd door keizer Claudius (41-54) opgeheven.
Dwaal'lichtjes, blauwachti!(e lichtjes,
die des avonds en des nachts boven
kerkhoven, moerassen en poelen
zweven, waar bewerktuigde zelfstandigheden tot verrotting overgaan. Het
bijgeloof beschouwde ze als zieltjes
van ongedoopte kinderen, als geesten
van afgestorvenen, en in de heidensche tijden als schimmen en spoken.
Dwer'gen (de) kwamen voort uit
de maden van het lichaam van den
gedood en reus Ymir. In de Noordsche
mythologie en in de sprookjes en
sagen der drie Noordsche rij ken,
Zweden, Noorwegen en Denemarken,
spelen tal van dwergen een rol. Onder
hen zijn toovenaars, zie T r ö II e 1',
anderen kunnen runen snijden en
ontcijferen, en allen kunnen zich als
geesten wondersnel verplaatsen. Ze
wonen in holen en spleten der bergen, zie A a r d man n e tj e s en
G no men, of wel in de aarde onder
de steen en, zie St een d we r gen,
ook wel in liefelijke heuvels, of in
majestueuze beukenbosschen (Vel dd wel' gen). Hun kleur is aardgrijs ;
sommigen zijn erg leelijk van gestalte: klein met korte beenen en
lange armen, die bijna op den grond
reiken. Evenals onder de Elfen zijn
onder hen goede (Kabouters, Kobolten)
en booze, zie F i a I a r en G a I ar;
de booze brengen de menschen onheil
aan, waartegen dan bezweerders of
toovenaressen (kloka) moeten optreden. Onder hen zijn kunst5meden,
zie b.v. Brisingamen alsmede
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Brok en Sindri; vier van hen
torsen het gewelf des hemels, nl.
A u s tri,
V e s d r i,
Nor d r i en
S u d r i, zie ook A n d v a ri en Reg i n.
Dy'sen of Disen, nu eens als algemeene naam gebruikt voor alle
godinnen, dan weder toegepast op
de Walkyren en de Nornen.
Ed'da, d i. stammoeder, is de titel
van twe~ verschillende oud-Noordsehe werken, welke voor de dicht-,
fabel- en oudheidkunde van Scandinavië van groot gewicht zijn. Het
, geheel is afkomstig van onderscheiden
vervaardigers, die in verschillende
tijden hebben geleefd. De oudere
(poëtische Edda) werd in 1643 teruggevonden en bevat enkel gedichten,
oud-Noordsche liederen en spreukgedichten, 39 in getal, ze zouden
verzameld z\in door den geleerden
priester Sigmund den Wijze, t 1133;
de jongere (de proza-Edda) werd in
1682 ontdekt en is een hand hoek
'Voor oud-Noordsche dichters geweest,
waaruit zij de godenleer, de heldensagen benevens den versbouw leerden
kennen, het wordt toegeschreven aan
Snorri Sturleson; deze geleerde IJslander heeft althans veel tot de samenstelling er van bijgedragen. Beide
Edda's handelen over de daden en
lotgevallen van Noordsehe goden en
helden en zijn een bron van kennis
voor Noordsche folklore en mythologie.
Einhe'riar (Inhe'riar) is de naam
der in het Walhalla opgenomen gesneuvelde helden, die er in de Idavelden bij het paleis Gladsheimer
dagel\iks kampen en maaltUd vieren.
Bij de Godenschemering strUden zij
aan de z\jde der Asen tegen de Reuzen.
Ek'hart, (de getrouwe Ekhart), een
vriendelUke schutsgeest. die vóór den
Wildên Jager uitging en de menschen voor diens komst waarschuwde.
Eldrim'nir, de ketel, waarin Andrimnir, de kok der Asen, ~e spijzen kookte.
E!'fen, zie: A Ifen, AI ven.

El'fenvuur, zie Dwaallichtjes.
EI'Ii, de min van den reuzen koning
U/gard Logi, met wie Thor worstelde
zonder haar te kunnen overwinnen;
zü stelde den alles bedwingenden
ouderdom voor.
Em'bla (de vrouw) en Asker (de
man) werden door de goden uit
elzeboomen geschapen en waren de
stamouders van het menschengeslacht;
zie As k.
Eos'tar, zie Ostar.
E'riksgata, d. i. Er i kst 0 c h t:
inhuldigingsreis van de Zweedsche
koningen door de onderscheiden provinciën van het r\ik.
Er'na en Jarl waren de stamouders
der Edelen; zij komen voor in het verhaal omtrent het ontstaan del' standen.
Eun'jer, heksen, watergeesten, die
in eierschalen meren en stroomen
oversteken.
Fafnir, den toovenaar, een zoon van
Hreidmar, met wien hij na den dood
van Otlur in str\jd raakte over het
zoengeld (zie A n d v a ri) en dien hij
doodde; hij verjoeg zijn broeder Regin,
die een deel van het geld begeerde,
pn begaf zich met zijn schat naar de
Gnytaheide, waar hij dezen bewaakte
in de gedaante van een draak. Regin,
die Siqurd (z. a.) onderwees, smeedde
voor dezen een zwaard en beval hem,
zich van het goud meester te maken.
Deze doorstak den draak, die stervpnde Sigurd waarschuwde voor het
goud, waarop de vloek der goden rustte.
Farbu'ti en Laufe'ji werden de
ouders genoemd van den boozen god
Loki of Loke. 1)
Fee'ën, vrouwel\jke geesten der
Romaansche en Celtische volksoverlevering, die een groote rol speelden,
o. a. behoorden er toe de drie Gallische schikgodinnen, naast welk
drietal men de Celtische Matres en
de Scandinavische Nornen kan plaatsen. Ook rekende men tot de feeën
tal van vrouwelijke geesten, die in
wouden, grotten en rivieren woonden;

1)' De u is hier en elders = oe.
KOEN EN, Klassiek Handwdb., 4e druk.
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ze waren liefhebsters van den dans.
Over 't algemeen werden ze gedacht
als jonge en schoone vrouwen, die de
menschen welgezind ZÜn, ook wel als
leelüke, in lompen gehulde oude besten.
Fen'ris, de wolf, zoon van Loki en
broeder van Jormungandur. Daar de
Asen hem als een geduchten vijand
beschou wden, bonden zij hem, wat
niet dan met groote moeite geschiedde,
waarb\i de god Tyr zijn ééne hand
verloor, zie ook G I e i p n i r. Eerst met
de Godenschemering slaakt Fenris
zijn boeien, strijdt met Odin en doodt
hem, maar wordt op zijn beurt door
diens zoon Widar gpdood.
Fi'alar en G a'l a I' waren twee bJoze
dwergen, die uit het bloed van den
door hen vermoorden 'Vane Quaser,
de dichtermee gemaakt hebben; zie
Q u as e r.
Firn'bul·winters heetten de drie
uiterst 5trenge winters, die den ondergang der wereld (Wm"eldbrand
of Godenschemering) voorafgaan.
Floc'ker, een lied van kleineren
omvang dan een D I' a p a, maar even
plechtig.
Folk'vanger was het heerlüke paleis
der godin Freya; de zaal Srummir
daarin is steeds gevuld met zangers
en zangeressen, die minneliederen
aanheffen.
Forsa'te, Forse'te, d. i. voorzitter,
de god van den vrede en van de
eendracht, de handhaver der gerechtigheid, zoon van Balder en },;anna,
die in zijn schitterend paleis Glitnir
rechtvaardig rechtsprak.
Fre'ki en Ge'ri, de twee wolven in
dienst van Odin, die hun de hem
voorgezette sPÜzen gaf, terwijl hij
alleen wijn dronk.
Frey'a, ook Fr e'j a, godin der reine
liefde, dochter van Njord, zuster van
Freyr, na Frigqa de voornaamRte der
vronwelijke Asen. Zij gaat in den
winter het spinnen der dienstmaagden
na, straft de luien en beloont de
ij verigen. Haar vereering was algemeen in Germanië; haar wagen werd
door twee katten getrokken. De valk
was haar geheiligd, Zij was de Venus

van het Noorden en verscheen meermalen aan de Skalden of dichters;
zÜ schepte groot behagen in minnezangen. Zij beminde de lente en de
bloemen en was de Lichtelten zeer
genegen; haar paleis in Asgard heet
Folkuanger.
Freyr of F rey, de zonnegod, god
der vruchtbaarheid en der jaargetijden, een der hoofdgoden in Scandinavië, zoon van Njord en Skadi, die
Altheim als paleis had en te Upsal een
grooten tempel bezat. Hij behoorde
evenals zijn zu_ter Freya tot de Wanen.
Zijn wagen werd getrokken door een
glansrijk wild varken met gouden
borstels, dat dag en nacht, sneller
en moediger dan een paard, door het
luchtruim voortspoedde en zelfs den
donkeren nacht met z\jn stralen verlichtte. Hij beschikte over regen en
zonneschijn, wasdom pn groei, vrede
en voorspoed, vermaak en r\ikdom.
Bovendien verloste hij de krügsgevangenen. Zijne eredienst bracht mede,
dat de lijken niet verbrand maar begraven moesten worden, zie Ge r d a.
Frig'ga, F I' i g g, een der gemalinnen van Odin; zij heette in Germanië Fria, en van haar zou de
VJijdall: zijn naam ontvangen hebben.
Bij vele Germ. stammen kwam z\i
voor onder den naam Nerthus (zie
aid.) een Germ. godin, door Ta'citus
moeder der aarde geheeten. Friqga
was ook de beschik ster over de lotgevallen der menschen, en in de gestalte van een valk of havik begaf
zij zich op aarde (M i d ga r d) om alles
op te merken en te bespieden.
Frith'jof, Noorsche held, wiens
liefde tot Ingeborg en wiens krijgsdaden het onderwerp ZÜn van de
Frithjofsage (bewerkt door den
dichter Tegnér).
Fro, de zomergod, die tegen den
oogsttijd op zijn ever. r\jdt en wel
over de toppen der eerbiedig buigende
aren.
Ful'la, de vertronwde dienares van
de godin Frigga.

Ga'lar, zie Fialar.
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Gand'wik (eigenlijk Slanggolf), de kamp spelen en gastmalen; zie: A sWitte Zee.

Gar'mir, G a I' m de Noordsche helhond. die den weg naar Helheim

bewaakt. In de Godenschemering
trekt hij met de Vuurreuzen (zie
S u I' tu r) tegen de Asen op, h~i bindt
den strijd aan met den god Tyr en
beiden komen in dat gevecht om.
Ge'fion, een der vrouwelijke Asen,
de godin der onschuld en vrouwelijke
kuischheid, die ongehuwde jonkvrouwen, als zij stierven, in haar hemelsche
woning opnam. Zij huwde met
Skiold. een zoon van Odin en werd
de stammoeder der Deensche koningen.
Geir'sodd: zich - snijden, zelfmoord,
dien afgeleefde, onbruik baar geworden
helden meenden te moeten plegen.
Ger'da, godin der schoonheid, gemalin van Freyr; zij behoorde 001'spron kelij k tot het Reuzengeslacht
en is de verpersoonlijking der vruchtbare aarde.
Ge'ri of Ge're, zie Fr e k i.
Gi 'all ar- of Gjal'/arhoorn was de
schelklinkende trompet van Heimdal,
waarop hij blies, zoodat het in het
heelal weerklonk, als de helden over
de Bif, öst-brug (regenboog) naar het
Walhalla tegen, en ook, als eenig
gevaar dreigde.
Gim'le (Gi'mil), de .eigenl\ike onvergankelijke hemel, waar Alfadur
(Odin) troont.
Ginnun'ga-gap, de ijle baaierd, de
chaos, waarin alleen de boom Y g d I' as i I zich bevond en onder wiens drie
wortels: het verledene, het tegenwoordige en het toekomende, de
tijd als een ongeboren wicht lag verborgen en door Alfadur ten leven
werfl gewekt.
Gi'öll, de rivier, die Hela's doodenrijk
van de overige wereld afscheidt; er
over leidt een brug, door een reuzenjonkvrouw, Mndgudur, bewaakt.
Glads'heim of G I ad sh e i m u r, d. i.
verbl\if der vreugde, een der paleizen
van Odin, met een omgeving, waartoe ouder anderen Walhalla en de
Ida-velden behooren; daar vermaken
zich de Alen en de Einheriar met

gard en Syn.
Gla'sir, zie Wal h a 11 a.
Gleip'nir was de uit allerlei onmogelijke bestanddeelen samengestelde
band, waarmede het den Asen eindelijk gelukte den Fenriswolfte binden.
GIit'nir, d. i. de glansrijke burcht,
het paleis van Fm'sate in Asgard.
Gna, de bodin van Frigga, die op
een paard lucht en zee doorkliefde.
Gni'pa, spelonk, waardoor heen de
weg naar Helheim loopt.
Gno'men waren berggeesten, oude
dwergen of aardmannetjes, die de
schatten in de bergen bewaakten.
Go'den (A sen): de goden der Germanen zijn ingetogener dan die der
Grieken; zij plegen geen maagdenroof, noch gaan ze huwelijken aan
met de bewoners van Midgard; geen
achterdocht stoort. bij hen den hui selijken vrede, ze zijn echter onmatig in
het drinken evenals al de volken van
het noorden. Maar ze kennen geen
wijn, en geen Ganyme'des biedt hun
in gouden schalen den geurigen nectar
aan; ze drinken het gegiste sap der
berken (berkenwijn), gemengd met
honingdrank of mee. Bij hun drinkmalen is de zucht naar wijsheid
kennelijk in de raadsels, die ze elkaar
opgeven. Ze kennen luiheid noch vadzigheid, de heele Noordsche mythologie is vol van werkzaam leven,
daden gaan bovenal. Niets stoort hun
rust en vrede, maar de verraderlij ke
dood van Balder, door een list van
den boozen Loki, brengt algemeene
treurnis, verder worden zij belaagd
door de Reuzen, die ook al door Loki
tegen hen zijn opgezet, en de Godenschemering of Wereli:lbrand verdonkert hun blijheid in de verre
toekomst. Naar den aard van het
barre Noorden ziin ook deze goden;
storm en sneeuwjacht, hagel en ijzel,
nevel en mist strooien somberheid
om hen heen, maar deze somberheid
gaat gepaard met ernst en verhe~
vpnheid.
Go'denschemering, zie: Ragnar ö kr
en Wereldbrand.
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Go'denzaal, zaal der goden in Walhalla; zie G I a d s hei mer.
Go'di, de opperste der priesters, die
uit alle offers wa~rzegden.
Gullinbur'sti is de lichtuitstralende
ever van den god Freyr, door de
dwergen Brok en Sindri vervaardigd.
GUlI'topper, d i. het gouden paard
van den god Heimdal, zie aId.
Gung'ner, de speer van Odin, waarmede hij den Fenriswolfbestreed.
Gun'lauda (Gunlödh), een Reuzin,
aan wie de bewaking van de dichter
mee was .toevertrou wd: zie Qu ase r.
Gun'ther, koning van Bourgondië,
die zUn hof houdt te Worms en door
Sieg {ried de gemaal wordt van B"unh ilrl e; zie N i bel u n gen I i ed.
Gyl'fe, een Zweedsch koning, die
onder den naam Gang/er een gesprek
hield met de goden in Asgard en
toen de verhalen hoorde, die in de
proza-Edda staan opgeteekend.
Ha'gen, een dienstman van Gunther,
die den held Sieg (ried verraderlU k
met zUn speer den rug doorboorde,
toen deze aan een bron zUn dorst
leschte; zie eh ri e m h il d e.
Hä'uir, de reiger der vergetelheid.
Hä'gring, een luchtspiegeling of
Fata Morgana op de kusten van Noorwegen en Zweden.
Ham, de wintervor~t, met ravenvleugels.
Ha'ti,de wolf, die de maan achtervolgt; wanneer h\j tracht haar in
zijn muil te nemen, ontstaat een
maansverduistering; zie S k ö IJ.
Ha'va- of Ha'wamaal, gnomisch lied
des Hoogen, een der aloude gezangen
in de poëtische Edda; het wordt aan
Odin toegeschreven; elke strophe
bevat een zinspreuk, en elke zinspreuk
herinnert aan de kernachtige en naïeve
w\jsheid van het Noordsche volk; zie
W öl uspa.
Heid of Hejd, de hageljacht.
Heid'hrun was de geit, die dagelijks
melk aan de Asen leverde; zij knaagde
aan den top van den wereldboom
YgdrasilJ.
Heim'dal, zoon van Odin, de groote,

wijze, heilige en wonderstflrke god.
Hij houdt de wacht aan het einde
des hemel, op den godenburcht of
Himanbjorg bij de hemelbrug(Bifröstbrug); hij ziet in de duisterni~sen, en
zijn gehoor is zóó scherp, dat hij het
gras op de velden en de wol op de
schapen kan hooren groeien. Met zijn
tooverhoren (Giallarhoorn), wiens
klank tot aan de verste uiteinden der
wereld klinkt, waarschuwt hU de
goden bij gevaar. Hij rijdt op Gulltopper, een snelvoetig paard, met
haar en manen van goudglans; zie
Loki.
Heims'kringla is de naam der door
menschen bewoonde aarde (Midgard),
waarop Odin uit zijn paleis nederziet.
Hek'sen, zie D I' u den.
He'la, de godin der Hel, de godin
des doods, dochter van Loki, zuster
van den Fenriswol{ en van de wereldslang Jormurgandur. Zij verblijft als
gebiedster in het wmbere en verschrikkelijke rijk der nevelen, waar
allen aanlanden, die van ouderdom
of ziekte sterven. Met nimmer bevredigd verlangen ziet zij uit naar
nieuwe schimmen, en geen van deze
kan ooit haar ijselijk rijk weer verlaten. Haar rijk heet Helheim.
Hel'grindun, zie Hermod;
Hel'heim, het sombere rijk van Hela,
het verblijf der dooden.
Hel'la, de plaats waar de Scandinaviërs de schimmen dachten van
de weerbare mannen, die door een
lui of baatzuchtig leven het loon van
Walhalla verbeurd hadden.
Her'mod (of Her'modur), een zoon
van Odin; hij is de bode des hemels
en wordt naar Heila gezonden om
Hela te bewegen Balder den terugtocht naar Asengard toe te staan. Op
Sleipnir, het moedig ros van Odin,
het paard met acht beenen, rent hij
negen dagen en nachten tot- aan den
hoek, waar hij de brug bereikt over
den Hellavloed (Giöll) geslagen; hier
houdt de reuzin Modgudur, die altijd
de goden tegenwerkt de wacht. "Zeg
mij", vraagt ze, "wat gij hier doet
ter hellevaart 7" "Ik zoek Balder", is

HERTlIA-HOLLER.
zijn antwoord, "hebt gij hem niet gezien 7" Ze wijst hem den weg naar
Mimir's bron, en op dien weg grimmelt het van slangen en wolven, van
nachtuilen en vledermuizen. Eindelijk hoort Hermod het ruischen der
bron en het jammeren der geesten
in het droevige gewest Nevelheim,
aan den ingang van Heila en staat
hij voor de ijzeren traliën-poort,
Helgrindun, welke de dooden afsluit
van de levenden. De afschuwelijke
slang Nidhögur blaast hem tegen,
en de helhond Garmir springt verwoed op, zijn zware keten schuurt
langs de ijzeren deuren. Hermod
geeft Sleipnir de sporen, en met één
sprong is Odins ros over de poort
der hel heen. Hermod omhelst zijn
broeder Balder, weent aan zijn hals
ell kan niet van hem scheiden. Maar
geen geschenken van barnsteen, geen
tranen of beloften kunnen de stroeve
Hela verbidden om Balder terug te
geven, en de bode keert treurend
lang., Mimir's bron naar Asengard
terug; zie verder B a I der.
Her'tha, zie Nel' t h us.
Hildis'vin was een ever met gouden
borstels, waarop Freyr soms rijdend
wordt voorgesteld.
HiI'dur wa~ de naam van een der
Walkyren of strijdgodinnen.
Hi'manbjorg, d. i. hemelsburg, heette
de verblijfplaats van Heimdal, liggende b~i de Bifröst-brug.
Hir'rokin, h y rI'O kin, een reuzenwijf en oude tooverkol, die komt
aanrijden op een wolf, dien zij met
slangen toom en ment, als het schip
Ring horne weigert, bij de uitvaart
van Balder, om af te steken en in
volle zee met Balders lijk te verbranden; het vaartuig eerbiedigt haar,
de strandvlakte splijt tot een vaargeul, en het schip loopt in zee.
Hju'ki en Sil, een knaap en een
meisje, die men in de maan zag:
voorstelling der maanvlekken.
Hle'sey (Lessö) was het rijk van
den zeegod Aegir.
Hlidsk'jalf heette Odins troon, dien
men zich voorstelde als geplaatst in

10t

den bovensten top van den wereldboom Y g dra s i 11, van hier overzag
hij de wereld.
Hlin of IIlyn. dienaresse van Frigga,
door deze godin afgezonden tot hen,
die zij tegen gevaar wilde beschermen.
Hluda'na, de ook bij de Friezen
vereerde bondsgodin, de redster van
schipbreukelingen.
Hnos, dochter van Od, Odder of
Odur en Freya.
Hö'dur of H ö der, de god der duisternis, van den winter, zoon van
Odin en Frigga; hij was blind, en
op den verderfelij ken raad van Loki
schoot hij Balder dood.
Hol'da, Ho 11 e, vrouw Ho 11 e, is
een oud-Germ. godin, die gaarne
verblijft aan meren en bronnen,
waarin zij zich spiegelt. als ze haar
gouden haren kamt Als godin der
vruchtbaarheid is ze voor de menschen
lief en vriendelij k, zij beloont ij ver
en vlijt aan den huiselijken haard.
Nog is z\j de godin der sneeuw; als
het sneeuwde, zei men (en zegt men
nog wel): "Vrouw Holle schudt haar
bed". Verder is zij de godin van geboorte en dood, in welke laatste
kwaliteit zij de koningin der afgestorven zielen genoemd wordt Aan
het hoofd van deze vergezelt z~i Odin
in de najaarsstormen op de Odinsjacht, als deze op Sleipnir in woedende vaart de lucht doorklieft (z~i
heet dan' de var~nde vrouw). Vandaar
dat men Holda zich ging voorstellen
als een leelijke vrouw, een oude heks,
met wier naam men de kinderen
bang maakte. Veel later maakte de
sage haar de hofmeesteres van keizer
B lrbarossa (keizer Frederik 1,1152'90), door toovermacht in den ouden
burcht Kyffhausen op den bergrug
Kyffhäuser (ten Z. van de Goldene
Aue) opgesloten. Zij draagt er den
sleutelbos, en op haar bevel openen
zich de schatkamers der aarde om
de menschen met graan enz te zegenen. De haas. het beeld der dierlijke
vruchtbaarheid, was haar gewijd.
HolI'er, de hellevorst, de god des
doods, bewerker van ziekten en onhei-
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len, die de menschen naar zijn droevig
verblijf sleepte om hen daar te folteren.
Holm, eiland, vergelijk: Bornholm,
Stockholm; een holmgang was een
tweegevecht op een naburig eiland.
Hö'nir, vriend en makker van Odin,
zie Andvari. Hij werd doordeAsen
aan de Wanen als g\izelaar uitgeleverd, toen zij met dezen vrede sloten.
Hreid'mar, zie Fa fn i r.
Hring'horne, zie Rin g hor n e.
Hrug'nir, een der sterkste Reuzen
van .r ö t u n hei m, die iu een strijd
met Thor door diens hamer M j ö I n e r
verpletterd werd.
Hry'mir, zie Hymir.
Hu'gin(n) (de herinnering) en
Munin(n) (de gedachte) zijn twee
raven, die door Odin des morgens
worden uitgelaten en 's avonds tot
hem wederkeeren. Het z~in listige
verspieders in Midgard, en daar Odin
hun leerde spreken, vertellen zij hem,
op zijn rechter- en linkerschouder
gezeten, beurtelings en al fl uisterend,
wat zij zagen en hoorden, z\j klikken
hem alles van de daden der menschen.
Hu'nebedden (zie Reu zen), heidensche begraafplaatsen. Het z\in
regelmatig gerangschikte, ruwe steenklompen: groote brokken granietsteen zijn in den vorm van een
langwerpig vierkant naast elkaar
geplaatst en de twee langste zijden
zijn van boven door enorme dek steenen verbonden. Men vindt ze in
Drente (in de nab\jheid van Tinaarlo
ligt het best bewaard gebleven van
de Drentsche hunebedden) en Groningen, op Rugen, in Pommeren,
Brandenburg, Frankr\jk en Engeland
(hier zeer vele). Z\j bevatten urnen
of scherven van urnen met overbl\jfsels van beenderen, voorts wapenen van steen enz. Z\j behooren tot
de vroegste historische oudheid (ijzeren voorwerpen werden er nog niet
in gevonden). Dergelijke hun e b e dden werden als heilige plaatsen
beschouwd, en men bracht er offers
aan de goden, zoo werden ze offerplaatsen.
Hwer'gelmir, bron in Niflheim,waar-

uit in den tijd van den chaos twaalf
stroomen hun oorsprong hadden; hoe
verder deze zich van de bron verw\jderden, des te meer bevroor hun
water, en zoo ontstonden r\jp en ijs,
die de N. helft van Ginn unga-gap
vulden.
Hy'mir, reus uit! ö t u n hei m, die b\j
den Wereldbrand het schip Naglrare
tegen de Ase n aanvoert.

Ida-velden, de velden rondom of
bij het paleis Gladsheimur gelegen.
Idu'na, de godin der eeuwige Jeugd
en der onsterfelijkheid (de Gr. HelJe),
de liefelijkste der Asinnen, de gemalin
van Braga; zij bewaarde in een gouden schaal de appelen des levens, die
eeuwige jeugd gaven en daarom door
de Asen dagelijks gebruikt werden.
Eens werd Iduna met haar appelen
door den reus Thiasti ontvoerd, doch
zij werd door Loki bevrijd; in dien
tusschentijd kwiinden de Asen. Na
de Godenschemering zal zii, de godin
der verjonging, een nieuwe wereld
en een bl~ider morgen herstellen.
In'geborg, een Asakind, omdat ze van
goddel\ike afkomst was, zie F ri t hj 0 f.
Inhe'riar, zie Ei n her i a r.
Ir'min, god van hemel en aarde
en der veldslagen. Hij werd vereerd
in de gedaante van een zuil, oorspronkelijk een reusachtigen eikestam,
die boven het heilig woud uitstak en
beschouwd werd als het voornaamste
heiligdom des volks. De verwoesting
eener Irminzuil was het zinnebeeld
van de vernietigin/Z van den volksstam. Vooral in de Saksische landen
werd Irmin vereerd. Willibl'Ord (668739) liet zulk een zuil op Walcheren
omverhalen. De meest vermaarde zuil
verhief zich bij Eresberg aan de
Diernel, niet ver van Stadtberg (door
Karel den Grooten in 772 omgeworpen).
Ir'mins-strasse, de Melkweg.
Ir'mina-wagen, de Groote Beer (sterrenbeeld).
Jarl en Er'na waren de stamouders
der Edelen; zie Er n a.

JARL-LOKI.

Jarl, vorst of aanvoerder der Noren.
Jarn'saxa, een reuzin, die bij Thor
moeder werd van twee zonen, Modi
en Magrli.
Joel feest, groot heidensch feest,
dat op den kortsten dag (21 of 22
Dec.) werd gevierd, waarop verbónden
vernieuwd, de toekomst geraadpleegd
en den goden varkens geofferd werden.
Het werd gevierd ter eere van den
tonnegod Freyr, wien men, onder
geloften, dan een rijken oogst afsmeekte; het duurde drie nachten.
Een groot wild zwijn leidde men in
de koningshal, en met de handen op
zijn borsteligen rug zwoeren de leenmannen (in Scandinavië) opnieuw
trouw aan hun vorst. - (In Zweden
heet Kerstavond nog altijd Joelfeest).
Jörd, de aarde, was een der vrouwen van Odin, de moeder van Thor.
Jormungan'dur of Midgardslarlg
(Wereldslang), een der drie kinderen
van Loki; zij omvatte de geheele aarde
(= den Wereldoceaan). Bij den ondergang der wereld (lVereldbrand of
Goderlschemering) strüdt zij tegen
Thor. Deze verplettert haar met z\in
hamer, maar verdrinkt in haar gif.
Jö'tunheim, Jo'tenheim, het Reuzenstrand waar de Reuzen (booze machten) wonen, die aan de Asen vijandig
ZÜn; zie Utgard.
Kabou'ters of Kaboutermanne tj e s, zijn een soort van kleine
dwergen, niet grooter dan een eenjarig kind, die zich vrijwillig in dienst
der menschen begeven en wel in een
bepaald huis (huisgèesten). Ze zijn
gewoonlij k in het gr\is gekleed en
dragen een roode puntmuts. Vooral
werken zij 's nachts (nachtwerker/jes),
waren in den stal, in den kelder, op
de hooizolders rond en zorgen voor
de belangen van hun beschermelingen.
Het vee van dezen blijft gezond, en
de hooischuren worden gevuld, zij
verrichten in stilte het akkerwerk,
ook helpen zij den molenaar op den
molen, den smid in de smederij enz.
(werkgeesten). Ze beschikken over
groote schatten, bezitten bovenna-
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tuurlijke krachten en veel kunstvaardigheid evenals alle Dwergen.
Buitengewoon houden ze van den
maneschijn en in den winter r\iden
ze gaarne in sleden of glijden en
springen over het ijs. Ze zijn bang
voor de menschen en verto(men zich
bÜ uitzondering slechts aan den heer
of de vrouw des huizes.
Karl en Snör waren de stamouders
der vr\ie boeren
Klo'ka, bezweerders of toovenaressen; zie Dwefgen.
Ko'bolt, d.i. Kabouter.
Kva'sir, zie Quaser.

la'ga, de godin der rivieren en
bronnen, de vriendin van Odin.
land'vidi, d.i. land zicht, was het
paleis van Vidar of Widar in Asgard.
Lä'rahr heette de top van den wereldboom Ygdrasill, die tot in den hemel
reikt, en waarop Odirls troon rust.
lau'feji, een Reuzin, de moeder van
den boozen god Loki of Loke.
Lif en Lif'thrasir, vrouwen man,
die zich bij den ondergang der wereld
in een boom hadden weten te redden
en de stamouders werden van een
nieuw menschengeslacht.
ljös'al ren waren de licht-elfen (zie
Alf en) de goede geesten, wier verblijf Alfheim of wel Liösalfheim
heette.
lof'na, godin der liefde en van het
huwelijk, vertrouwde van Freya. Odin
schonk haar de macht, geliefden, trots
alle hinderpalen, bijeen te brengen.
lo'gi of lo'ge, een Reus, de personificatie van het verterend vuur, die
aan het hof van den reuzenvorst
Utgard-logi den wedstrijd in het eten
van Loki won, die toen met Thor
op reis was.
lo'ki of lo'ke, de schoone maar
boosaardige god van het vuur, is de
god der vernieling, der valschheid,
der verleiding en van het kwaad, de
bederver van het geluk der Asen;
h\j verleidt de Reuzen (de natuurkrachten) om tegen de Asen op te
staan, en zoo dikw\ils de regenboog
gezien wordt aan den hemel is het
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een feit, dat de Reuzen over die brug
willen rennen om Asgard te bestormen. Loki is slim, bedrieglijk,
gevaarlij k ; hij streeft er naar de
wereld en de goden ten verderve te
voeren; zoo wordt hij voorgesteld als
oorzaak van den dood van Balder.
Vele lezenswaardige mythen handelen over zUn booze daden. Eindelijk
wordt hij door de Asen gegrepen en
aan drie rotsblokken vastgeklonken ;
boven zijn hoofd hing men een vergiftige slang, die bestendig haar gift
op zijn aangezicht liet druipen. Zijn
pijnlijk wringen deed de geheele aarde
beven (aardbevingen) Hij is de vader
van Hela, godin der hel of des doods,
van den wolf Fenris en van de wereldslang (Jormungandur). Zie S ig Yn. Op den laatsten dag der wereld
wordt hij vrij en strijdt met Heimdal in een beslissend gevecht, waarin
zij elkaar dood en.
Lo'relei, een nixe, haar verblijf
houdende op de 132 M. hooge rots
a. d. Rijn tusschen Oberwesel en St.
Goal'; zij betooverde de voorbij varende
schippers door haar gezang (zie legende
van H Hei n e, 1823, en vergelijk
Sirenen in het ie gedeelte).

Man'nus, zie TuÏsco.
Ma're, zie Na c h t mer r i e.
Meermill'nen, watergeesten, in de
gestalte van vrou wen, met een langen
vischstaart.
Me'gingjard wa~ de krachtgordel van
Thor deze schonk hem du bbele kracht,
als hij dien omdeed.
Mag'ni, Meg'ni (kracht), een der
twee zonen van Thor; zie: Ase n en
Jarnsaxa.
Mid'gard. de Manheim
Mid'gardslang, Midgarddraakj
zie Jormungandul'; ook Thor.
Mi'mir, een wijze reus, de bewaker
van de Mimirsbron, de bron der
diepste wijsheid op den weg naar
Heila, aan den voet van den boom
Ygdrasillj bij deze bron mijmeren
de dooden, nadenkend over hun
aardsche leven Mimir put dagelijks
zÜn wijsheid uit die bron; hij wilde
Odin geen dronk uit die bron gunnen,
of deze moest hem zijn oog tot onderpand geven. Hij werd later dool'
de Wanen gedood; ZÜn gebalsemd
hoofd diende daarna Odin tot orakel;
ook: Mimer.
Mjöl'ner, de donderhamer van Thor,
waarmede alles verpletterd wordt (zinnebeeld van den bliksem). Zie B ro k.
Mod'gudur, de jonkvrouw, die de
brug bewaakt, die naar het verblijf van
de doodsgodin Hela leidt, z. Her m 0 d.
Mo'di (moed). een der twee zonen
van Thor, zie: Ase n en Ja r n s a x a.
Mundilfa'ri is de vader van Sol, godin
der Zon, en van Ma'ni, god der Maan.
Mu'nin (gedachte), zie bij Hu gin
(herinnering).
Mus'pelheim, de wereld v. h. vuur
en v. h. licht in het Z gedeelte van
Gin nu n g a-g a p, wier vonken tijdens
den chaos het ijs der stroomen uit
N i ft hei m deden smelten. De koning van dit gebied is Surtur, die
bij den Wereldbl'and met zijn vlammend zwaard op het schip Naglfa re
tegen de Asen oprukt.

Maan'dag, dag der week, welken
men voor heilig hield; - als groot
hemellicht bewees men de Mllan
goddelijke eer. De oude Germanen
offerden bij volle maan (ook bij
nieuwe maan) en hielden eveneens
dan hnn volksvergaderingen. (Nog
wordt Maandag in eeregehouden door
allerlei handwerkslieden : men eindigt
dan vroeger, of men werkt niet).
Ma'na-Gar'mir (=Maanhond) was de
bijnaum van den helhond, die Hela's
rijk bewaakte en zich met het vleesch
der dooden voedde; zie G a I' m ir.
Man'heim of Mid'gard (= Middenburcht) was de naam van de aarde,
het verblijf der menschen, door de
Asen uit het lijk van den reus Ymir
geschapen.
Ma'ni (of Maane), broeder der godin
Nacht'werkertjes, zie Kab 0 u ter s.
Sol, door de goden belast met het
Nagl'fare, het doodenschip, samenbesturen van den loop der Maan.
gesteld uit de nagels van lijken,

NANNA-NOORDSCHE HELDEN.
waarmede Surtur en z~jn stuurman
Hrymer bij den Wereldbrand uit
Muspelheim komen.
Nan'na, de vrouw van den god
Balder; zij stierf van droefheid bij
het l~ikfeest van haar gemaal.
Na'strand (lijkenstrand) is de treurige verblijfplaats der boozen na hun
dood, waar zij door slangen gekweld
worden; het is de strafplaats der
dooden, eig het strand der doodenrivier, die het r\jk van Hela omvloeit.
Natt of Not is de godin van den
Nacht, die de Zon voorafgaat.
Nehalen'nia, zie Ne r t hu s.
Ner'thus(ook verkeerdel\ik Hertha),
moeder der aarde, de godin van den
warmen zomer, de zegen brengster
(in Zeeland wellicht Nehalennia genoemd). Zij had op een eiland in do
Noordzee een heilig woud en een
Tempelwagen (zie Tempelwoud),
waarop zij rondtoog om vrede en
vrnchtbaarheid te brengen. Die omsluierde wagen werd door twee koeien
getrokken: alle oorlog werd dan gestaakt, men legde dp, wapens af,
overal heerschte veiligheid en vrede,
totdat de godin naar het heiligdom was
teruggevoerd. De wagen werd in een
verborgen meer afgespoeld, en de
slaven die bij den ommegang dienst
hadden gedaan, werden geofferd.
Ne'velheim, zie Niflheim.
Ni'belungen (Nevelingen), in de
Germaansche sagen een geslacht van
dwergen zoo genoemd naar hun
koning Nibelung (d. i. zoon van den
ne\'el) in het bezit van groote rijkdommen, den Nibelungenschat, van
welken Sieg {ried zich meester maakte,
nadat hij hun koning gedood en
Albrich overwonnen had; zie ook:
Fafnir en Regin
Ni'belungenlied, Germaansch heldendicht der Midddeleeuwen, de Duitsche Ilias: plaats der handeling is
Worms; het is een juweel van volkspoëzie en bevat een aaneenschakeling van 3(1 sagen, die de geschiedenis van Sieg{ried behandelen (mytisch gedeelte) en Chriemhildes wraak
(historisch gedeelte). Hoofdpersonen:
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Sieg {ried en zijn gemalin Chriemhilde Gunther; haar broeder en diens
gemalin Brunhilde; zie Ha gen.
Nid'höger, de booze slang, dill met
zijn gebroed aan de wortels van den
wereld boom Y g dra s i 11 knaagt om
dien te doen vallen, zie ook Her m 0 d.
Ni'dingpalen, schandpalen, waaraan
de namen dergenen gehecht werden,
die zich laf of verraderlijk in den
str\id gedragen hadden.
Nifi'heim, het N. gedeelte van
Ginnunga-gap, het rijk der nevels
en der grimmige koude, zie: Hw e rgel m i r en Mus pel hei m.
Nik'ker, watergeest van minderen
rang, die zich in meer dan ééne geoaante vertoonde; h~j kon naar verkiezing de gestalte van een paard,
van een visch, van een slang aannemen, ja, zelfs die van een ruiter,
of van een zeeman, die de zee beploegt. Verder meende men, dat hij
het bloed der verdronkenen uitzoog
en aan den stroom het geschrei van
een kind liet hooren.
Njord, de god der wateren, van de
zee- en scheepvaart; hij voerde heerschappij over den regen en den wind.
Hij werd door de schippers, zeelieden
en viss~hers dringend gebeden om
gunst en zegen op hun bedrijf. Hij
was eigenlij k een der Wanen, die als
gijzelaar naar de Asen gezonden was,
.en gunstige opname onder hen vond
met zijn beide kinderen Freyr en
Freya, wier moeder Skadi heette.
Zijn paleis in Asgard heette Noa/un.
Ni'xe, vrouwelijke Nikker, een waterspook, met groene tanden, groote
oogen en gouden haren; zij had koud
bloed en was meestal boosaardig verleidelijk, en ongeluk of ondergang
aanbrengend ; de Lorelei was een nixe.
No'atun, d. i. nieuwe tuin (schepenstad), het paleis van Njord in Asgard.
Noord'sche helden: in de sagen voorgesteld met 8 handen, zij zwaaiden
8 zwaarden of degens tegelijk: ze
waren zoo groot en sterk, dat geen
paard hen kon dragen; allen voerden
een .tooverschild, door de d werg~n
gesmeed, en hun zwaarden doorklief-
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den het staal, of het linnen was.
Noord'sche mythologie'. Deze is overeenkomstig het karakter del' Noordsche volksstammen. Man en jongeling
onderscheiden zich door kracht naar
lichaam en ziel; vriendschap duurt
bij hen tot den dood. Dapperheid en
goede moed in leven en sterven,
redelijkheid en trouw, kuischheid en
eerbaarheid, zucht voor den vaderlij ken grond en vooral voor de vrijheid, al deze deugden ademt de mythologie der Germanen. Wars van
weekelüke gewaarwordingen, spreekt
ze minder van liefJe, meer van daden.
Het ontbreekt haar noch aan schoonheid, noch aan edel gevoel, noch aan
rijkdom van ideeën. Het reusachtige
van haar wezen is gelij k aan het
grootsche der naar haar genoemde
bouworde. Zij spreekt de taal der
beelden en geert als in een spiegel
te zien het leven en bedrüf der Germanen vóór de geschiedenis een aanvang neemt d. i. eer het doen en laten
van volken en volksstammen voor de
nagedachtenis werden opgeteekend.
Nor'dri (= het Noorden), een der der
dwergen, die het hemelgewelf aan
vier zijden ondersteunen; z. A u s t I' i.
Nor'ge, Noorwegen, ook, Norqeland.
Nor'nen, de schikgodinnen. Ze zijn
evenals de Parcen (z. het ie gedeelte)
drie in getal nl. Urda(het Verledemi),
Verdon'da (het Tegenwoordi"e) en
Skul'da (de Toekomst). Ze z~jn de
beschermgeesten der menschen en
hebben veel invloed op het lot van
een ieder. (Nornen waren ook de
profetessen, die aan de wieg der kinderen de toekomst van dezen voorspelden). Zie Fee ë n. Zij woonden bij
de U r dab I' 0 n, aan den voet van
den boom Y g dra s i 11.

O'beron, koning der Elfen; zie
Albrich.
Od,Odde, Odur de gemaal v. Freya;
zij hadden een zeer schoone dochter
Hnos. Toen Od van Freya weggegaan
was, weende zij goudroode tranen en
trok onder allerlei namen de wereld
door om hem te zoeken.

O'din (in het Saksisch Wodan) is
de stamvader der Asen, de opperste
god, in wijsheid en vermogen alle
andere overtreffende. HÜ is als Alfadur de schepper van al wat bestaat,
hij wordt gedacht als een forsche
persoon met een blauwen mantel om
de breede schouders. Hij bezit slechts
één oog, doch dit glinstert als de
zon; vandaar heet hij o. a. de Vuuroogige, de Allesverzengende : het
andere oog gaf hij Mimir als prijs
voor een teug uit de bron der wijsheid, en van toen af zag hÜ ver in de
toekomst. HU vermomt zich in de
gestalte van allerlei dieren en streeft
op Sleipnir den wind voorblj op verre
tochten. Hij blmcht zelfs de geweldigste vuren; stilt den storm en
effent de baren, als hij op den Oceaan
gaat wandelen. Zelf strUdt hij niet,
maar zUn wapenrustipg weet hij zóó
te bezielen, dat zijn rondas en zijn
spies, ZÜn strijdhamer en strUdbijl
gelijk honden blaffen, als wolven
huilen en woedender dan een beer
of oeros den vijand aan vallen, vellen
en verscheuren. Rechtvaardig is zijn
bewind, en hU is de schrik der boozen. Hij weet door twee zwarte raven,
Hugin en Munin, die h\j leerde
spreken, al wat in het heelal voorvalt, daarom heet hij ook wel de
Rauengod. Ook heet hU Vader der
gesneuvelden (Walhalla), en Vader
van den tijd. Zoo draagt hU ongeveer
tweehonderd namen, die alle betrekking hebben op zijn wezen en werken.
In Germanië (alsook in ons land)
was de eeredienst van Wodan zeer
algemeen: men bracht hem offers,
zond tot hem gebeden op, als men
ten strijde toog. Woensdag (Wodansdag) is naar hem genoemd. Hij is
verder de uitvinder der runen en van
alle wetenschappen, hij is de wetgever en de geleerdste van de Asen.
In Asgard bewoont hij een prachtig
paleis nl. Walaskjalf, ook verbl\ift
hij in Gladsheim onder de Einheriar
en met Saga in Soquabaker; en
eiken avond zetten zich Huqin en
Munin op zijn schouders. Bij den

ODINSJACHT- RUNEN.
Wereldbrand wordt hij door den
Fenriswnlf verslonden.
O'dinsjacht, de woedende luchtvaart of tocht van Odin op Sleipnil'
met een ontelbaren stoet van volgelingen en wel in het najaar bij storm
en onweer: zie Holda.
Offeranden, de Germanen brachten
offtlranden aan de Asen en wel als
zij ten strijde trokken aan Odin
(soms na den strijd menschenoffers),
bij pest en hongersnood aan Thor,
bij huweliiken aan Frigga en in
minnezaken aan Freya.
Os'tar, Oste'ra, denkelijk godin
der schoonheid, der herlevende natuur. der lente.
Os'tar-feest, in 't begin van den
zomer (Maart of April) ter viering
van de lente, vandaar bij de Franken
de Maart- en Mei velden. (In de Chr.
tijnen het Paaschfeest).
Ot'tur, zie: Fafnir en Andvari.

Pal'tar, Germaansche vorm van
Balder, in Zuid-Duitschland Phol
genoemd.
Pere'tha (Pera'tha), een wezen met
Holda of Holle overeenkomstig, maar
in hongeren zin Men noemt haar soms
de Witte Vrouw.
Qua'ser, een wijs man, nog wijzer
dan Mimir, door de Asen en Wanen
geschapen om scheidsrechter in hun
twist te zijn. Hij doorreisde later de
wereld om aan de menschen wiïsheid
te leeren. Twee booze dwergen Fialar
en Galar, doodden hem en maakten
uit zijn bloed, met honig vermengd,
de dichtermee, waarvan de Asen zich
meester wisten te maken.
Rag'narökr of Ra g'n a r a u k, d. i.
Godenschemering of Wereldbrand,
het Noodlot der goden, wordt de
vreeselijke ondergang der wereld, der
geheele schepping genoemd, waarbij
onder hevigen strijd van Aspn en
Reuzen alles (Asgard en Midgardl
te gronde gaat; ook Odin en Thor,
alsmede Fenris en Jormungandur
komen om.
Ran, R a'n a, godin der zee, zuster en
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vrouw van den zeegod Aegir, die, door
tal van dochters omstuwd, op zee
rondzwerft; deels redden zij de schipbreukelingen, deels brengen zij de
verdron kenen naar haar rii k.
Ra'tatösker was de eekhoorn, die
op den stam van den wereldboom
Y g dra s i II heen en weer liep.
Re'genboog, zie Bifröst-brug.
Re'gin, kunstlievende dwerg, die
Sigurd (Siegfried) npvoedde, voor hem
een zwaard smeedde, waarmede hij
een aambeeld kon klooven, en hem
opdroeg zich van het goud van Fatnir meester te maken.
Reu'zen, inzonderheid bergreuzen,
vijanden der Asen; het waren wezens,
40-60 M. lang. Zij woonden op hooge
bergen in Jötunheim, ook in dichte
wouden, zij kleedden zich in dierenvellen en leefden van jacht en roof.
Ze wierpen de Hunebedden op d. i.
de Reuzengraven. Ze waren de vertegenwoordigers van de toomelooze,
vernielende krachten der natuur. De
Reuzpn heetten ook Jöten of Jetten
en Hunen. Ze waren sterk door tooverij, maakten zich meester van de
appelen van Idu'na en wilden de
schoone Freya ontvoeren.
Rind of Rindr, een der gemalinnen
van Odin, moeder van Vali.
Ring'horne, het schip van Balder,
waarop zijn lijk verbrand werd (zie
Ho dur) in tegenwoordigheid van
Odin, Frigga, Freyr, de Walkyriën
en andere goden.
Rolf, Noorsche koning, die in z\in
leger de twaalf Berserkers had, die
door vuur en water gingen; volgens
sommigen was hij een hunner.
Rösk'va, zuster van den boerenzoon
Thialfe, die beiden Thor op zijn
reizen gastvrij ontvingen en hem
verder als dienaars volgden.
Ro'ta, een der Walkyren..
Ru'nen, 10. oude schriftteekens der
Germaansche en Noorsche priesters.
De oudste vermelding van runen
vindt men bij Ta'eitus (zie ie ged.);
het waren geen klank- maar woordteekens, geschreven van de rechternaar de linkerhand. Ze bezitten een
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rechtlijnigen vorm; 20. geheimzinnige
woorden of teekens, die men op de
plecht van het schip, op den knop
van het zwaard, op de drinkschalen
en op houten bordjes als talismans
deed graveeren ; deze runen waren
de tooverrunen, de machtige mystische
runen, v. Odin afkomstig; z. Bra g a.

Sa'ga, de godin der sagen, vooral
der heldensagen, der overlevedng en
der geschiedenis, een der Asen; haar
paleis in Asgard heet Saquabakur.
Sa'ge, een verbaal, van geslacht
tot geslacht mondeling overgeleverd.
Men onderscheidt: de historische sage,
waartoe ook de heldensage behoort,
de gOden sage, ook mythus genoemd;
plaatselijke sagen en dierensagen. De
gezamenlijke sagen, die op de daden
van één en denzelfden persoon betrekking hebben, vormen een sagenkring (-cyclus). De gepersonifiëerde
godin der goden- en heldensage heet
Saga. (Het woord Sage hangt etymologisch samen met zeggen)
Sährim'nir heet de ever, die in
Walhalla dagelijks voor de Asen en
de helden (Einheriar) geslacht werd,
maar iederen avond weer herleefde;
zie EI d r i m n i r.
Saquaba'kur, d. i. beek der daling,
het paleis van Odin en Saga in Asgard.
Scrum'mir, zie Folk vanger.
Sieg'fried, Sigurd, de voornaamste
heldenfiguur nit het Nibelungenlied,
was een koningszoon uit de Nederlanden, die de Nibelungen overwint,
daarbij onmetel\i ke schatten, een onzichtbaar makende kap en den ring
van Andvari heeft veroverd, die den
bezitter in het verderf zal storten,
dan te Worms verschijnt bij koning
Gunther, wien hij de hand vraagt
van diens zuster Chriemhilde.
Sif was een vronw van Thor en
droeg schoone gouden haren, omdat
Loki uit boosheid haar eigen haar
had afgeschoren. Thor dreigde Loki
te verpletteren, zoo hij dit niet vergoedde; toen liet deze door de dwergen dat gouden haar maken.
Si'gurd, de zoon van koningSigmund

wiens geslacht, de Wälsunghen, van
Odin afstamde; hij versloeg den draak
Fafnir, die den schat der Nibelungen
bewaakte, waarop de vloek der goden
rustte; de Germaansche Si e g fr i e d.
Si'gyn (of Signi) was de vrouw van
den boozen Loki of Loke. Toen deze
aan een rots gebonnen was en adders
van boven af hun gif op hem neerspuwden, hield deze, zijn trouwe
gemalin, een schotel boven zijn hoofd
en ving daarin het gif op. Als de
schaal vol was en zij die even ging
ledigen, trof het slangengif Loke;
die kromp en schudde dan van de
pijn (aardbeving).
Sin'dri, zie B rok.
Siöfn, godin tot de Asen behoorende ; zij verwekte bij mannen en
vrou wen liefdegloed.
Ska'di, gemalin van Njord.
Skal'den, vervaardigers van gedichten, vooral van lofdichten bij de
Noordsche volken (0. a bij de Scandinaviërs). Aan het hof van Harold
den Schoonharigen (einde ge eeuw)
leefde een beroemde Skald (Thorn'björn). Zij stonden onder bescherming
van Freya. Zij waren niet alleen
zau!!ers maar ook krijgslieden en
hadden doorgaans de veldslagen bijgewoond, die zij bezongen.
Skidblad'nir was het schip van den
god Frey .., dat altijd met gunstige
wind voer. Door dwergen vervaardigd,
was het zoo ruim, dat het alle Asen
kon opnemen, maar tevens kon het
opgevou wen en door Fl'eyr in zijn
zak gestoken worden.
Skinfa'xe, het paard, waarmede
Daqur, de daggod, rijdt.
Ski'old, echtgenoot van Ge fi 0 n.
Sköll, de wolf, die het licht van
den dag achtervolgt en het voorbijsnellende een zonsverduistering doet
on tstaan; zie H a t i.
Skul'da, de Norne der toekomst.
Sleip'nir (= de stormwind) was het
achtvoetige, snelle paard van Odin.
Snör, stammoeder der vrije boeren,
zie: A f i en Kar 1.
Sol, de godin der Zon, de dochter
van M u n d i!fa rio

STEENDWERGEN-TJOLNER.

Steen'dwergen, een soort van aardmannetjes, in grotten en gebergten
levende.
Su'dri (= het Zuiden), een der vier
dwergen. die het hemelgewelf torsen.
Sund'hilfare, de hengst van den
bouwmeester Blast, die met behulp
van dat paard voor de Asen een zoo
sterken burcht zou bouwen, dat de
reuzen rlien niet konden overweldigen.
Maar voor loon eischte hij Freya, de
Zon en de Maan. Door een list van
Loki, die zich in een merrie veranderde
en den hengst weglokte (nit deze vereeniging ontstond Sleipnir), bleef de
bouwmeester van zijn loon verstoken.
Sur'tur, de vuurreus,dieMuspelhei m bewaakt met een vlammend
zwaard. H~i is de dood vüand der Asen;
bÜ den ondergang der wereld (Godenschempring) rukt hij op het schip
Nagl(are tegen hen op, en hij steekt
den wereldboom (Ygdrasim in bránd.
Svart'alfheim. de verbl~jfplaats der
zwarte Elfen of der döchalfar.
Syl'phen. geesten, die de lucht bewonen; vrouwelijke geesten der lucht
worden sylphiden genoemd.
Syn, de deurwachter van Odins
paleis G 1a d s hei mul', die alle ongenO'ldigden onverbiddelUk buitensloot.
TlI.ngjös'tir en Tangris'nir heetten
de bokken, die voor Thor's wagen
gespaunen waren.
Tarn'kappe, de onzichtbaar makende
kap van A lb,·jeh, dien Sieg (ried hem
ontroofde, nadat hij hem overwonnen had.
Tem'pelwoud, heilig bosch dat dienst
deed als tempel; men slachtte er de
offers, stortte er gebeden en hield
er offermalen. Een voorname gewijde
boom was de verblüfplaats der godheid; elke schennis, zelfs het afbreken
van takken werd zwaar (soms met den
dood) gestraft. - In deze wouden
werden ook de Tempelwagens bewaard,
waarmede deOmrneganger.(processies)
werden gehouden; voor die wagens
onderhield men "heilige paarden",
doch de wagen van Nerthus (Hertha)
werd met twee koeien bespannen.
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Thi'alfe, zie R ö s kva.
Thiasli, zie I dun a.
Thor (Donar, Thoenar), vreeselijk
om aan te zien, rood van baard, de
god van bliksem en donder, die op
een ratelenden wagen de lucht doorklieft, werpende met zijn vreeselijken
donderhamer (rnjälner), welken hij
slingert zonder ooit te missen en die
altijd tot hem wederkeert. Hij wordt
voorgesteld als een kloek man van
ongemcene spierkracht, hij draagt
den krachtgordel (rne'qingjard) en
ijzeren handschoenen. Hij i~ de oudste
zoon van Odin of Wodan, zUn moeder is J örd, de aarde; zij n paleis heet
Thrudheim. Hij voert een gestadigen
strijd met Reuzen, van welke hij er
velen doodt met z\jn donderhamer ;
alsook kampt hU met de Midgardslang (Jormungandur). Zijn wagen
wordt door twee bokken getrokken.
Zie Tangjöstir. Bij den Wereldbrand doet Jormungandur Thor sneVE'n door haar ver!!iftigen adem. HU
heeft een dochter Thrud (= kracht)
en twee zonen Magni (Sterkte) en
Modi (Moed).
Thröl, zie: Thyr en Ai.
Thrud, dochter van 'f hor.
Thrud'gelmir, een zeshoofdige reus,
die uit de beide voeten van Ymir
ontstond.
Thrud'heim, d. i. verblijf der kracht,
is de naam van hp.t paleis van Thor;
het ligt niet in Asgard, maar dichter
hU de aarde.
Thrym, de reus, die Thor den
Donderhamer in den slaap ontnam,
dien verborgen hield en Freya als
vrouw eischte voor de teruggave er van.
Thrym'heimur, d. i. het Donderverbliif, zie Asgard.
Thyr, een ruwe, plompe maagd,
en Thröl waren de stamouders der
knpchten en I~jfeigenen, zie Ai.
Thyr'sen, Thur'sen en Joten zijn de
namen der Reuzen, die aan de Asen
vijandig zUn. Ook worden zij Trollen
genoemd.
Ti'us, Tiu, Tyr, de krijgsgod, de
god Mars der Germanen; zie Ir min.
Tjol'ner, de zoon van Freyer, van
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wien de aanzienlijke geslachten af-I Va'li of Wa'li; de jongste zoon van
stammen.
Odin, zijn moeder heette Rind, een
Trol'ler, een dwerg in de toover- voortreffelijk boogschutter, die in
kunst volleerd, men bewees hem in blinde woede Hodur, den moordede Noordsche landen vpel eer.
naar van Balder, doodde; zijn verTuis'co, ook Tuïsto, volgens Ta'ci- blijf in Asgard heet Valaskjalf.
tus de uit de aarde gesproten god
Var of War, de godin die de eeden
van het morgenlicht met zijn zoon van minnenden in een gouden tafel
Man'nus, van wiens drie zonen de opschreef, en ontrouw wreekte.
voornaamste stammen der Germanea
Ved'fölnir was een havik, die tusafkomstig waren, in oude liederen schen de oogen van den adelaar zat,
gehuldigd als de stamvader of de welke op den top van den wereldboom
stamgoden des volks. Die drie hoofd- Y gd I' a si 1\ zetelde.
stammen zijn: de Ingaevonen, aan
Verdan'da, de Norne van het tegende zee; de Herminonen, in het bin- woordige.
nenland en de Istaevonen, tusschen
Ves'dri (= het Westen), een der vier
RUn en Wezer.
dwergen, die het hemelgewelf torsen.
Tyr, een der zonen van Odin en
Vi'dar, zie W i dar.
Frlgfla, de oorlogsgod; hij temde den
Vi'döfnir, een koolzwarte haan, met
Fenriswolf, maar verloor daarbij een gouden glans, die ook op den top van
hand. Bij den ondergang der wereld den wereld boom Y g d I' a s ill zit.
(Godenschemering) bestrijdt hij
Vi'grid, vlakte waardegrootestr\jd
den helhond Garmir, beide komen tusschen A sen en R· uzen wordt gein dien strijd om.
streden, vóór den Wereldbrand.
Vi'king, %eerOO1Jer bij de Noren,
Uil, U 1'1 e r, U l'f er, zoon van Sif en zoo genoemd naar het woord vik,
stiefzoon van Thor, bekend als boog- inham, waar zij met hun schepen
schutter en ski- of sneeu wschoenloo- wisten te schuilen; zij noemden zich
per; zijn paleis heet Ydalir. H\j is zeekonini!en: Op het schild slaapt de
zóó gezien bij de Asen, dat, als Odin Viking, het zwaard in de hand, en
op reis gaat, hij diens plaatsvervan- het gewelf des hemels is zijn tent
ger wordt in Asgard.
(Frithjof-sage); ook: Wiking.
Ur'da, de Norne van het verledene
Vo'la, een waarzegsteronder de Asen.
Ur'dabron, heilige bron aan een
Vrij 'dag, zie Fr i g ga.
der drie wortelen van den boom
Vuur'dienst, naast de hemellichten
Y g dra s i 11, waar de Asen recht- werd ook het V u u I' vereerd, als
spraken; met het water uit die bron zinnebeeld van levendmakende kracht.
bespropiden de Nornen dien boom.
Deze dienst was echter zeer eenvoudig.
Ut'gard, een andere naam voor het Ook eerde men het vuur als een gereuzenland Jotenheim, waar de Joten heimzinnige macht of als zinnebeeld
of .letten in nacht of koude wonen van bovenzinnelijke wezens. Dezen
en waar Utgard-Logi (z. Logi) dienst vindt men in verband gebracht
heerscht, met wien Thorvoordurend met dien van Loki, en om hem "den
verwoester" te verzoenen, bracht
in strM is.
Ut'gard-Logi, zie: L ogi en Elli. men hem koste lij ke offers, zelfs
menschenoffers.
Vagda'vercust, de in de omstreken
Vuur'reuzen , zie: Su r t u r en
van Kleef vereerde Germaansche For- Muspelheim.
tuna, de godin van het lot der
Wa'la, de profetes, diein de Wöluspa
(Wala's wijsheid) de geheimen der
menschen.
Va'la, een zieneres en profetes, scht>pping, den ondergang der wereld
door Odin j!'eraad pleegd; zie Wal a. door den Wereldbrand en de daarna
schoone toekomst bezingt.
Valask'jalf, zie Wal a s k ja lf.

WALASKJALF-WITTE- WIJVEN.

Walask'jalf ofValask'jalf, d.i. wachttoren van Wali of Vali, met zilver
gedekt en ook Odin tot wachttoren
dienende, van waar hij het heelal
kan gadeslaan d. i. het stergewelf; zie
Asgard.
Walhal'la, d i. "zaal der gesneuvelden", het verbl\jf der in den slag
gevallenen, een prachtige zaal met
schilden en speren versierd, in Gladsheim, omgeven door een bekoorl\jken
lusthof Glasir, een paradijs. Zij had
540 poorten, en door elke deur konden 800 gesneuvelde helden naast
elkaar binnentreden. De Vorsten
werden alle in het Walhalla opgenomen, ook, wanneer Z\j niet in den
slag vielen. Het was een groote eer
met een aanzienl\jk gevolg en groote
schatten het Walhalla binnen te
treden; daarom brachten velen zich
naast hun Vorst (op het slagveld)
om het leven en gaf men dezen, be
halve zijn strijdpaard en zijn wapens,
ook de buitgemaakte kostbaarheden
mede in het graf; zie G la d s he i m.
Wa'li, zie Vali.
Walky'ren, Walky'riën, Walku'ren,
gevleugelde godinnen van lageren
rang: het zijn schoone, zeer bevallige strijdgodinnen, die in met goud
versierde wapenrusting, naar het bevel van Odin, den slag besturen en
het lot des doods aan de helden toewerpen. Zij vergezellen de gesneuvelde helden naar Wal hall a en
bieden hun den beker. Zij bezitten
het vermogen zich in zwanen te
veranderen.
Walpur'gisnacht, zie D r u den.
Wa'nen (oud-noorseh VanÎ1') is in de
Noord~ehe mythologie een geslacht v.
goden, dat door de Asen verdrongen
werd. Later gingen de Asen een
overeenkomst met hen aan en werden
er gijzelaars uitgewisseld. De Wanengoden Njord, Freyr en diens zuster
Frllya, kwamen bij de Asen, Hönir
bij de Wanen.
'War of Waar, zie Var.
Waran'da, zie Ver dan d a.
Wa'tergeest, zie Nik keI'.
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Waulun'der, de vulkaan der Noordsehe mythologie.
We, broeder van Odin, die dezen
met een derden broeder Wili in
den strijd tegen de Reuzen (Ymir)
bijstaat; zie: B ö I' en Bes I a.
Weer'wolf, d.i. man-wolf, ofmenseh
in wolvengedaante, volgens het volksgeloof, dat er menschen z~jn, die
zich in wolven kunnen veranderen.
Hij onderscheidde zich van den gewonen wolf alleen door een stompen,
als afgehakten staart. Men geloofde,
dat hij des nachts rondzwierf in
bosschen en woeste streken. Op
St.-Jansnacht vierden de weerwolven
feest, en het waren heksen en toovenaars, die zich dan door het aangespen van een lederen riem in
weerwolven konden vel anderen.
We'reldbrand (Ragnal ökr[of Ragnarauk, Godenschemering), bestorming
van Asgard door Loki (met Fenris
en JormU'Ylgandur) en z\jn aanhang
(de Reuzen). De Asen strijden, I',eholpen door de helden (Einheriar) uit
Walhalla. De Bifröst-brug bezwijkt,
de boom Ygdrasill verbrandt, al de
paleizen in As~ard worden vernield.
De aarde zinkt we!!: in de zee, en
het heelal gaat in vlammen op. Zie
verder Ase n.
Werk'geesten, zie Kab 0 ut ers.
Wi'dar of Vi'dar, de god der stilzw\jgendheid, de zwijgende zoon van
Odin en Frigga, die b~j den laatsten
strijd tusschen goden en reuzen (zie
Ragnarökr) den Fenriswolfdoodt.
Zijn paleis in Asgard heet Landvidi.
Wi'grid, zie Vigrid.
Wïkktg, zie Vi kin g.
WiI'de ja'ger, zie Ek har t.
Wi'li of W i'l e, zie We.
Win 'golf, het paleis der rechtspraak,
de gerechtsplaats, een heiligdom in
Asgard voor goden en menschen,
onder dein wereldesch Y g dra s i IJ.
Wit'te-wij'ven, bewoonsters v. holen
en kuilen, gunstelingen der goden;
haar werd veel eer bewezen, omdat
ze een helder iuzicht in de toekomst
hadden: ze voorspelden geluk en ongeluk, deden aanwijzingen omtrent

ontvreemde goederen, kondigden den·
dood aan enz. Het woord witte hangt
(vergelij k :
hier samen met weten (vergelijk:
verwittigen
vet'wittigen = doen weten); wittevrouwen,
vrouwen bet. dan ook wijze vl'Ouwen,
en die naam heeft betrekking op haar
waarzeggenden geest. Na haar dood
haar door de heiliging ,"an
eerde men baar
van
haar grafheuvels of belten, bij
bU welke,
naar het volk meende,
meende. haar schimmen
bleven rondwaren. Het geloof aan
haar bestaan hield in de christelijke
tijden stand: in de buurtschap Bardiem (dorp aan den Lochemerberg)
<:hem
bevindt zich nog altijd de Witte-wijvenkuil, en in Limburg bestond een
venkui1,
taai geloof aan deze wezens, die er
beltewiven werden genoemd.
Wo'dan, de Saksische naam van
Odin; zijn naam hangt etymologisch
samen met waaien, wind.
(Wonansdag), zie 0 din.
Woens'dag (Wodansdag),
Wo'len of Wola's zijn tooveressen
en heksen.
Wölus'pa, het voornaamste dichtstuk der oudere of poëtische Edda,
waarvan Havamaal een gedeelte is;
zie ook Wala.
Wal a.

\'opt knaagde een slang (zie
zijn voet
;S
i dh ö g er). Zie ook: Heidhrun,
Hei dh I' U n,
~idhöger).
H
BII i d s k j aalf,
lf, Rat a t ö s k er, U r d abron, Lärahr, Vidöfnir en Norneen.
n. Allerlei v~iandige
vijandige invloeden beJl
dreigen zijn bestaan lang tevergeefs,
maar bij den Wereldbrand komt
de boom, door Surtur in brand gestoken, ten val, en de wereld gaat
door vlammen te gronde.
Y'mir, de vader van het geslacht der
Bergreuzen, de verpersoonlijking
verpersoonlij king van
den chaos d. i. van de woeste, verwarde. ledige ruimte vóór de schepping
de,
(Ginnunga-gap) Uit het lichaam
Y mir werd door de Asen, nl. door
van Ymir
narlat zij hem geOdin, Wili en We, mrlat
dood hadden, het heelal geschapen, en
zijn
wel uit zijn vleesch de aarde, uit zUn
bloed de zee, uit zijn beenderen de
bergen, uit zijn tanden de steenen
en rotsen, uit zijn schedel den hemel,
uit zijn haar de boom
en en uit zijn
hoomen
s tri.
hersenen de wolken; zie ook A u st
r i.
Vonken, welke uit Muspelheim
naar de aarde vlogen, plaatsten zij
als Zon, Maan en Sterren aan het
uitspansel. Zoo ontstond de wereld,
onder heerschappiî
heerschappij del' Asen, met
Y'dalir, d. i. dalen der vochtigheid, Odin aan het hoofd.
het paleis van Uller
UUer of Uil
Ull in Asgard
Zee 'koningen, eerenaam, dien
Yg'drasill, de wereldboom, .een I Zee'koningen,
tlien de
esscheboorn.
esscheboom, het zinnebeeld van den Vikings zich toeëigenden.
tijd (zie Gin
nu n g a-g a p); hij overGinnunga-gap);
Zon, evenals en nog meer dan de
trof alle overige boomen in grootte Maan, als god
heid geëerd en gevierd,
godheid
en schoonheid. Z\in
Ziin wortels drongen met oITers
offers en gezangen. De Friezen
tot in de ingewande'n
ingewanden der aarde in en Franken waren gewoon op Zondag
de Onderwereld, zijn
z\jn armen strekten ter rechtspleging in het heilige woud
'woud
zich over de geheele wereld uit, zijn te vergaderen, terwijl de slaven blekruin reikte tot aan het hemeldak en ven werken.
Zon'dag,
droeg
droe!!: den troon van Odin, zie L ä r a I'r h.
h'l Zon
'dag , dag der week aan de Zon
In zUn
z~in takken woonde een arend (zie geheiligd; vergelijk M a a n dag.
V e d f ö I n i r), rijk in wetenschap; aan
Vedfölnir),
-'--~-
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vervalt.
ts vervalt_
Cha'rites.
Sauru'ktonus.
Calli'ope.
COl'yban'ten.
Coryban'ten.
Aene'as.
Gigan·ten.
Gigan'ten.
Hi'ero.
Bi'ero.
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