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VOORBERICHT VOOR- DEN EERSTEN DRRUIK.

In den zomer van het jaar 1887 wendden De Erven F. Bohn zich tot mij met
de vraag, of ik de bewerking op mij wilde nemen van een nieuw zoogenaamd klas
woordenboek, meer in het bijzonder bestemd voor leerlingen aan de nederland -sich
minderen omvang en lageren prijs dan het bekende werk van-schegymnaië,v
Lubker en ook dan de nederlandsche bewerking daarvan door wijlen Mr. J. D. van
Hoëvell, omstreeks 30 jaar geleden bij den. heer Braat te Dordrecht verschenen. Alleen
durfde ik echter deze taak niet op mij te nemen en ik verzekerde mij dus van de hulp
van mijn ambtgenoot Dr. Z. C. de Boer, die zich bereid verklaarde den arbeid met
mij te deelen,
J. G. SCHLIMME R.

Waaraan dit woordenboek zijn ontstaan verschuldigd is, is in bovenstaande
regelen medegedeeld. Er blijft nog over, rekenschap te geven van de bewerking.
Het boek was in de eerste plaats bestemd voor de gymnasiën, doch het belang van
de uitgevers bracht mede, dat het debiet niet uitsluitend daartoe wordt beperkt,
maar dat het boek ook geschikt zou wezen voor beoefenaars der klassieke letterkunde
en der oude geschiedenis, ook buiten het gymnasiaal onderwijs staande. Met het
oog op het hoofddoel kwam het ons voor, dat wij zooveel mogelijk lange monografieën
moesten vermijden en wel in het oog moesten houden, met welk doel een gymnasiast
een artikel zou opslaan. Wanneer hij b.v. den naam van een land opzocht --- zoo
eieenden wij — dan zou dit niet wezen om er eene uitvoerige aardrijkskundige
beschrijving in te vinden, met opgaaf van bergen, rivieren, steden, enz. Toen een
bewerking was vastgesteld, moest de arbeid worden verdeeld. De-malhetpnv
eerste ondergeteekende nam datgene voor zijne rekening, wat tot Italië behoorde of
zich daarbij aansloot, om het zoo eens uit te drukken, het rote. gedeelte, benevens
de geheele geografie der oude wereld, terwijl de tweede ondergeteekende zich met
het grieksche gedeelte en de geheele mythologie en godenleer belastte. De lijst der
op te nemen artikels werd telkens door -ons gemeenschappelijk opgemaakt en daarbij
werd met zorg overwogen, of naar onze meening. te verwachten was, dat de leerling
dit of dat woord in ons woordenboek zou opzoeken. Wij meenden verder, ons te
moeten beperken tot het gebied der oude geschiedenis en niet óp dat der middeleeuwen
te moeten treden.
Een ander punt van ernstige overweging was de spelling der grieksche namen,
wanneer zij met latijnsche letter worden geschreven. Al ras bleek het, dat een
dubbel stelsel — n.l. voor latijnsche en grieksche woorden afzonderlijk — met het
oog op de alphabetische volgorde niet houdbaar was, al ware het alleen reeds hierom,
dat de volgorde van het alphabet in beide talen niet dezelfde is. Het gevolg zou
slechts verwarring en last voor de gebruikers zijn geweest. Zoo kwamen wij tot het
besluit, in alles de latijnsche spelling te volgen. Nu was het echter consequent, ook
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de latijnsche volgorde der letters in acht te nemen. Dientengevolge 1 ) staan ook de
woorden, die met grieksche letters geschreven zijn, daar waar zij naar het latijnsche
alphabet behooren te staan. Zoo staat b.v. Avrorro,4 ft tusschen Autonoë en Autonous,
Ei:zA ,a tusschen Euius en Eulaeus, doch nu moest, om geen verwarring te stichten,
overal de v op Bene lijn gesteld worden met u, ten minste in de grieksche woorden,
die geen eigennamen zijn en daarom in grieksche letters zijn gespeld. Zoo staat
b.v. oti,ci,ccooiczL na Summanus en niet na Symniachus. Woorden, die met een geaspireerden klinker beginnen, vindt men onder H. Een ander gevolg van deze regeling
is geweest, dat wij zooveel mogelijk de latijnsche uitgangen hebben verkozen en
men b.v. niet Delos moet opzoeken, maar Delus. Moge ook deze of gene hiertegen
bezwaren koesteren, het gemak der gebruikers stond op den voorgrond.
Thans nog enkele opmerkingen 2 ). De romeinsche wetten, voorzoover zij zijn
opgenomen, staan niet vermeld onder een algemeen artikel lex, maar naar haren
naam. Zoo moet b.v. eene lex Aemilia onder Aemilia (lex) gezocht worden. De
romeinsche familiën staan, althans wat den tijd der republiek betreft, zooveel moge
naar genies gerangschikt. Voor den keizertijd was dit om zeer begrijpelijke rede--lijk
nen niet vol te houden. De keizers vindt men geboekt onder den naam, waaronder
zij in de geschiedenis gewoonlijk voorkomen. Niet alle eigennamen, welke bij oude
schrijvers voorkomen, worden in dit woordenboek aangetroffen. Namen, die slechts
op eene enkele plaats voorkomen en waarvan niets anders te vermelden was dan.
wat op die plaats wordt gevonden, hebben wij in den regel als onnutten ballast
beschouwd, tenzij vermelding noodig scheen om verwarring met anderen te voorkomen. Wat het geografische gedeelte aangaat, hebben wij ons tot het, in ons oog,
noodzakelijke beperkt. Wie b.v. Sequana opzoekt, dien zal het welvoldoende zijn,
te weten dat dit de Seine is, en hij zal- niet vragen, waar deze ontspringt en welke
rivieren zij opneemt. Als men vindt, dat Abnoba moes het tegenwoordig Schwarzwald, of dat Baetis de oude naam is van den Guadalquivir, dan zal zulks voor den
gebruiker van dit woordenboek wel voldoende wezen. Bij de stedennamen is er naar
gestreefd, zoodanige aanwijzing te geven, dat het opzoeken op de kaart gemakkelijk
werd gemaakt. Ook moest er eenige rekening worden gehouden met hetgeen op de
gymnasia al of niet gelezen wordt, en zoo wij b.v. Pausanias en Plinius veronachtzaamd hebben, dan zal men ons toch moeten toestemmen, dat hieraan weinig is gelegen, daar men bij het lezen van zulke schrijvers vanzelf weet in welken hoek der
wereld men zich bevindt. Nu en dan is naast den ouden ook de tegenwoordige naam
vermeld, wanneer b.v. deze laatste een algemeen bekende naam is of waar de naam
van een volk nog voortleeft in dien van hunne vroegere hoofdstad.
En hiermede — habeat sun fata libellus.
J. G. S.
Tiel, Juni 1890.
Z. C. DE B.

VOORBERICHT VUUR DEN TWEEDEN DRUK.
Hoewel wij in deze tweede uitgave, waarbij de tweede ondergeteekende dat deel
voor zijne rekening heeft genomen, dat in den eersten druk door den heer ScHLIMMER
1) Een voorbericht wordt zeer dikwijls niet gelezen. Toch zal het bij het opzoeken van
eon woord dikwerf moeite besparen, wanneer men althans van deze mededeeling nota neemt.
2) Ook van belang voor den gebruiker.
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is bewerkt, zooveel mogelijk getrouw zijn gebleven aan het hierboven uiteengezette
werkplan, konden toch de resultaten van het wetenschappelijk werk van twintig
jaren niet zonder invloed blijven op de behandeling van verscheiden artikelen.
Gewijzigde opvattingen omtrent oude geschiedenis, rom. eeredienst, antiquiteiten, enz.
moesten, voor zoover zij door ons gedeeld werden, ook hier uitdrukking vinden,
zonde het boek op de hoogte van zijn tijd blijven, en ook onder de meeningen, die
wij niet als met zekerheid juist durfden aannemen, waren er niet weinige die ons
iL ieder geval vermelding waard schenen. Bovendien is het geografisch gedeelte in
vele gevallen uitgebreid door uitvoeriger aanwijzingen, om het zoeken op de kaart
gemakkelijker te maken, en met hetzelfde doel is een aantal minder bekende plaatsen
opgenomen, die in de eerste uitgave niet vermeld waren.
Andere wijzigingen dienen tot het verbeteren van onjuistheden, bij het gebruik
opgemerkt, of danken hun ontstaan aan opmerkingen van anderen, die wij ons
dankbaar hebben trachten ten nutte te maken. Zoo is het art. acies, dat in den
eersten druk weggelaten was, nu wèl opgenomen, de leges ciymauice tot één art.
vereenigd, enz. Het een en ander, waarbij nog komt de toevoeging van een aantal
nieuwe afbeeldingen, heeft de uitbreiding van het werk met een viertal vellen druks
ten gevolge gehad.
Lange klinkers zijn alleen in de voorlaatste lettergreep van meer- dan tweelettergrepige woorden van een teeken voorzien, korte op enkele bizondere gevallen
na in het geheel niet; dit scheen ons voldoènde om de juiste uitspraak, vooral van
eigennamen, aan te geven.
Wat hierboven over het volgen van de latijnsche spelling gezegd is, bracht
onzes inziens mede dat geen trema geplaatst werd op een klinker, die met den
voorgaanden klinker in het Latijn geen tweekiank kan vormen, dus niet meer
Nausicad, Anfinoiis e. dgl. Eu moet in grieksche eigennamen als een tweekiank gelezen worden, behalve natuurlijk wanneer het tegendeel blijkt, in latijnsche woorden
niet; zoo zijn bijv. Ereckheus. Creusa en balneurn alle van drie lettergrepen.
Mogen de aangebrachte veranderingen blijken verbeteringen te zijn!

ï'iei, September 1910.

Z. C. DE B.
C. G. Tn. W. K.

VOORBERICI[T VOOR DIEN DERDEN DRUK.

Terwijl er tusschen het verschijnen van den eersten en den tweeden druk
twintig jaren verloopen zijn, volgt deze derde druk reeds na ruim negen jaren. Het
spreekt dan ook bijna van zelf, dat deze druk veel minder afwijkt van den vorigen, dan
de tweede van den eersten, daar in de laatste vijfjaren het wetenschappelijk onderzoek
vrij wel stil gestaan heeft. Wegens het overlijden van mijn betreurden ambtgenoot
Dr. Z. C. de Boer, heb ik ook het Grieksche gedeelte van het werk op mij genomen.
Zijn werk echter bleek bij nauwkeurig onderzoek zoo verdienstelijk in elkaar te zitten,
dat in dat gedeelte slechts weinig veranderingen, voornamelijk op het gebied der
literatuurgeschiedenis, behoefden aangebracht te worden. Waar dit niet het geval
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was, heb ik bij de belangrijkste Grieksche schrijvers de voornaamste werken opgesomd, met bijvoeging zoo mogelijk van het jaar van verschijning. Verder heb ik
nieuw opgenomen al wat de praktijk van het lesgeven mij als leemte had doen gevoelen : liet werk behoort in hoofdzaak voor schoolgebruik bestemd te blijven, al
maken ook, naar mij gebleken is, vele studenten en jongere collega's er gebruik van.
Van nieuwigheden noem ik behalve zás^c, dat de vorige maal uitgevallen was,
o. a. o«voS, áy v'S en m di; verder woorden als zover, Hellenismus, zQoor,' ^vzol, ; ook
een klein artikel over Paulus — de Romeinsch-Grieksche cultuur der 1ste eeuw n. C.
is zonder hem niet te begrijpen -- en in verband hiermede, eene bijvoeging onder
Galatia. -- Verder heb ik de voornaamste Attische vazenschilders en fabrikanten
opgenomen; ze komen zoo vaak bij het onderwijs te pas, dat een aanwijzing van den
tijd, waarin ze thuis hooren, niet ongewenscht leek. Van één dezer kunstenaars,
Brygus, wist ik het accent niet -- de naam schijnt later niet meer voor te komen,
en in zijn dagen schreef men geen accenten ; ik heb er dus maar wat van gemaakt.
Nieuwe houtgravures zijn ditmaal niet opgenomen, ééne, afschuwelijke, Equuleus,
die bovendien onjuist was, heb ik weggelaten.
Ten slotte is het mij een behoefte dank te zeggen aan de Bestuurders der
Buma- en der Leidsche Bibliotheek, zonder wier liberaliteit in het uitleenen een
dergelijk werk moeilijk had kunnen tot stand gebracht worden.
Moge het werk ook ditmaal zijn weg vinden.
-

Tiel, Maart 1920.

C. G. TH. W. K.

VERKORTINGEN IN DEN TEKST.

V. s. = volgens sommigen.
V. a. = volgens anderen.
e. a. — erf andere(n).
e. e. = en elders.
d. Gr. = de Groote.

rom., Rom. — romeinsch, Romeinen.
Waar niet bepaald het tegendeel blijkt, zijn de jaren gerekend vóór C.

A

Abacus, cLfla^, árá.ccov, 1) Soort van rekenbord of telraam. — 2) Vierkant bord, met
zand bestrooid, voor het teekenen van wiskunstige figuren. -- 3) Soort van speeltafel of
speelbord. — 4) Pronktafel of buffet, meest
vierkant, zelden rond, meestal zeer kostbaar

van blad en pooten. Men bezigde hiertoe marmer, soms ook zilver, of wel zeer kostbare
houtsoorten. — 5) Marmeren paneelplaat aan
de muren, ook wel de bonte vakken in een
vloer van mozaïekwerk. — 6) Dekplaat eener
zuil (zie Columna).
Abae, "A,^«(, zeer oude stad der Abanten
in Phocis, op de grenzen van Boeotië, met
een tempel en een orakel van Apollo.
Abalus, een Noordzee - eiland, waar veel
barnsteen gewonnen werd, waarschijnlijk
Burchana (Borkum), zie verder Glaesariae
insulae.
Abantes, 'Af(cvrsS, oud -grieksche volk stam, de oudste bewoners van Euboea. Nog
vroeger hadden zij in Phocis gewoond en
daar de stad Abae gesticht.

Abautiades, 'A,^«)zLá(Y17S, Acrisius, Perseus,
e. a. afstammelingen van Abas.
Abantias, .f1,l(c1'TH:S, z^S, 1) vrouwelijke
afstammeling van Abas, bijv. Danaë. —
2) Euboea, oude woonplaats der Abanten.
Abaris, 'Afl ►o^S, priester van Apollo bij
de Hyperboreërs of Scythen, van wien vele
wonderen verteld worden, bijv. dat hij van
Apollo een gouden pijl had gekregen, waarop
hij door de lucht reed, dat hij zonder voedsel
leefde, de toekomst voorspelde, ziekten genas,
enz. Hij leefde v. s. in de 8ste, v. a. in de
Ede eeuw.
Abas, "Aa«;, 1) zoon van Lynceus en
Hypermnestra, koning van Argos. Hij was
in het bezit van het schild van zijn grootvader, Danaus, waarvan het gezicht een oproerig volk tot bedaren kon brengen. V. s.
is hij de stichter van Abae, v. a. is dit een
naamgenoot van hem, zoon van Poseidon en
Arethusa. Hij was de vader van Ac,risius. —
2) zoon van Metanira, die Demeter bespotte,
toen zij met gretigheid dronk, en daarom
door de godin in een hagedis werd ver'

—

anderd.

Abdalonymus, afstammeling van de oude
koningen van Sidon, die in groote armoede
leefde, totdat Alexander hem in de waardigheid zijner voorouders herstelde en zijn gebied zelfs vergrootte.
SCHLIMMER en DE BOER.

Abdéra, zà "Afláiox^, stad op de thracische
kust aan den mond van den Nestus, eene
volkplanting van Clazomenae, doch vervolgens door de Thraciërs verwoest (653), en
ruim een eeuw later (545) door inwoners
van Teos, die zich niet aan Cyrus onderwerpen wilden, weder opgebouwd en bevolkt.
Abdera had in de Perzische oorlogen zware
offers aan de legermacht van Xerxes te
brengen, doch kwam daarna, als lid van den
delisch-attischen bond, tot grootera bloei.
In de Ode eeuw verloor de stad haar beteekenis tengevolge van een ongelukkigen strijd
tegen de Triballers, een thracischen stam
aan de Donau, die in 376 plunderend het
eigenlijke Thracië binnenviel, en de Abderieten versloeg. In den oorlog der Romeinen
tegen Perseus werd Abdera door den praetor
L. Hortensius stormenderhand ingenomen en
geplunderd (170), en werden de inwoners
omgebracht of als slaven verkocht, omdat zij
aan de hebzucht van den romeinschen veldheer niet spoedig genoeg voldeden. De rom.
senaat schonk hun de vrijheid terug en verklaarde Hortensius' handeling voor onbillijk.
In den lateren tijd hadden de Abderieten
den naam van stompzinnig te zijn en allerlei
dwaasheden te doen. De wijsgeeren Democritus en Protagoras en de geschiedschrijver
Hecataeus waren te Abdera geboren.
Abdérus, 'A i*h1oos, een gunsteling van
Heracles, die door de paarden van Diom-des (z. a. n°. 1) verscheurd werd. Te zijner
nagedachtenis bouwde Heracles de stad
Abdera.
Abella of Avella, stad in Campania in de
bergen ten 0. van Nola, met beroemde ooft teelt, vandaar malijera genoemd.
Abellinum, stad op de grenzen van Campania en Samnium, t. 0. van Abella.
Abelax, 'Aflh)zd, een voorname Spanjaard,
die de spaansche gijzelaars, door Hannibal
te Saguntum opgesloten, aan de twee Scipio's
in 217 in handen speelde. Zie Bostar.
Abia, 'A ft'a, stad in Messenia aan de oost
-zijdevanmschgolf.
Abii, MAtIzob, scythisch nomadenvolk, volgens Homerus een van de rechtvaardigste
volken. Ook in den tijd van Alexander d. G.
worden zij genoemd.

Abila, 2à 'Afi&^a, stad in Coele-Syria, ten
N. W. van Damascus.
Abisares, AflL1áQr1S, indisch vorst, die
'

ABNOBA—ACASTUS.
zich aanvankelijk vijandig tegen Alexander
gedroeg, en zich later met Porus tegen hem
wilde vereenigen. Hij onderwierp zich echter
tijdig, waarvoor Alexander hem de regeering
liet en zelfs zijn gebied vergrootte.

Abnoba moes, later Mareiana Silva, het

tegenwoordige Schwarzwald.
Abobriea, stad in Hispania Tarraconensis,
in Gallaecia, aan de Westkust, ten N. van

den Minios (Minho), tgw. Bayona.
Abolla, een mantel van dubbel linnen,
oorspronkelijk een soldatenmantel. In den
keizertijd was deze dracht vrij algemeen. Dat
de abolla destijds nauwsluitend was, bewijst
een epigram van Martialis de abolla Crispini,
waarin hij den dieven aanraadt, liever eene
toga om te slaan. Abolla maior was een
wijdere mantel, waarin de grieksche wij sgeeren, vooral de cynische, zich plachten te
wikkelen.

Abonitichos, 'A1Swvoi' TFz%oc, stad in Paphlagonia, ten 0. van Sinope, met het orakel
van den door Lucianus gehekelden leugenprofeet Alexander.
Aborigines, doch gr á&oo^y^v^s, een oud italische volksstam.
Absis, áiff^s, ion. á lá, -^cîoS, halfrond uiteinde eener overigens rechthoekige zaal,
vooral bij basilicae en aan romeinsche tempels van den keizertijd voorkomende.
.

Absyrtides insalae, twee eilandjes aan de
illyrische kust, waarvan het grootste later
Apsórus, 'Al)O)ooS, heette.
Absyrtus — dpsyrtus.

Abulites, '.dpoóvri7 , satraap van Susiana
onder Darius Codomannus. Hij onderwierp
zich vrijwillig aan Alexander (331) en behield daarom zijn satrapie; maar daar hij zich
gedurende Alexanders tocht naar Indië aan
plichtverzuim schuldig maakte, werd hij met
zijn zoon ter dood gebracht.
Abus, "Aflos, 1) rivier aan de Oostkust
van Britannia, misschien de Humber. ---

berg in Armenia, tgw. Ararat of Arghatagh,
met de bronnen van den Euphraat.
Abydus, 'Arn d'oc, 1) stad aan den Hellespont op de aziatische kust, tegenover Sestus,
kolonie van Miletus. Te Sestus woonde Hero,
te Aby dus Leander. Hier hield Xerxes zijne
legertelling. Spreekwoord : ne teraere Abydum(sc. eas), omdat de stad wegens hare zedeloosheid berucht was. — 2) stad in Boven
noorden van Thebae, beroemd-Aegyptn
door het graf en een tempel van Osiris, alsmede door het nabijgelegen Memnonium. De
tabula -4 bydena is eene onder de puinhoopen
der stad gevonden geslachtslijst van de koningen der 18de dynastie. Later, in 1864,
is er nog een tweede geslachtslijst gevonden,
die veel belangrijker is.
Abyla, 'A1 rj, kaap in Afrika aan den
ingang der middellandsche zee (tgw. Ceuta),
met den tegenoverliggenden berg Calpe de
zuilen van Hercules genoemd.
Academia, Axaáita, 1) wandelplaats en
worstelperk aan den Cephisus bij Athene,
waar door Plato en zijn opvolgers (Acade,

'

mici, '4xuchj1 &zol, of d7tós'Axadij a)

onder

-

wijs gegeven werd. Cimon had aan de verfraaiing der Ac. veel ten koste gelegd. De
naam wordt afgeleid van den heros ..A.cadémus. — 2) villa van Cicero bij Puteoli, zoo
genoemd naar de Academica, die hij daar
schreef.

Aeamantis, AYtfl.^GlÛ:v2GS, een van de 10
phylae, waarin de bevolking van Attica door
Clisthenes verdeeld werd.
Acamas, '.,4xáµ-(acs, 1) zoon van Theseus

en Phaedra, die met Diomédes als gezant
naar Troje gezonden werd om Helena terug
te vragen. Later nam hij deel aan den tocht
tegen Troje en was hij een van hen, die
met het houten paard in de stad kwamen.
Bij de verovering vond hij zijne grootmoeder
Aethra en bracht haar naar Athene terug,
waar hij later de heerschappij in handen
kreeg. Hij stierf op Cyprus, waarheen hij
een atheensche kolonie geleid had. — 2) zoon
van Anténor, een van de dapperste Troj anen. -- 3) zoon van Eussórus, aanvoerder
van de thracische hulptroepen der Trojanen. -- 4) een Cycloop.
Acanthus, Z«v&os, bereklauw, een plant
die in het zuiden zeer veel in het wild
voorkomt. Haar bladeren hebben tot voorbeeld gediend voor het kapiteel der Corinthis c he zuil, zie Columna.
Acanthus, ".dover &oS, stad op Chalcidice,
aan de noordzijde van de doorvaart, die
Xerxes voor zijne vloot liet graven.
Acarnan, '.4iweré-)v, zoon van Alcmaeon
en Callirrhoë; hij en zijn broeder Amphotérus waren nog zeer jong toen hun vader
vermoord werd, maar op het gebed van hun
moeder liet Zeus hen buitengewoon snel tot
mannen opgroeien. Daarop doodden zij de
moordenaars van Alcmaeon (z. Phegeus) en
vluchtten zij uit Arcadië naar Epirus, waarvan zij later een deel onder den naam van
Acarnania beheerschten.
Acarnania, Axaravá«, het meest westelijke landschap van eigenlijk Hellas (zoogen.
Midden-Griekenland), in den mythischen tijd
bewoond door allerlei stammen : Taphiërs,
Teleboeërs, Lelégers, Cureten, later aan de
kusten door Corinthiërs bevolkt. Voor de
geschiedenis heeft Ac. geen belang. De Acarnaniërs waren een ruw, kloek volk, berucht
om hunne rooftochten te land en ter zee.
Acastiis, "-4x«oroS, 1) zoon van Pelias,
nam deel aan de jacht op het calydonische
zwijn en aan den tocht der Argonauten. Bij
de spelen, die hij gaf ter gelegenheid van
de begrafenis zijns vaders, zag zijne gemalin
Hippolyte of Astydaméa voor het eerst Peleus
en werd op hem verliefd, doch daar hare
liefde onbeantwoord bleef, beschuldigde zij

hem bij haar echtgenoot, dat hij haar had
willen verleiden. Hierover vertoornd nam
Ac. Peleus mede naar een jachtpartij op den
Pelion, en toen P. vermoeid was ingeslapen,
liet hij dezen alleen achter, na hem zijn
zwaard te .hebben ontnomen, in de meeping,
dat hij dus moest omkomen. En inderdaad
werd hij door de Centauren aangevallen ; hij
werd echter door Hermes (v. a. Hephaestus
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of Chiron) gered, trok naar Iolcus en doodde

Ac. en zijne gemalin. — 2) koning- van
Dulichium.
Aeatus, Aeatium, dxazoS, áxázcov, 1) klein

en snelzeilend schip, als passagiers- en
transportschip en vooral bij zeeroovers in
gebruik ; de achtersteven was binnenwaarts
gekromd, de voorsteven van een snebbe voorzien. Ook de boot van Charon (z. a.) heette
CTO(. — 2) de 2de mast op een schip. —
3 0 ) een soort drinkschaal in den vorm van
een boot.
Acca Lárentia of Lárentina, volgens de
sage de vrouw van den herder Faustulus
en de voedster en pleegmoeder van Romulus
en Remus; oorspronkelijk eene godin, aan
wie op de Larentalia (z. a.) geofferd werd.

Accensus . 1) Oorspronkelijk hadden niet
beide consuls te Rome gelijktijdig lictores
cum fascibus et securibus. Degene, die ze niet
had, liet zich dan voorafgaan door een accensus
of ordonnans. Later echter werd het gebruikelijk, dat de magisíratus cum imperio behalve hun lictoren toch nog een ascensus
hadden. Tusschen de accensi en de overige
apparitores of dienaren der magistraten is
dit onderscheid, dat de acceusus niet in vasten staatsdienst was, maar door den ambtenaar persoonlijk in dienst genomen werd,
en bij diens aftreden ook ophield ascensus
te zijn. De accensi werden vooral gebruikt
tot het doen van dagvaardingen. Meestal waren
het vrijgelatenen. -- 2) Bij de legerorganisatie
van Servius Tullius waren accensi eene reserve, die een afzonderlijke centuria vormde,
en evenals de twee centuriae fabrumma en de
twee centuriae tubicinum et cornicinum, buiten de classes stond. Zij vochten als ongeregelde troepen, niet in linie, maar tirailleursgewijze, en deden dikwerf dienst als
steenwerpers. Ook namen zij in den strijd de
plaats der gesneuvelden in _de slaglinie in
en streden dan met de wapenen van hen, die
zij vervingen. Vetaíi heeten zij in tegen
eigenlijke soldaten, die sagati-stelingmd
(= met een krijgsmantel bekleed) zijn. Ze
hebben dus gewone burgerkleeding en zijn
ongewapend. Uit deze accensi werden oorspronkelijk de burgerlijke accensi gekozen.
Aecius, romeinsch treurspeldichter, z.
Attics n°. 6.
Ace, beroemde vesting in Phoenice,
door Ptolemaeus I verfraaid en in Ptolemaïs
verdoopt, in de geschiedenis der kruistochten
bekend als St. Jean d'Acre.
Acerra, 1) een doos of kistje tot het bewaren van wierook. -- 2) een klein, draagbaar altaar, waarop wierook gebrand werd
bij een lijk.
Acerrae, stad in Campania, door Hannibal verwoest, later herbouwd.
Aeeruntia, stadje op de grens van Apulia
en Lucania, op den berg Vultur gelegen,
tgw. Acerenza.
Acesines, 'Axwr^s, 1) rivier op de oostkust van Sicilië, ten Noorden van den Aetna. -2) rivier in Pendschab, die den Hydaspes
opneemt, en zelf in den Indus uitstroomt.
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Acestes, Aegestes, Egestes, ' -4x16zss,
zoon van een Trojaan of van den
riviergod Crimisus en Segesta of Egesta. Hij
was op Sicilië geboren, waar hij zich na
afloop van den trojaanschen oorlog ging
vestigen. De stad Segesta of Egesta was
door hem gesticht of naar hem genoemd.
Aenéas werd bij zijn komst op Sicilië .gastvrij door hem ontvangen.
Aeetabulum, kleine rom. inhoudsmaat .
Ai'yIori7 ,

0.067 liter. Eigenlijk beteekent het woord
in de eerste plaats een azijnfleschje, ook wordt
het gebezigd van een beker voor goocheltoeren.
Achaei, Achivi, 'AXaiol, een van de hoofd stammen der Grieken (z. Hellenes). Uit Thessalia gekomen, vermeesterden zij de Peloponnesus, met uitzondering van Arcadia en Ionia
en bovendien een deel van Creta. Bij Homerus en in navolging van hem ook bij latere
gr. en rom. dichters worden de gezamenlijke
Grieken voor Troje meestal Ach. genoemd.
Toen de Doriërs de Peloponnesus binnendrongen, werden de Achaeërs voor een gedeelte
onderworpen, een gedeelte echter verdreef de
Ioniërs en gaf aan Ionia den naam Achaia.
Achaeisch verbond. De twaalf democratisch bestuurde steden van Achaia vormden
•van oudsher een ' verbond, dat echter alleen
bij gemeenschappelijke offers als zoodanig
optrad. Dit verbond viel onder Alexander
d. Gr. uiteen, doch omstreeks 280 sloten de
ach. steden, in dien tijd tien in getal, zich
opnieuw bij elkander aan. Van -toen af werden geregeld jaarlijks minstens twee gewone
bondsvergaderingen gehouden, terwijl in bi zondere gevallen een algemeene vergadering
bijeengeroepen werd, waaraan ieder burger
boven 30 jaar kon deelnemen, terwijl het
bestuur aan twee strategen (sedert 256 slechts
één), een grammateus, en tien damiurgi
was opgedragen. Door de bekwaamheid zijner
strategen (Aratus, Philopoemen) kreeg het
verbond weldra groote macht en kon het
ook buiten Achaia verschillende peloponnesische staten tot bondgenooten maken of aan
zich onderwerpen (Sicyon 249, Corinthe
242); zelfs Sparta werd in 188 veroverd.
Doch dit streven naar de hegemonie in de
Peloponnésus, vooral door het aetolisch verbond tegengewerkt, bracht het verbond soms
in groote moeilijkheden en daardoor werd
weldra het oorspronkelijke doel, handhaving
der grieksche vrijheid tegenover Macedonië,
uit het oog verloren; in 223 zag Aratus zich
zelfs genoodzaakt de hulp van den macedonischen koning tegen Sparta in te roepen.
Sedert dien tijd was het verbond steeds min
of meer afhankelijk van Macedonië, en had
het zijn behoud alleen te danken aan de
twisten met Rome, waarin dit rijk weldra
geraakte. Toen na den slag bij Cynoscephalae
(197) het verbond tot de romeinsche zijde overging, steeg zijne macht weldra ten top ; maar
toen in 148 Macedonië een romeinsche provincie geworden was, bestond er voor de
Romeinen geen reden meer het te sparen, en
in het volgende jaar werd, naar aanleiding
van een geschil met Sparta, de eisch gedaan,
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dat de voornaamste steden van het verbond
losgemaakt en autonoom gelaten zouden worden. Dit deed het verbitterde volk naar de
wapenen grijpen ; maar in 146 werden zij
eerst onder aanvoering van Critolaus door
Metellus (z. Ccieeilii n 0 . 6) bij Searphe, en
daarna onder aanvoering van Diaeus bij
Leucopetra op den Isthmus door L. Mummius
verslagen, waarop het verbond door den senaat
opgeheven en Griekenland onder den naam
Achaia een romeinsehe provincie werd.
Corinthe werd door Mummius gesloopt.
Acliaemenes, 'Aa&ih, 1) stamvader van
het eerste perzische koningsgeslacht, de Achaemeniden. - 2) vorst van Persis onder
Phraortes (omstreeks 640). - 3) broèdcr van
Xerxes en stadhouder van Aegypte, werd bij
den opstand van Inarus tegen Artaxerxes
gedood (46).
Achaeus, 'AX1)6Ç, 1) zoon van Xuthus en
Creusa, mythisch stamvader der AchaeErs.
In Aegialus geboren, keerde hij later naar
Thessalië terug, van waar zijn vader verdre
ven was, en kwam daar na den dood van
zijn oom Aeolus aan de regeering. - 2) treurspeldichter, te Eretria geboren, jongere tijdgenoot van Sophocles, maker van 24 (of 44)
treurspelen, waarvan slechts één den prijs
behaalde. Hij werd in den alexandrijnschen
canon als eerste na de drie groote tragici
opgenomen. - 3) stadhouder van koning Antiochus III, heroverde de aan Attalus verloren deden van het syrisehe rijk, doch toen
hij zich in Kl.-Azië onafhankelijk wilde
maken, werd hij te Sardes gevangen genomen
en gedood (214).
Achaia, 'AX(L, 1) landschap langs de
noordkust van de Peloponnsus, in ouden tijd
AZyx26, kustland, geheetcn. Voordat het
land door de Aehaers (z. a.) veroverd werd,
was het door Ionirs bewoond, die zich nu
genoodzaakt zagen uit te wijken en deels
naar Attica, deels naar de aziatische kust
trokken. Het land was arm aan havens. In
den omtrek van de stad Patrae bloeide de
teelt van den byssusstruik, weshalve men er
vele weverijen aantrof. -- 2) stamland der
Achaeërs, in het zuiden van Thessalia, gewl.
ter onderscheiding van n°. 1 'P&i&ntç
genoemd. - 3) naam van Griekenland (Pcloponnësus en Hellas) als rom. provincie,
sedert 146, na de verwoesting van Corinthus
door den rom. veldheer L. Mummius.
Acharnae, ook Acharne,
AXQJ', vlek in Attica, op drie uur afstands
ten noorden van Athenae gelegen. De bevolking leefde van wijn- en olijventeelt en
vooral van kolenbranderijen. Het was een
krachtig, doch ruw slag van menschen. Een
der stukken van Aristophanes is 'Aan»ijç
getiteld.
Achiïtes, 'AXáxiiç, 1) de trouwe makker
van Aenas, fidus Ac/lates. - 2) riviertje op
de zuidkust van Sicilia, waarnaar de achnatsteen genoemd is.
Achelolades, 'AZ4(oi(Y, de Sirenen, dochters van Achelkus; alg. riviernimfen.
Ache1us, 'A&oç, 1) nu Aspropotamo, de

grootste rivier van Griekenland, ontspringt
op den Pindus, loopt met snellen stroom
zuidwaarts, scheidt Acarnania en Aetolia, en
stort zich tegenover de Echinadische eil. in
zee. - 2) de god van bovengenoemde rivier,
de oudste der 3000 rivieren, zonen van 0ccanus en Thetys, v. a. zoon van Helius en
Gaea, en vorst aller rivieren; vandaar wordt
de naam Ach. soms voor water, Aciteloicipocelct voor drinkwater gebruikt. Hij vocht
met Heracles om het bezit van Deianïra ; bij
dit gevecht maakte hij gebruik van zijn vermogen om zich in een slang of in een stier
te veranderen, maar in alle drie gedaanten
moest hij het onderspit delven; zelfs verloor
hij als stier een horen, die, door de Najaden
met bloemen en vruchten gevuld, de hoorn
van overvloed werd. V. a. behield Heracles
den horen, totdat Ach. dien van Amaltha
er voor in ruil gaf. Hij was de vader der
Sirenen en van Dirce.
Aclieron, 'AXiQWIJ, rivier in Epirus, die
voor een gedeelte onder den grond en dan
volgens de meening der ouden rondom de
onderwereld stroomt en over welke Charon
de zielen der afgestorvenen voerde. Hij
stroomt door de Acherusia palus. Een zijrivier hiervan was de Cocytus (z. a.).
Acheruntici libri, godsdienstige boeken,
afkomstig van een etrurischen god of koning
Tages, en handelende over de uitvaart en
vereering der afgestorvenen.
Acherusia, 5C. palus, i) 'AXeQovoiii i/uI,
meer in Epirus, waardoor de Acheron stroomde.
Ook andere meren en diepten, welke men
meende dat met de onderwereld gemeenschap
hadden, komen onder dezen naam voor, zoo
o.a. ten zuiden van Cumae in Campanië (tgw.
Lago del Fusaro), wel te onderscheiden van
het lacus Avernus, dat ten oosten van Cumae
ligt.
Achullas, voogd van Ptolemaeus
XII, de moordenaar van Pompeius. Bij de
onlusten, die kort daarna in Alexandrië outstonden, streed hij niet zonder geluk tegen
Caesar, maar spoedig ruimden zijne tegenstanders hem door sluipmoord uit den weg.
Achilles, zoon van Peleus en
Thetis, de dapperste, schoonste, vlugste, in
het algemeen de voortreffelijkste aller grieksehe helden voor Troje. Door zijne moeder
werd hij zorgvuldig opgevoed, zelfs poogde
zij hem onsterfelijk te maken en tot dat einde
zalfde zij hem bij dag met ambrosia, terwijl
zij hem bij nacht in het vuur legde, maar
toen eens zijn vader hem zoo vond en hem
uit de vlammen wilde redden, moest zij hare
pogingen opgeven; zij verliet haar echtgenoot
en keerde naar de zee terug. Daarna werd
hij door Phoenix in de welsprekendheid en
krijgskunde, door Chiron in de geneeskunde
onderwezen en was hij met Patroclus reeds
als kind bevriend. Van zijne moeder wist
Ach. dat hem een lang en roemloos of een
kort en roemvol leven beschoren was; hij
koos het laatste en nam dan ook gaarne deel
aan den tocht tegen Troje, waartoe Nestor
en Odysseus hem kwamen uitnoodigen. V. a.
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had zijne moeder hem van den tocht willen
terughouden, daar zij voorzag dat hij daarbij
zoude omkomen ; toen dus voorspeld was dat
Troje zonder hem niet kon worden ingenomen,
en Odysseus uitgezonden werd om hem te
halen, zond zij hem naar Seyrus, waar hij
in vrouwenkleeren te midden van de dochters
van koning Lyeomédes verborgen gehouden
werd. Maar Odysseus vond hem ook hier en
herkende hem door list; hij kwam namelijk
als koopman verkleed en liet voor de meisjes
allerlei sieraden uitstallen, maar daarnevens
ook wapenen ; terwijl zij nu bezig waren dit
alles te bezien, hoorde men plotseling schreeuwen en vechten, waarop de meisjes verschrikt
vluchtten, maar Ach. de wapenen greep om
zich te verdedigen. Voor Troje verrichtte
hij onder bescherming van Hera en Athéna
groote heldendaden; hij verwoestte 12 steden
ter zee en 11 te land. In het tiende jaar
van den oorlog echter trok hij zich, door Agamemnon beleedigd (z. Brisèis), terug en
Thetis wist van Zeus te verkrijgen dat de
krijgskans den Trojanen gunstig zou zijn,
totdat aan Ach. voldoening gegeven zou zijn.
Deze wij st, hoe hoog de nood ook bij de Grieken
stijgt, ieder aanbod tot verzoening af; eerst
toen de Trojanen in het leger gedrongen waren
en begonnen waren de schepen in brand te
steken, gaf hij gehoor aan de beden van_
Patroclus en stond hij toe dat deze zich aan
het hoofd van de Myrmidonen in het gevecht
.mengde. Om den Trojanen schrik aan te jagen
bekleedt Patroclus zich met de wapenrusting
van Ach., maar hij wordt door Hector gedood en de wapenrusting valt in de handen
der vijanden. Verdriet over het verlies van
zijn vriend en de zucht om daarover wraak
te nemen, bewegen Ach. nu zich met Agamemnon te verzoenen, en van dezen tijd af
neemt hij weer deel aan den strijd. Reeds
den eersten dag daarna wordt een hevig gevecht geleverd, waaraan verscheiden goden
deelnemen, en waarin Hector door Ach. gedo o d wordt. Niet lang daarna werd ook Ach.
door Paris en Apollo gedood, hetzij in een
gevecht, hetzij in een tempel van Apollo,
waar hij gekomen was om met Polyxena, de
dochter van Priamus, te trouwen ; hij werd
door het geheele leger, door zijne moeder,
.de muzen en de zeenimfen 17 dagen lang beweend ; aan het strand van den Hellespont
werd een grafteeken opgericht, waarin zijne
beenderen met die van Patroclus en Antilochus begraven werden. Latere dichters verhaalden nog, dat Thetis, om Ach. onkwetsbaar te maken, hem in den Styx doopte en
dat dit het gewenschte gevolg had voor het
geheele lichaam met uitzondering van den hiel,
waaraan zij hem had vastgehouden en waaraan hij ook later doodelijk gewond werd. Ach.
werd op vele plaatsen van Griekenland als
halfgod vereerd, het eiland Leuce was hem
geheel gewijd, en naar men meende, was hij
daar gehuwd met Helena en leidde hij er een
gelukzalig leven in gezelschap van andere hel
heldinnen.
-den
Tártos, geb.
Achilles Tatius,
-

te Alexandrië, schreef vóór het begin van
de 4de eeuw n. C. den r oman th xazà ll^vx^^t^r^v
zal K, mocpiivza.

Achilléum, ' f1xLLoi', 1) stadje bij kaap

Sigcum in Troas, met den grafheuvel van
Achilles. -- 2) stadje bij Smyrna.
Achilléns Bromos, 'A; ,nos (961tos, landtong aan den N -kant van de Zwarte zee, ten
N.W. van

Achillis insula of Leuce, eiland aan den
mond van den Borysthenes. Men nam aan,
dat hier de verblijfplaats van Achilles en
andere helden na hun dood was.

Aehillides, 'A7c, Neoptolemus (Pyr-

rhus), zoon van Achilles.
Achivi, ' flX^cto^, z. -4chaei.
Achradina, 'Axeedi rl, een der vijf deden,
waaruit de stad Syracusae bestond.
Acidalia mater, Venus, zoo genoemd naar
de bron Acidalia bij Orchomenus in Boeotië,
waar zij en de Gratiën zich plachten te baden.
Acties, Tdlbc, slagorde, opstelling van het
leger voor den slag, 1) Bij de Grieken, zie
Tásts. — 2) Bij de Romeinen moet men voor de
-

opstelling drie perioden onderscheiden; voor

de oudste periode tot op den tijd van Camillus zie men Ceníuria. Het leger werd toen
in ééne aaneengeschakelde (grieksche) phalanx opgesteld, waarvan de kern gevormd
werd door de zwaargewapende burgers van
de drie eerste klassen der serviaansche indeeling ; achter hen waren de lichtgewapenden opgesteld, terwijl de ruiterij op de
flanken stond. Deze slagorde was in de gevechten met de Galliers ondoelmatig gebleken, en vervangen door een indeeling in
manipels, waarvan de artikelen centuria, cohors,
hastaíi en legio een voorstelling geven. Elk
legioen werd in drie liniën in slagorde geschaard ; vooraan stonden de manipels der
hastati, dan die der principes, eindelijk die
der tr iarii . Tusschen de verschillende manipels werd eenige ruimte gelaten, zoodat ieder
manipel op zichzelf een geheel vormde, terwijl zij zich zoo noodig elk oogenblik konden
aaneensluiten ; hierdoor kreeg het leger een
groote gemakkelijkheid van beweging. In
den slag stonden meestal de beide legioenen
in het centrum, de socii en de ruiters op de
flanken. Oudtijds stond het leger in ééne
lange lijn (Pronte lonya). Later vindt men o.a.
de acies obliqua, waarbij een deel van het
leger aanvalt en het andere voorloopig buiten gevecht blijft, de acies sinuata, wanneer de
vleugels den aanval beginnen en het centrum
achterblijft ; zie ook cuneus en forceps. De
oorlogen met de Cimbren en Teutonen gaven
Marius aanleiding, deze indeeling te vervangen door eene in cohorten, waarbij telkens
één manipel der hastati, principes en triarii
tot eene cohors van 600 man vereenigd werd;
tien cohorten vormden eene legio; zie verder
cohors. De Romeinsche ruiterij werd nu afgeschaft; zij komt het laatst voor in den
oorlog tegen Jugurtha. — Onder Caesar telde
het legioen 3000 a 3600 man, ingedeeld in 10
cohorten van 3 manipels, ieder van twee
centuriae. Gewoonlijk was de slagorde de
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acies triplex. Vier cohorten van ieder legioen
vormden de prima acies, drie de seeuncda acies,
en drie de tertia acies. Vóór Camillus is dus de
taktische eenheid de centuria, in den tijd van
Polybius de manipulus, na Marius de cohors.
Acilia (lex) de repetundis van 122, van den
volkstribuun M'. Acilius Glabrio, den vader
van den bij de gens Acilia onder no. 3 genoemden consul. Omtrent den inhoud dezer
wet is weinig zekers bekend. Slechts weten
we, dat bij de q eaestiones perpetuae door deze
wet de verplichting werd opgelegd tot amplialio (z.a.), zoodra meer dan 3 der rechters
N. L. (non liquet) stemde, en dat hieruit
langzamerhand de comperenclinatio (z. a.) ontstaan is. Zie verder Servilia (lex).
Acilia Calpurnia (rogatio), de ambitu van
de consuls M. Acilius Glabrio en C. Calpurnius Piso (67). Zie Calpurnia (lex) de ambitu.
Daar M'. Acilius Glabrio zich vóór de aan
teruggetrokken had, wordt-nemigdrwt
de wet alleen naar den tweeden voorsteller
genoemd.
Acil ii, plebejisch geslacht, waartoe de f amilia Glabrionum behoorde. Dit was de beroemdste familie dezer yens, waartoe ook nog de
familiën der Aviolae en Balbi behoorden.
1) K. Acilius Balbus, consul 150. — 2) M'.
Acilius Glabrio, consul 191, versloeg den syrischen koning Antiochus III bij de Thermopylae en verdreef hem uit Griekenland. Ver
wendde hij zich tegen. de Aetoliërs,-volgens
die zich bij Antiochus hadden aangesloten,
overwon hen en hield over hen te Rome een
zegetocht. In den slag bij de Thermopylae had
hij een tempel aan de Pietas beloofd, die in
181- door zijn zoon M'. Acilius (ilabrio gewijd werd, waarbij deze voor zijn vader een
standbeeld oprichtte, het eerste vergulde
standbeeld in Italia. — 3) 111'. Acilius Glabrio
was in 70 als praetor repetunclarum voorzitter
van het gerechtshof in het proces van Cicero
tegen Verres. In 67 was hij consul met C.
Calpurnius Piso, met wien hij de lex Acilia
Calpurnia de ambitie voorstelde (z. a.). Hij
bestreed in dit jaar, doch vergeefs, het wetsvoorstel van Gabinius, om. aan Pompeius
de uitroeiing der zeerooverij op te dragen.
Daarop ging hij naar de provincie Bithynia, met de bestemming, - Lucullus in het
opperbevel in den mithradatischen oorlog op
te volgen. Hij verrichtte echter niets en werd
door de komst van Pompeius spoedig van
zijne taak ontheven. Zijn zoon M'. Acilius
Glabrio komt als legaat van Caesar voor,
en werd tweemaal in eene ras capitauis door
Cicero verdedigd. — 4) Livius maakt melding
van een annalist C. Acilius die in het Grieksch
annales schreef, welke althans tot het jaar
184 liepen.
Acinaces, dz i'áx7^S, korte, rechte dolk, die
door Perzen e. a. barbaren aan de rechter zijde gedragen werd, dikwijls met goud en
edelgesteenten bezet.
Acis, 'Az& , zoon van Faunus en Symaethis. Hij beminde Galatéa en werd door haar
bemind; toen zijn medeminnaar Poly phémus
hen eens met elkander verraste, vluchtte A.;
c

-

maar Polyphemus wierp naar hem met een
rotsblok, dat hij van den Aetna had afgebroken en waardoor A. verpletterd werd ; zijn
bloed veranderde in een rivier, Acis genaamd,
die onder dit rotsblok ontspringt.
Aelys (aelis), een korte werpspies, met
uitstekende, scherpe punten, waaraan een
riem bevestigd was om de spies na den worp
weer naar zich toe te trekken, een zeer ouder
wapen van de oude bewoners van-wetsch

Campania (de Osci).
Aemonia, 'Ax,J.ov^a, stad in Phrygia ten
Z. van het gebergte Dindymus.
Aemonides, 'AzcLovIJ1s, naam van een Cy-

cloop.
Acoetes, 'l1Yoi—z17C, zoon van een maeonisch
visscher. Toen eens de matrozen van het
schip waarop hij stuurman was, op Chins
aan land gegaan waren, brachten zij aan boord
een schoongin knaap, dien zij slapend gevonden hadden en als slaaf wilden wegvoeren.
Ac. die in den knaap een god herkende,
verzette zich daartegen, maar te vergeefs, de
matrozen ontnamen hem het bestuur van het
schip en voeren weg. Plotseling werd schip,
tuig, riemen, enz., door wijnranken omgeven,
het bleef onbeweeglijk liggen, en in plaats
van den knaap stond Dionysus, bekranst en
den thyrsusstaf zwaaiend, te midden van
tijgers, lynxen, enz., die zich aan zijne voeten
neervlij den. De matrozen sprongen in zee en
veranderden in dolfijnen. Ac. alleen bleef
gespaard en werd op Naxus priester van
Dionysus. Later door Pentheus gevangen genomen, werd hij op wonderdadige wijze gered.
Acontius, 'Axói'ztoe, van Ceos. Eens reisde
hij naar het feest van Artemis op Delus en
zag daar de schoone Cydippe, de dochter van
een zeer voornaam Athener. Hij werd op haar
verliefd, maar daar hij zich niet aanzienlijk
genoeg achtte om haar ten huwelijk te vragen,
bedacht hij een list om haar tot vrouw te
krijgen. Toen zij eens in den tempel zat, wierp
hij haar een appel toe, waarop geschreven
stond: Ik zweer bij het heiligdom van Artemis, dat ik met Acontius zal trouwen. Het
meisje nam den appel op, las het geschrevene
overluid, en wierp hem daarna weder weg,
waarop Ac. naar Ceos terugkeerde om den
loop der gebeurtenissen af te wachten. Later
wilde Cydippe's vader haar aan een ander
uithuwen, maar het meisje werd kort voor
den voor het huwelijk bepaalden dag ziek,
en daar zich ditzelfde driemaal herhaalde,
vroeg haar vader het delphische orakel om
raad. Tot antwoord werd hem gegeven dat
de woorden, in den tempel gesproken, door
Artemis gehoord waren, en dat zij geen ander
huwelijk kon aangaan zonder zich aan meineed tegenover de godin schuldig te maken.
Daarop gaf de vader zijne toestemming tot
haar huwelijk met Ac.

Asera, Acrae, 4zoa, "f1zoat, naam van een
aantal op hoogten gelegen steden in Acarnamia, op Sicilia en elders. Ook een heuvel
bij Jerusalem heette aldus.
Acraephia, 'AzQau1 ^«, of Acraephium,
"

'.fAzQcaLq9iov, stad

in Boeotia, aan de oostzijde
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van het meer Copaïs ; in de nabijheid de
beroemde tempel van Apollo IlrwoS, zie Píoum.
Acragas, 'AxQdyas, -uvtos, grieksche naam
van Agrigentum op Sicilia z. a.
Acrlsióne, Axo&Qbt j, Danaë, dochter van
Acrisius.
'

Aerisioniades,

"ti

'^1xo^6acov^éccf^y

Perseus,

kleinzoon van Acrisius.
Acrisius, 'Axo^Otos, zoon van Abas en Ocala of Aglaïa, koning van Argos. Hij verdreef zijn tweelingbroeder Proetus, maar werd
later door diens schoonvader Iobates gedwongen zijn rijk met hem te deelen, zoodat hij
Argos behield en Proetus Tiryns kreeg. Daar
hem voorspeld was, dat de zoon zijner doch
zou dooden, hield hij haar-terDanëhm
in een onderaardsch vertrek of in een ijzeren
toren opgesloten ; maar Zeus wist toch als
gouden regen toegang tot haar te krijgen,
en Danaë werd bij hem moeder van Perseus.
Eenige jaren werd het kind in den kerker ver
gehouden ; toen verried het zich door-borgen
geschreeuw, en Acr. liet moeder en kind in
een kist in zee werpen.. De kist werd bij
Seriphus door Dictys uit het water gehaald
en later keerde Perseus met zijne moeder
naar Argos terug. Zich het orakel herinnerende, vluchtte Acr. naar Larisa, maar Perseus trof hem daar aan en bij de lijkspelen
des konings wierp hij toevallig zijn discus
op den voet van zijn grootvader, die aan de
gevolgen hiervan overleed.
Acroáma, virtuoos, die aan tafel de gasten
onderhield, hetzij door voorlezingen, hetzij
door muziek en zang of door grappen.
Acroeeraunia, 2à 'AxooxFO(Cvvcu, kaap der
monies Ceraunii (K^oav^ta óoá) aan de noordpunt der epirotische kust, berucht door de
zich aldaar samenpakkende onweders en losbrekende stormen.
Acrocorinthus, 'AxQoxóQt,v9o5, de burcht van

Corinthus.
Acropolis, '-4xoóvoí Lq, cízQa t6) ç, burcht
of citadel, altijd een steile of van nature
sterke heuvel, in overeenstemming met de
plaatselijke gesteldheid bebouwden bevestigd.
Op de atheensche acropolis vond men de
heiligdommen der voornaamste beschermgo den van den staat. Zie verder Athenae.
hQef,, bergachtige landAeroréa, i 'AzQt
streek in Elis, in het noordoosten, rondom
de bronnen van den Penéus en den Ladon.
Acrotatus . ' /Ixoor(zoS, 1) zoon van Cleomenes II. Hij was de eenige die zich verzette tegen het volksbesluit, volgens hetwelk
de gevluchte Spartanen uit den slag bij
Megalopolis (331) van alle straffen zouden
vrijgesteld worden. Daardoor maakte hij zich
zeer gehaat, en toen in 314 Agrigentum
om een spartaansch aanvoerder verzocht tegen
Agathocles van Syracuse, nam hij vrijwillig
die taak op zich. Wegens zijn gewelddadige
handelwijze moest hij echter spoedig weder
naar Sparta vluchten, waar hij kort daarna
stierf. — 2) - kleinzoon van den bovengenoemde. Hij volgde op jeugdigen leeftijd, in
265 zijn vader Areus I als koning van
Sparta op, maar sneuvelde reeds spoedig

(± 260) tegen Aristodémus van Megalopolis.
Acrothoi,'Axo0& oob, stad op den berg Athos.
Acta. Over het algemeen verstaat men
onder acta de officieele aanteekeningen, notulen, protocollen omtrent hetgeen gebeurd of
verhandeld is, b.v. acta fori, gerechtelijke
protocollen, acta nmilitaria, verslag van militaire zaken, acto triumphorum, relaas van
zegetochten. Op twee soorten van acta echter
moeten wij in het bijzonder de aandacht vestigen.
Meta diurna urbis of popzuli, of ook wel
kortweg diurna geheeten, eene soort van dagblad, allerlei dingen bevattende, die voor
het publiek belangrijk konden zijn, als : ge
huwelijks- en doodsberichten, markt -borte,
aankondigingen van feesten, verkoo--prijzen,
pingen, aanbestedingen, enz., en voorzeker ook
belangrijke nieuwstijdingen. Deze diurna werden op openbare plaatsen tentoongesteld,
waar men ze kon gaan lezen of laten afschrij ven.
Acte senates, officieele notulen van het in
den senaat verhandelde, eerst slechts kort,
later ook met vermelding der discussiën. C.
Julius Caesar gaf aan deze acta eene groote
openbaarheid, die echter door Augustus weer
afgeschaft werd. Ze werden echter geregeld
door de geschiedschrijvers, vooral door Tacitus, geraadpleegd. In den lateren keizertijd
verloren zij hoe langer hoe meer van hun
belang, en ontstond uit de samensmelting met
de diurna de officieele hof- en staatscourant,
voor welker verbreiding tot in de verst
afgelegen provinciën van het rom. rijk van
regeeringswege gezorgd werd.
Actaeon, 'flat«Lwv, zoon van Aristaeus en
Autonoë, werd door Chiron in de jacht onderwezen, waarvan hij zulk een groot minnaar was, dat hij 50 honden hield. Hij werd,
omdat hij Artemis met hare nimfen bespied
had, terwijl zij zich in het dal Gargaphia
bij Plataeae baadden, door de vertoornde
godin in een hert veranderd, waarop hij door
zijn eigen honden verscheurd werd. V. a.
trof deze straf Actaeon, omdat hij zich beroemd had een beter jager te zijn dan Artemis. Nog laat werd de rots getoond, van
waar Act. de godin gezien zou hebben. Reeds
de ouden zagen in de mythe van Act. een
toespeling op de alles verterende hitte der
hondsdagen; vandaar dat zijn beeld op rotsen
en bergen geplaatst werd, om de nadeelige
gevolgen daarvan af te wenden.
Acte, '.flxTr^, in het algemeen kustland;
meer in het bijzonder oude naam voor Attica
(= Actica). Ook de landtong met den berg
+

Athos.
Actia, Ax2Ga, spelen ter eere van Apollo
Actius te Actium, door Augustus na den
slag bij Actium uitgebreid en overgebracht
naar Nieopolis. Het feest werd in den keizertijd om de 4 jaren gevierd, evenals de Olympische en andere spelen, ter eere van de
overwinning door Augustus behaald. Ook te
Rome zijn een tijd lang Actia gevierd.
Actio, in juridischer zin de behandeling
eener zaak voor den rechter, het proces, ook
"

ACTIUM—ADMETUS.
wel reeds alleen de aanklacht. Ook de pleitrede wordt actio genoemd. Zie Legis actio.
Actium, noordelijkste kaap van
Acarnania aan den ingang der ambracische
golf. Octavianus won hier in Sept. 31 den
zeeslag op Antonius en Cleopatra. Ter herinnering hieraan stichtte hij later aan de
overzijde, in Epirus, de stad Nieopolis.
Actor of pentor, de eischer of klager in
een iudicium privatum, ook de aanklager in
een causa publica; daar de vormen van het
privaatproces op het quaestionenproces worden overgebracht, neemt men ook verschillende woorden daarvan over. — Actor is ook
de slaaf of vrij gelatene, die de zaken zijns
meesters bestuurt, zooveel als rentmeester. —
Acíores publici waren onder de keizers de
rentmeesters der staatsdomeinen.

Actoriónes of Actoridae, 'A rooiwm , 'AxzoAcAao, ook .poliones, Molionidae, Mo) ové, .Mo) toJ/i ab en ' flxzoo^w^-^ Mo).iov^ genoemd, Eurytus en Cteatus, tweelingzonen van Poseidon
en Molione, die met Actor gehuwd was. Nog
zeer jong namen zij deel aan den krijgstocht
van de Epeërs tegen Pylus. Ook onder de
deelnemers aan de calydonische jacht worden
zij genoemd. Bij de lijkfeesten van Amarynceus overwonnen zij Nestor in den wedren,
in een gevecht tegen Heracles vonden zij den
dood; hun graf was te Cleónae in Argolis.
Soms worden de twee broeders voorgesteld
als aaneengegroeid (JiTvér^ S , ol µ^2,5) met twee
hoofden, vier handen en vier voeten. -- Ook
Patroclus als kleinzoon van een anderen
Actor wordt Actorides genoemd.
Aetuaria (navis), snelvarend schip, snel

schip met laag boord, met slechts ééne-zeilr,
rij roeibanken.
Actuarius, snelschrijver, verslaggever van
het gesprokene in eene vergadering; in het
leger van den keizertijd ook: foerier of
kwartiermeester.
Aculeo, zie Furii n°. 15.
Acusiláus, 'Axoi'a aos, van Argos, logograaf uit de 5de eeuw.
Acypha, '.fAzf(pfLS, zie Pindus n°. 2.
Ada, ".flea, dochter van Hecatomnus, zuster
van Maussólus en Artemisia en met haar
broeder Idrieus gehuwd. Na zijn dood (343)
bleef de regeering over Caria slechts vier
jaar in handen van Ada; daarna werd zij
door haar jongsten broeder Pixodárus met
perzische hulp van den troon gestooten, en
na diens dood werd zijn schoonzoon Orontobates door den koning van Perzië in de
regeering bevestigd. Ada behield slechts de
vesting Alinda, die zij vrijwillig aan Alexander d. G. overgaf, toen hij in 334 , tegen
Halicarnassus oprukte, terwijl zij hem tot
zoon aannam ; daarvoor gaf Alexander haar
na de verovering dezer stad (333) de regeering over geheel Carië terug.
Adamas, ácÍáµas, stof waarvan, naar men
zich voorstelde, verschillende voorwerpen ten
gebruike van goden en goddelijke wezens gemaakt waren ; later ook diamant.

Addicere, addietlo, addictus. Jddicere beteekent in de taal der augurs : toestemmen,

een gunstig voorteeken geven. Het werd gebezigd van de auguria ex avibus. Waren de
teekenen gunstig, dan sprak de augur : aver
acddicunt; zoo niet, dan zeide hij : alio die.
Als rechtsterm wordt addicere gebezigd,
wanneer de praetor het betwiste voorwerp
aan een der twistende partijen toewijst. Deze
handeling heet addictio. Addictus was oudtijds degene, die zijne schulden niet kon betalen en derhalve door den praetor ten gevolge van een vonnis (addiclio) aan den
schuldeischcr werd toegewezen. Betaalde de
addie zes niet binnen 60 dagen, dan kon de
schuldeischer hem trans Tiberim verkoopen
en zelfs dooden. Waren er meer schuld
dan mochten zij het lichaam van-eischr,
den addicfus verdeeles (corpus secare) ; zie
ook nexum. Toen in 326 de lea Poeielia
Papiria de persoonlijke inbeslagneming des
schuldenaars had afgeschaft, werd de naam
adrictus gewoonlijk gebezigd van iemand, die
veroor d eeld
eeld was om te betalen.
Addua, rivier in Gallia Cisalpina, thans
Adda, die door den laces Larius (meer van
Como) stroomt, en in den Padus (Po) uitloopt.
''Ach&«, waarborg tegen de nadeelige gevolgen, die men door het verrichten van eene
of andere gevaarlijke of verboden handeling
zou kunnen ondervinden; het is dus bijv.
een vrijgeleide, verlof tot het doen van voorstellen die bij de wet verboden zijn, e. dgl.
De dd'eoa werd door het volk verleend.
"Ac?eta aan vreemdelingen verleend= áoll) i(C.
Adherbal, 'Aláo/ C, . 1) Deze naam droegen enkele carthaàgsche veldheeren in den
eersten en tweeden punischen oorlog. — 2)
Adherbal was de oudste zoon van den numidischen koning Micipsa. Hij en zijn broeder
Hiëmpsal werden door hun neef Jugurtha
omgebracht, hetgeen aanleiding gaf tot den
Jurgurthijnschen oorlog (112-106).
Adiabéné, 'AcFLrc,po,, landschap in liet
N.O. van Assyria, ten oosten van den Tigris.

Adimantus, 'dCr 1LCCrzoC, 1) Corinthiër,

aanvoerder der corinthische schepen in den
oorlog tegen Xerxes. Themistocles bewoog
hem door geschenken, bij Artemisium te
blijven, hoewel hij zich wilde terugtrekken.
Later verzette hij zich dikwijls tegen de
voorstellen van Themistocles, en, naar het
zeggen der Atheners, dat echter door anderen
tegengesproken werd, zouden de corinthische
schepen aan den slag bij Salamis geen deel
genomen hebben. — 2) atheensch admiraal
in den slag bij Aegospotami, waarin hij, naar
men zeide, verraad gepleegd had ; hij was
de eenige der atheensche admiraals, die door
Lysander in het leven gelaten werd. — 3)
broeder van Plato.
Adlecti, 1) in het algemeen degenen, die
in een collegie nog bij. of nagekozen worden,
om het voltallig te maken. — 2) = conscripti. Z. Pares.
Adméte, '.4ru1z?7, dochter van Eurystheus;
voor haar haalde Heracles den gordel der
Amazonenkoningin Hippolyte.
Admétus, "4o,^^zos, 1) zoon van Pheres,
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koning van Pherae. In zijn jeugd nam hij
deel aan de calydonische jacht en aan den
Argonautentocht. Hij was een gastvriend van
Heracles en een gunsteling van Apollo, die,
uit den hemel verbannen, negen jaar als herder bij Admetus diende. Toen Adm. naar de
hand van Alcestis dong, beloofde haar vader
Pelias zijne toestemming te geven als hij haar
kwam halen in een wagen met leeuwen en
evers bespannen ; door de hulp vun Apollo
gelukte hem dit. Onder andere weldaden die
deze god hem bewees, was ook deze, dat hij
van de Moerae de gunst verwierf dat, wanneer Adm.'s levensdraad afgesponnen was, een
ander in zijne plaats zou mogen sterven. Toen
nu het noodlottig uur gekomen was, begaf
Alcestis zich vrijwillig voor hem in den dood;
maar juist toen Adm. dit vernam en zich
aan de grootste wanhoop overgaf, kwam
Heracles toevallig bij hem en haalde haar
terug. V. a. zou Persephone haar vrijwillig
teruggezonden hebben. — 2) koning der
Miolossers, bij wien Themistocles op zijne
vlucht uit Athene eenigen tijd vertoefde
(± 466). Hoewel Adm. rechtmatige grieven
tegen hem had, weigerde hij hem aan de
Atheners uit te leveren en zorgde hij, dat
hij veilig naar Pydna kwam.
Admissio, onder de rom. keizers de toela
ting tot den vorst, de audiëntie. O, cium
acimissionis, het ambt van den ceremoniemeester, die de audientiën regelt. Prima, secunda
acirnissio, eerste, tweede klasse van audiëntie,
naarmate men een hoogeren of lagerera rang
bekleedde.
Adonia, 'Ac ci v&«, feest ter eere van Adonis,
dat in het oosten bij het begin der lente,
maar in Griekenland en later ook te Rome
bij het begin van den zomer gevierd werd.
Het duurde twee dagen ; op den eersten werd
met veel klachten en gejammer het verdwij nen van Adonis naar de onderwereld, op den
tweeden met buitensporige vreugde zijn terugkomst herdacht. Onder het zingen van klaag
'Ad'wst) c,Lós, die Aphrodite's liefde-liedrn,
voor Adonis en haar smart bij het vernemen
van zijn dood en bij het vinden van den stervende bezongen, liepen vrouwen naar het
beeld van Adonis te zoeken ; nadat dit gevonden was, werd het met het beeld der
godin op een pronkbed ten toon gesteld en
eindelijk onder luide jammerklachten begraven of in zee geworpen. Ook plaatste men
potten met kort bloeiende planten in de deuren der huizen en in de voorhoven der tempels
(tuinen van Adonis, 'AYwvtJoq xrjgtot).
Adonis, 4cJ nii , zoon van Cinyras en
"

Myrrha of van Phoenix en Alphesiboea, van
Cinyras en Metharme, van Théas en Myrrha.
Om zijne buitengewone schoonheid werd hij
door Aphrodite, die vandaar ' f1rSwn'tác,'Ad'n'i«
neet, bemind. Toen hij op de jacht door een
wild zwijn gedood was, verkreeg deze godin
van Zeus, dat hij slechts de helft van het
jaar bij Persephone behoefde te blijven, de
andere helft brengt hij bij de andere goden
op den Olympus door. Uit zijn bloed ontstond
de teedere en kort bloeiende anemone. V. a.

zou Aphrodite hem als knaap aan Persephone
te bewaren gegeven hebben; doch deze, eveneens op hem verliefd geworden, weigerde hem
terug te geven. Toen besliste Zeus dat Adonis
een derde van het jaar bij Aphrodite en
een derde van het jaar bij Persephone zou
blijven, terwijl hij over een derde vrij zou
kunnen beschikken. Ad. verkoos ook dien tijd
met Aphrodite door te brengen.
Adoptio, aanneming als kind van iemand,
die nog niet sui lui-is was. Het middel hiertoe
was eene driemaal herhaalde nzancipatio. De
werkelijke vader stond door een driemaal
herhaalden schijnverkoop zijn zoon af aan een
tusschenpersoon, die hem de eerste twee keeren
weder aan den vader teruggaf. De vader had
namelijk het recht zijne kinderen te verkoopen ; doch als hij een zoon driemaal verkocht
had, was de patria potestas verbroken. Na
den derden schijnverkoop werd de zoon door
dengene, die hem nu in handen had, ten
overstaan van den praetor afgestaan aan den
adoptiefvader en aan dezen door den praetor
toegewezen (aciclictio). Hij gold iiu voor een
wettigen zoon van zijn adoptiefvader en voerde
voortaan diens familie- en geslachtsnaam. De
aanneming als zoon van iemand, die sui izeris
was, werd arrogatio geheeten (z. a.) en ging
met andere vormen gepaard. Een bijzondere
vorm van acdoptio was deze, dat een erflater
bij testament iemand tot erfgenaam en tevens
tot zoon aannam. Onder welken vorm de
pater naturalis dan zijne toestemming gaf,
wordt niet gemeld.

Adoratio,

oaxv^' o^S, 1) 1Tereering

der

goden. Bij Grieken en Romeinen bestond de
adoratio hierin; dat men de hand naar het
beeld der godheid uitstrekte, ze vervolgens
aan den mond bracht (ad os, vandaar adorare) en met halfgebogen knie het beeld een
kushand toewierp. Ook werd het beeld vaak
gekust. — 2) Vereering der vorsten, z. adulatio.

Adramyttiam,

'4cfQ(cµvtztov,

atheensche

volkplanting aan de golf van dien naam,
tegenover het eiland Lesbos.
Adrana, rivier in Germania, thans de
Eder, een zijtak van de Fulda.
Adránnm, ',4Jo«1róv, stad op Sicilia, aan den
voet van den Aetna, in 400 door Dionysius
gesticht. In de nabijheid was een tempel
voor den vuurgod Adranus, waar volgens bet
verhaal duizend tempelhonden gehouden wer.den, bestemd om beschonken lieden naar huis
te brengen.
Adr°astéa, ' fláQáOTeba, bijnaam van de
phrygische godin Cybele en van Nemesis.
Ook eene nimf, die met hare zuster Ida op
Greta den jongen Zeus opvoedde.
Adrastas, l-0CuoroS, 1) zoon van Talaüs en
Lysimache. Toen zijn vader gedood werd,
werd hij door Amphiaráus uit Argos verjaagd
en vluchtte hij naar zijn grootvader Polybus,
dien hij in de regeering over Sicyon opvolgde.
Later verzoende hij zich met Amphiaraus,
kreeg aandeel aan de regeering over Argos,
en gaf hem zijne zuster Eriphyle tot vrouw.
Een orakel had hem gezegd, dat hij zijne
dochters aan een leeuw en een wild zwijn moest
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uithuwen ; toen nu Tydeus en Polynices, de
een uit Calydon, de ander uit Thebe voortvluchtig, in een stormachtigen nacht voor
zijn paleis kwamen en daar in twist geraakten,
kwam Adr. op het geraas aanloopes, en daar
ieder van hen met de huid van een der genoemde dieren bekleed was, of het afbeeldsel van
een dier dieren op zijn schild had, zag Adr.
daarin de vervulling van het orakel en gaf
hij hun zijne beide dochters, terwijl hij beloofde hen weder naar hun vaderland terug
te brengen. Met zijne bondgenooten ondernam
hij nu eerst een krijgstocht tegen Thebe (den
tocht der zeven tegen Th.), die echter ongelukkig afliep: alle aanvoerders sneuvelden,
behalve Adr., die het aan de snelheid van
zijn paard te danken had dat hij naar Attica
kon vluchten. Tien jaar later ondernam hij
voornamelijk ondersteund door de zonen der
gesneuvelden (epigonen), een tweeden tocht
tegen Thebe, die een gunstiger uitslag had;
in dezen oorlog verloor hij echter zijn zoon
Aegialeus en uit verdriet hierover stierf hij
op den terugtocht te Megara. Adr. werd te
Athene, Sicyon en Megara als halfgod ver
zoon van den phrygischen koning-erd.—2)
Gordias, die wegens een onvrijwilligen moord
naar Lydië vluchtte, en daar door Croesus
vriendelijk ontvangen werd; bij ongeluk dood
hij echter op de jacht ook diens zoon, en-de
uit wanhoop hierover bracht hij zichzelf om
het leven. — 3) naam van verschillende trojaansche aanvoerders in de Ilias.
Adria of Hadria, 'AJQL(e, naam van twee
steden : de eene, waaraan de adriatische zee
haren naam ontleende, lag in het gebied der
Veneters, nabij den Padus; het was oudtijds
een belangrijke stad der Etruscers en de
uitvoerhaven voor het van het Noorden komende barnsteen, zie Ericdanus; de andere
lag in Picénum. Ook de genoemde zee zelve
komt onder den naam Adria, 'AJot'aaS, voor.
Ook de spelling Hatria wordt gevonden.
Adrianus, zie Hacirianus.
-

c

Adrlimétum of Hadrumétum, 'Ad n s vov of

stad in het gebied van Carthago, en wel in het gewest Byzacéne of
Byzacium, waarvan het onder de keizers de
hoofdstad werd. Het lag aan de kust.
Aduatuca, eene sterkte in het gebied der Eburonen, z. Tungri. Het lag misschien bij Limburg in het dal van de Vesdre.
Aduatuci, germaansche volksstam aan de linkerzijde van de Maas, afstammelingen van
de Cimbern en Teutonen, later met andere
stammen onder den naam van Tunyri saam gesmolten.
Acoi'rjS, -1ros,

Adulatio, 7reooxvv17OiS, kruipende vereering
der vorsten. Zij bestond hierin, dat men zich
met het aangezicht ter aarde wierp en den
grond kuste. Deze gewoonte, bij oostersche
volken te huis behoorende en door lage vleiers
ook tegenover de rom. keizers in praktijk
gebracht, werd onder keizer Diocletianus
voorschrift.
Adula mons, een berggroep in Oostelijk
Zwitserland, brongebied van den Rijn en den
Addua.

Adele, "AJov).&y, voorname handelsplaats in
Aethiopia, aan een inham der arabische golf
gelegen, bekend om het monumenlum Adulinanum, brokstukken van twee opschriften,
door Cosmas Indicopleustes, een grieksch
zeevaarder uit den tijd van keizer Justinus,
afgeschreven. Het eerste stuk heeft betrek
een Ptolemeus Euergetes, het tweede-kingop
op een later inheemsch vorst.
'Advi'ac rog, zwakken of gebrekkigen, die niet
in hun eigen onderhoud konden voorzien. Te
Athene werd in den regel aan zulke menschen bij volksbesluit eene ondersteuning
van 1 of 2 obolen per dag toegekend.
Adversaria (scil. stripla), aanteekenboek
of journaal, waarin men voorloopig ontvang
uitgaven opteekende, om ze later in-sten
het kasboek (íabulae of codex accepti et
expensi) over te brengen.
Advocátus, iemand, die bij een rechtsgeding ten behoeve van een der partijen tegenwoordig is, niet om te pleiten, maar om door
zijne aanwezigheid eenigen invloed uit te
oefenen en, zoo noodig, raad te geven. De
pleiters werden causarum patroni geheeten,
(z. Patrones n°. 2). Onder de keizers verdween dit onderscheid.
Adyrmachidae,
oµ«;^^^«^ een volk van
Libya, dat ten westen van Aegypte langs de
`^^^ ►

kust woonde.

Adytum, d cbro, penetrale, een geheim,
voor de leeken verborgen vertrek achter in
een tempel, somtijds gedeeltelijk onder den
grond. Niet aan alle tempels was een adytum
aangebracht, maar vooral aan die, waar godspraken werden -gegeven. Het adytum had
dikwijls een geheimen ingang, terwijl naar
de tempelruimte verborgen spreekbuizen liepen, waardoor de woorden drongen, welke
de geloovigen voor de stem der godheid
hielden.
Aea of Aea ea, Aa, Aa a, het (verre) land.
Men stelde zich voor dat zoowel aan het
westelijk als aan het oostelijk einde der aarde
een Aea lag ; het eerste was het fabelachtige
eiland van Circe, het laatste het land van
waar de Argonauten het gouden vlies
haalden. Volgens de meening der latere
Grieken was het westelijke Aea = Circeii in
Latium, het oostelijke = Colchis.
Aeaces, AZcizis, 1) vader van Polycrates,
Pantagnótus en Syloson.-2) zoon van Syloson,

tyran van Samus. Door Aristagoras van Milète verjaagd, wist hij de Samiërs te overreden om in den slag bij Lade (497) de vloot
der ionische Grieken te verlaten ; daarvoor
gaven de Perzen hem na het onderdrukken
van den Ionischen opstand (494) de regeering over Samus weder.
Aeaeides, f1L«x^ö1s, Peleus, Achilles, Neoptolemus e.a. als afstammelingen van Aeacus.
Aeacus, A^ax6S, zoon van Zeus en Aegina,
koning van , Aegina, stond om zijne vroomheid in hooge gunst bij de goden. Toen Aegina
door de pest ontvolkt was, liet Zeus op het
gebed van Ae. een hoop mieren in menschen
veranderen, die vandaar Myrmidonen genoemd
werden. Ook bewerkte hij eens door zijn gebed

AEAEA—AEDUI.
het ophouden van eene langdurige droogte,
die geheel, Griekenland teisterde. Hij hielp
Apollo en Poseidon bij het opbouwen van de
muren van Troje, en daardoor kon later de
stad veroverd worden, wat niet het geval
zou geweest zijn, indien het werk geheel door
die goden verricht was; ook gaf reeds dadelijk
bij het voleindigen van den bouw een wonderteeken te kennen dat het door Ae. gebouwde
gedeelte door zijn zoon (z. Telanion) en door
zijn achterkleinzoon (z. Neoptolemus) zou bestegen worden. Hij was de vader van Telamon en Peleus. Na zijn dood werd hij door
Zeus als rechter in de onderwereld geplaatst en op Aegina en te Athene als halfgod vereerd.

Aeaea, z. rhea.

Aeantis, AZ rr^S, een van de 10 phylae,
waarin de bevolking van Attica door Clisthenes verdeeld werd.
Aebutia (lex) de formulis, plebisciet, van
-I- 200, tot invoering van het formulier proces. Ziè formula.
Aebutia (lex), dat, wanneer bij eene opzettelijke wet aan iemand een last werd opgedragen, noch de ontwerper der wet noch een
zijner bloedverwanten of ambtgenooten daarbij
benoembaar was. Dit plebisciet is van on•

zekeren tijd.
Aebatii, patricisch geslacht, dat in de eerste eeuw der republiek enkele consuls leverde.

Het cognomen Elva of Helva is later in de

fasti bijgevoegd.

Aecalli num, stad der Hirpini in Samnium,
niet ver van Beneventum.
Aedepsus, 1?(Yl^ó ç stad in het N. van
Euboea, met warme baden.
Aeries . Terwijl dit woord als plurale een
woonhuis aanduidt, wordt het enkelvoud gebezigd in den zin van godshuis, tempel. In
h et m eervoud zegt men voor tempels aecles
saerae. Evenmin als elk templum een aeries
is, evenmin is elke aecles een templum. Daar
moet de aedes met een bepaald formulier-toe
volgens vaste regels aan de godheid opgedragen (clecdicalio) en door een augur gewijd
worden (consecratio).
AedIles, áyoore-vó tot. De aediles zijn oorspronkelijk geweest opzichters, men zou kunnen
zeggen kerkvoogden, van den in 493 door
Sp. Cassius Viscellinus gestichten tempel
(aecles) van Ceres (z. a.). Waarschijnlijk heb
ze sedert 471, toen de plebs haar ver -ben
kreeg in de 4 tribuni plebis,-tegnwordi
naast de priesterlijke ook politieke functies
vervuld, en zijn tot aecliles plebis geworden.
Ze waren helpers deels van de consuls, deels
van de volkstribunen, en hadden het toezicht
over het plebejisch archief in aecle Cereris.
Zij werden gekozen uit de plebs. Bij de reorganisatie van den staat, in 366, werden er
naast de twee plebejische aedilen twee patricische aedilen (aediles curules) gekozen,
die ongeveer denzelfden werkkring hadden
als de plebejische, maar niet met hen één
collegium vormden. Het verhaal van Livius, dat, toen in 366 de lucli Romani ter
eere der verzoening tusschen de patriciërs
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en de plebs met een dag verlengd waren en
de plebejische aedilen weigerden, zich de
kosten te laten welgevallen, zich patriciërs
daartoe aangeboden hadden, en zoo de curulische aediliteit is ontstaan, is onjuist. De
aed. cur. hadden de toga praetexta, de sella
curulis, en later het ins imayinum. Reeds vrij
spoedig werd het ambt afwisselend door patriciers en plebejers bekleed. De aedilen
hebben steeds in rang boven de tribuni plebis
gestaan.
Werkkring der aedilen. In de eerste plaats
behoorde hiertoe de cura urbis, waartoe te
rekenen zijn het algemeen politietoezicht op
de openbare veiligheid, het toezicht op gebouwen, op de reinheid en het onderhoud van
wegen en waterleidingen en dgl. Ten tweede
ging hun de cura annonae aan, welke cura
zich niet tot den graanhandel bepaalde,
maar het geheele handelsverkeer en markt
omvatte. Het derde gedeelte was de-wezn
cura luclorum, n.l. de zorg voor zekere spelen,
waarvoor de senaat wel eene bijdrage uit de
staatskas toestond, die echter niet toereikend was om aan de steeds klimmende eischen
van het volk te voldoen, zoodat eerzuchtige
mannen zich vaak te gronde richtten, om de
volksgunst te verwerven. De aedilen kunnen
voor sommige misdrijven van niet -politieken
aard boeten opleggend overschrijdt de boete
de provocatiegrens, dan brengen de aediles
curules de zaak voor de comitia tributa, de
aed. plebis voor het concilium plebis. De
aediles curules hebben ook rechtspraak in
handelsgeschillen.
De aediles plebis werden onder voorzitterschap der volkstribunen in de concilia plebis, de
aecliles curules in de comitia tributa onder voor
een consul of praetor gekozen.-ziterschapvn
Onder de keizers werd hun werkkring zeer
beperkt, tot zij ten laatste ophielden te bestaan..
-dediles Cereales. C. Julius Caesar droeg de
cura annonce, meer bepaald de zorg voor
den korenaanvoer, aan twee aedilen op en
belastte hen tevens met het geven der Cerealische feesten.
defilés municipales. Ook in de municipia
vindt men stedelijke overheden met den naam

van aedilen.
Aeditulls, 1'«ocpt C 1, i Qogfl (ci, iawzóoq (z. a.),

tempelwachter, belast met de bewaking en het
toezicht op het schoonhouden van het gebouw.
Aédon, '.f1,q Ythv, dochter van Pandareu.s,
gehuwd met koning Zethus. Daar zij slechts
een zoon had, was zij naijverig op Niobe,
die rijk met kinderen gezegend was, en wilde
zij den oudsten zoon van deze dooden, doch
bij vergissing doodde zij haar eigen zoon.
Zij werd daarop door Zeus in een nachtegaal
veranderd, die steeds om haar zoon jammert.
Aedni, AZd'ov&oi1, een machtige gallische
volksstam, tusschen den Liger (Loire) en
den Arar (Saone) gevestigd, het eerste volk
in Gallia, dat met de Romeinen een vriendschapsbond sloot en hiervoor den titel van
Iratres et consanquinei populi Romani verwierf.
Caesar bevrijdde hen van de overheersching
van den Germaan Ariovistus. Later lieten
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de Aeduërs zich overhalen om deel te nemen
aan den grooten gallisehen opstand onder
Vercingetorix, doch werden door Caesar
niet daarvoor gestraft. In 21 n. C. stonden ze
op onder Sacrovir (z. a.). In hun gebied lagen
de steden Bibracte, de hoofdstad, later verdoopt in Augustodiïnum .(Autun), Noviodtinum (Nevers), Cabilhnum (Chalons sur
Saone).
Aetes, Ai:,7, zoon van Helms en Persïs
of Antiope, koning van Colchis. Onder zijne
regeering kwam Phrixus het gulden vlies
naar Coichis brengen en kwamen de Argonauten het weder halen.
Aetias, Medëa, dochter van Aetes.
Aefula, hoog gelegen stadje ten Z. van
Tibur.
Aegae, AZya, naam van onderscheidene
steden. als : 1) in Achaia, met een beroemden
Poseidontempel; - 2) op de westkust van
Euboea ; - 3) in het macedonische landschap
Emathia, oude hoofdstad en begraafplaats der
inacedonische koriingen, later Edessa geheeten, z. a.; - 4) in Aeolis op de kust van
Klein-Azië, ook Aeaaeae, 4yaiub geheeten;
- 5) belangrijke havenstad in Cilicia, aan
de golf van Issus.
Aegaeis1i tijdj)erk noemt ' men het oudste
tijdperk der grieksche geschiedenis, waarvan
wij slechts kennis hebben door overblijfselen,
welke men langs de kusten en op de eilanden
der Aegaeïsche zee vindt. Deze overblijfselen
leeren ons dat reeds toen tusschen al deze
landen verkeer bestond, zoodat de beschaving,
hoewel nog op een lagen trap staande (er
worden bijv. meest steenen gereedschappen
gebruikt), overal ongeveer dezelfde was. Het
aeg. tijdperk wordt geacht omstreeks 1500
te eindigen.
Aegaeon, Ayao», door de goden Briares
genoemd, een van de Centimaiii. Toen Hera,
Poseidon en Athna of Apollo eens Zeus
wilden boeien, riep Thetis Aeg. te hulp, en
door hem werden zij genoodzaakt van hun
plan af te zien.
Aegaeuim mare, AZyazo' dayoç, welke
naam in de middeleeuwen door de Tenetianen
tot Archipelago is misvormd, vanwaar ons
woord Archipel, de zee tusschen Griekenland
en Klein-Azië, met tal van eilanden. De oorsprong van den naam is onzeker ; de mythe
brengt dien in verband met koning Aegeus,
den vader van Theseus.
Aegaleos, Aiyá2wç, berg op de kast tegenover Salamis, vanwaar Xerxes in 480 de
nederlaag zijner vloot aansehouwde. De Aega
leos scheidt de Atheensche vlakte van de
Thriasiscbe, waarin Eleusis ligt.
Aetes, (Li; AyoVOOW, de geiteneilanden,
eilandengroep ten westen van Sicilia. Bij
een van deze eilanden, Aegtisa, won de
rom. consul C. Lutatius Catulus in 241 den
laatsten beslissenden zeeslag in den eersten
punischen oorlog.
Aegis, Ayiq, een van de 10 phylae,
waarin de bevolking van Attica door Clisthenes verdeeld werd.
Acestes.
Aegestes, Aykn7ç

Aegeus, Ayç, zoon van Pandion no. 3.
Na den dood van zijn vader heroverde hij
Athene met de hulp van zijne broeders en
kreeg hij daar de regeering. Later door de
zonen van zijn broeder Pallas verjaagd, werd
hij door zijn zoon Theseus weder op den
troon gebracht. De Panathenaeën werden door
hem ingesteld of uitgebreid. Toen eens bij
deze feesten Androgeos, de zoon van Minos,
alle prijzen behaalde, liet Aeg. hem uit afgunst
dooden. Minos deed hem den oorlog aan en
dwong hem op gezette tijden zeven jongelingen en zeven jonge meisjes naar Creta te
zenden om aan den Minotaurus tot spijs
gegeven te worden. Van dezen smaad werd
Athene spoedig door Theseus bevrijd, maar
daar hij bij zijne terugkomst van Creta verzuimde het zwarte zeil, waarmede het schip
was uitgegaan, door een wit te vervangen,
wat volgens afspraak voor zijn vader het teeken van den gunstigen afloop der onderneming zoude zijn, meende Aeg. dat ook zijn
zoon het offer van den Minotaurus geworden
was en stortte hij zich in de zee, die hiernaar
de Aegaeïsche zee genoemd wordt. - Aegeus
is ook een bijnaam van Poseidon en oorspron
keljk niemand anders dan deze god zelf.
Aegiale, Aegia1a, ApcW, - da, dochter van Adrastus en Amphithea, gemalin
van Diomdes (z. a.).
het kustland, oude
Aegialos, -4";
naam voor Achaia.
Aegialells, /üyt(Li';, zoon van Adrastus,
sneuvelde bij de onderneming der epigonen.
Aegides, Aydiyç, 1) Theseus, zoon van
Aegeus. - 2) burger van de attische phyle
Aegeis.
Aegilia, 1) attische demos. 2) eilandje tusschen Creta en Cythra. 3) eilandje tusschen Attica en Euboea.
Aegiinias, de mythische stamvader der Doriiirs, aan den Pindus woonachtig.
In een oorlog tegen de Lapithen riep hij de
hulp van Heraeles in en beloofde hem daarvoor een derde van zijn land. Heracles versloeg de Lapithen, maar nam de toegezegde
belooning niet aan. Uit dankbaarheid nam
Aeg., die twee zonen had, Pamphylus en
Dymas, ook den zoon van Heracles, Hyllus,
tot zoon aan, en van deze drie personen hebben
de dorische phylen hare namen: Pamphyli,
Dymnes, Hylles.
Aegina, Aytiii7, Apra, dochter van den
riviergod Asopus, die door Zeus naar het
eiland Oeniiie gebracht werd en daar Aeacus
( z. a.) ter wereld bracht. Naar haar werd het
eil. sedert dien tijd Aegina genoemd. Dit kleine
en vruchtbare eiland in de saronische golf
werd daarna met Myrmidonen, die tot den
aehaeischen stam behooren, bevolkt en door
Aeacus geregeerd; toen echter diens zonen
het eiland verlaten hadden, werd de bevolking grooteljks vermeerderd door epidaurische kolonisten (Doriers) en bleef Aeg. langen
tijd in nauwe betrekking tot Epidaurus staan.
In oude tijden bereikte Aeg. door handel,
nijverheid en kunst een hoogen trap van
bloei (bekend is de tempel van Aphaia,
,t

AEGIPLANCTUS—AELIA.
waarvan het beeldwerk (de zoogenaamde
Aegineten) te Munchen bewaard wordt);
na 480 werd 'net echter door Athene overvleugeld en de langdurige vijandelijkheden
eindigden hiermede, dat in 456 Aeg. schat
werd, de muren der stad afbreken-plichtg
en de schepen uitleveren. moest; in 429
werden zelfs de oude inwoners geheel verdreven en hoewel zij na den slag bij Aegospotaini door Lysander teruggebracht werden,
kwam de oude macht en welvaart toch nooit
terug. Sedert 318 behoorde Aeg. tot Macedonië, sedert 229 wordt het genoemd als een
lid van het achaeisch verbond, sedert 196 als
een deel van het gebied van Attalus van Pergamus; in 129 kwam het onder de Romeinen.
Aegiplanctus, os, kaap in
Megaris, aan de corinthische golf.
Aegira, 'ty^bo«, stad in het oostelijk gedeelte van Achaia, waarvan nog bouwvallen
bestaan.

Aegirnsa, A y&Qovau(e, aeolische stad in
Klein-Azië.
Aegis, -4Ly^s, schild van Zeus met honderd
gouden kwasten versierd. Hij gebruikte dit
schild om door eene beweging er mede den
menschen schrik in te boezemen; meen stelde
zich voor dat het het Medusahoofd en schrikwekkend beeldwerk droeg. V. a. was de aeg.
een mantel, gemaakt van het vel der geit,
die Zeus gezoogd had. Bij Homerus staat Zeus
de aeg. dikwijls aan Athéna, eens ook aan
Apollo ten gebruike af, later echter kende men
aan Athena zelve een aeg. toe, nu eens als
mantel, dan als harnas gedacht, altijd met het
Medusahoofd, met slangen omkranst, enz. V.
a. was deze aegis het vel van een vuurspuwend monster, dat door Athena gedood was.
Aegisthus, AiyLrn9os, zoon van Thyestes en
diens dochter Pelopéa. Hij werd door zijne
moeder te vondeling gelegd en door herders
gevonden, die hem door een geit lieten zoogen.
Hij werd verder door Atreus opgevoed, die
hem, toen hij volwassen was, opdroeg Thyestes te vermoorden ; maar Aeg., die nog tijdig
vernam, dat Thyestes zijn vader was, doodde
Atreus bij een offer en maakte zich met

Thyestes van de regeering over Mycenae
meester, waaruit hij evenwel na den dood
van Thyestes door Agamemnon weder ver
werd. Terwijl Agamemnon met het-drevn
leger voor Troje was, wist Aeg. diens echt
te verleiden, en toen-genotClyamsr
Ag. terugkwam ging Aeg. hem te gemoet,
noodigde hem tot een maaltijd, maar doodde
hem met behulp van Clytaemnestra in het bad.
Hij zelf werd zeven jaar later, zooals hem
voorspeld was, door Agamemnons zoon Orestes
gedood.

Aegiuni, Ap^v, stad in Achaia, na de ver

hoofd -nielgvaHcdorze(37)
verbond. Aratus van-platsvnhecï

Sicyon stierf hier, 213.

Aegle, AGyAi1, 1) de schoonste der Naiaden,
moeder der Gratiën. — 2) gemalin van Theseus.
Aegon, A ycov, koning van Argos, die na
het uitsterven der Heracliden deze waardig
-heid
kreeg.
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Aegospotamos, A yós 7roraa,AoL, geitenrivier,
riviertje en stad in de Chersonésus Thracica,
aan den Hellespont, tegenover Per°cóte, waar
in den peloponnesischen oorlog de laatste
atheensche vloot in den herfst van 405 door
Lysander genomen werd.
Aegosthena, th AiyóoO^v(^, vlek in Megaris,
aan de NW. -kust gelegen.
Aegusa, een der Aegatische eil.,
ten westen van Sicilia, z. Aegaíes.
Aegyptus, i) Af yiJnzoS, het bekende Nij lland.
Van Syene en Philae op ongeveer 24 N.B.
tot omstreeks 27 1/2 ° N.B. strekte zich Opper
Thebe,-AegyptofThbaïs,lndv
uit; vandaar tot even beneden Memphis
Midden -Aegypte of Heptanomis, het land der
zeven distrikten ; dan volgde liet naar zee
breed uitloopende Delta-land. De geschiedenis
van het land kan in vier hoofdtijdperken
worden gesplitst: 1) Het aegyptische tijdperk,
van de oudste tijden af tot aan de verovering van het rijk door den perzischen koning
Cambyses in 525. - — 2) Het Perzische tijdperk, tot aan de onderwerping des lands aan
Alexander den - Gr. in 332. -- 3) Het macedonische tijdperk, tot de inlijving bij het rom.
rijk door Octavianus (Augustus) in 30. Dit
is het tijdvak der Ptolemaeën, die grieksche
beschaving, zeden, gewoonten en godsdienst
zochten in te voeren en onder wie Aegypte
een tijdperk van grooten bloei en welvaart
beleefde. — 4) Het rom. tijdperk, tot aan de
verovering door de. Arabieren, 638 na C. Als
rom. provincie had Aegypte eene bijzondere
organisatie. In de plaats der koningen trad
een stadhouder, praefectus Aegypti, doch de
vorm van bestuur, plechtigheden en ceremoniën, alles bleef, zooals het te voren onder
de Ptolemaeën was geweest; zelfs bleef het
Grieksch de officieele taal. De stadhouder had
ook niet, zooals overal elders, lictoren met
bijlbundels. Alexandrië bleef de residentie.
. Aegyptus, 4fyrnroç, zoon van Belus en
Anchinoë. Hij onderwierp zich het land der
Melampoden en. noemde dit Aegyptus. Hij
was de vader van vijftig zonen, waarvan 49
in één nacht door de Danaïden (z. Danuus)
gedood werden. Aeg. kwam daarop naar Argos
om den dood zijner zonen te wreken, maar
door zijn eenig overgebleven zoon Lynceus
overreed, zag hij hiervan af. V. a. stierf hij
van verdriet.
'A bwLvTaL, magistraten te Miléte. De afleiding van den naam is onzeker.
'Axxo, heetten te Athene de personen, die
krachtens hun ambt of eene bijzondere vergunning dagelijks op kosten van den staat
in het Prytanéum (later in den Tholus) hun
maaltijd hielden. De prytanen (z. 7coz}záv„Le)
zijn niet onder dien naam begrepen.
Aelana, rè. Awra, handelsstad in Arabia
Petraea, aan den noordoostelijken inham der
arabische golf (de Roode Zee), welke inham
naar de stad sinus Aelaniles of Aelanitiers werd
geheeten. Hier werden onder koning Salomo
de joodsche handelsvloten naar het land
Ophir uitgerust.
Aelia (leges) et :Fufia, cie auspieiis, twee
-
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wetten van de volkstribunen Q. Aelius Paetus
en M. Fufius, omstreeks 156. Zie servare de caelo.

Aelia Sentia (lex), van de consuls Sex.

Aelius Catus en C. Sentius Saturninus, 4 n. C.
Deze. wet - bepaalde, dat vrijgelatenen, die als
slaven onteerende straffen hadden ondergaan,
geen cives, maar dediticii zouden zijn. Ook onderwierp zij het burgerschap van vrijgelatenen
beneden 30 jaar aan zekere voorwaarden.
Aelia Capitolina, naam dien keizer P.
Aelius Haclrianus aan J erusalem gaf, waar
hij eene rom. kolonie zond (130 n. C.).-hen
Een geweldige opstand was hiervan het gevolg (zie Haclrianus). Jerusalem werd door
de keizerlijke troepen ingenomen en verwoest,
doch op 's keizers last herbouwd.
Aeliánus, 1) A 2w LAOS ó z«xz^xós, leefde
tijdens . de regeering van keizer IIadrianus,
en schreef een werk over taktiek. — 2) Claudius Aelianus, geboren te Praeneste, leefde in
het begin der derde eeuw na C. en schreef
o. a. onder den titel .11i z )ij toToola, Varia
Historia, in 14 boeken een verzameling verhalen en anecdoten. Meer waarde heeft een
ander werk van hem : H in 17 boeken, eveneens eene verzameling verhalen, die
alle betrekking hebben op het leven der dieren.
Aelii, e..en aanzienlijk geslacht, waarvan de
Paeti en de Tuuberones de meest bekende familiën zijn. 0. a. behoorden nog tot de Melia
Bens de familiën Gales, Lamia, Ligar, Staienus.
1) P. en Sex. Aelius Paeíus, twee broeders,
beiden als rechtsgeleerden beroemd, vooral
de laatste, die hierdoor den bijnaam Catus
verkreeg. P. Aelius was consul in 201, Sex.
Aelius in 198. Se.vtus Aelius heeft een werk
geschreven, Tripertita geheeten, waarvan nog
fragmenten over zijn. Het bevatte 1° den tekst
der XII tafelen, 2° de verklaring daarvan,
30 de legis actiones, een uitbreiding van het
las ]i'lavianu;w. -- 2) Q. Telins Tubero, schoonzoon van L. Aemilius Paullus, nam onder
dezen aan den oorlog tegen Perseus deel. -3) Q. Aelius Tubero, zoon van n°. 2, zusters -

zoon van Scipio Africanus minor, rechtsgeleerde en aanhanger der stoïcijnsche wijsbegeerte, staatkundig tegenstander der Gracchen,
is dezelfde, die in Cicero's geschrift cle republica sprekende wordt ingevoerd. — 4) L.
Aelius Tubero, boezemvriend van Cicero, met
wien hij samen onderricht had ontvangen,
koos evenals Cicero de partij van Pompeius,
doch verzoende zich later met Caesar. — 5)
Q. Aelius Tubero, zoon van n°. 4, had aan
den slag bij Pharsálus tegen Caesar deelgenomen, doch zich ook met dezen verzoend.
Het was tegen zijne aanklacht dat Cicero de
oratio pro Q. Ligario hield. Hij was redenaar,
schrijver over rechtskundige onderwerpen en
annalist. Zijn geschiedwerk reikte van de
oudste tijden tot aan de oorlogen van Caesar
en Pompeius. — 6) L. Aelius Lamia, rom.
ridder, werd in 58 verbannen, omdat hij
Cicero durfde verdedigen; zijne beide zoons
Q. en L. behoorden tot de vrienden van den
dichter Horatius. Van dezen is L. (consul
3 n. C.) de meest bekende. — 7) L. Aelius
Síilo Praeconinus, uit Lanuvium, beroemd

taalgeleerde en leermeester van Varro en
ook van Cicero. Vooral maakte hij studie van
het oud - Latijn. — 8) L. Aelius Seianus, zoon
van L. Seius Strabo, door adoptie in de gens
Aelia opgenomen, was praefectus praelorio
van 14 tot 31 na C. onder Tiberius, eerst met
zijn vader, na diens dood alleen. In 23 n. C.
legde hij voor de cohortes praeloriae, die tot
nu toe in de stad verspreid waren, een vast
kamp aan buiten de poría Tliminalis, ten
N.O. van de stad, de Castra p°aeloria (z. a).
Toen Tiberius hem te Rome de vrije hand
liet, heerschte Seianus als eigenmachtig tyran.
Ten einde zichzelven den weg tot den troon
te banen, liet hij 's keizers zoon Drusus Caesar door toedoen van diens vrouw Livia
door vergif uit den weg ruimen (23). Ook
Agrippina, de weduwe van Germanicus,
en hare beide zonen vielen als offers zijner
eerzucht (29). Ten slotte echter werden
Tiberius door Antonia minor (Anlonii n°. 11)
de oogen geopend; Seianus werd in hechtenis genomen, door den senaat gevonnisd en
met zoon, dochter en een aantal vrienden
ter dood gebracht. — 9) Aelius Gallus, rom.
ridder en onder Augustus praefeelus van
Aegypte; hij ondernam op bevel van Augustus een expeditie tegen Arabia Felix (25-24),
die mislukte. — 10) P. Aelius Aristides, beroemd grieksch redenaar, geb. te Hadriani
in Mysia in 129 n. Chr. Van hem zijn 55
veel bewonderde redevoeringen overgebleven,
die echter voor een groot deel niet bestemd
waren voorgedragen te worden. Hij volgt
daarin met voorliefde Isocrates en Demosthenes na. Hij reisde veel en kwam ook te
Rome, doch bij voorkeur hield hij zich te
Smyrna op, waar hij ± 189 stierf. Toen
deze stad door een aardbeving verwoest was,
wist hij keizer Marcus Aurelius te bewegen
haar te laten herbouwen, daarom werd te
Smyrna een standbeeld voor hem opgericht,
dat nog bestaat. -- 11) P. /lelius Hacdrianus,
keizer, zie Haclrianus. — 12) .Aelius Donatus,
zie Donates (Aelius).
Allo, Aëllopus, 'As 1 th, 'A-FL 6n ovv s , een

van de Harpyiën.
Aemilia (lex) de censura, van den dictator
Mamercus Aemilius 434 (.Aemilii n°. 6)
beperkte den duur - van het censorschap tot
achttien maanden. Zie echter onder Censor.
Aemilia (lex) sunrpíuaria, van den consul M.
Aemilius Scaurus (Aemilii no. 11), van 115.
Zij beperkte de tafelweelde, door het verbod
van sommige als lekkernij beschouwde spijzen,
o.a.veldmuizen, schelpdieren envreemdevogels.
Aemilia (lex) de libertinorura sufragiis, van
denzelfden, eveneens van 115, bepaalde, dat de
vrijgelatenen in de 4 tribus urbanae moesten
ingeschreven worden.
Aemilia (via). Deze weg, in 187 aangelegd door den consul M. Aemilius Lepidus
(Aemilii no. 2), liep van Ariminum in
rechte lijn naar Placentia aan de Po. Deze
weg heeft zijn naam gegeven aan de VIII
regio Italiae (tgw. Emilia). Een andere weg
van gelijken naam, in 109 aangelegd door

den censor M. Aemilius Scaurus (Aemilii
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no. 11), liep van Pisa langs zee tot aan
Vada, en van daar over de Apennijnen naar
Dertona. Het eerste gedeelte van dezen weg
wordt later, omdat het een voortzetting der
via Aurelia is, ook Aurelia genoemd.
Aemilianus (M. Aemilius), stadhouder van
Pannonia en Moesia, werd in 253 na C. door
zijne legioenen tot keizer uitgeroepen. Hij
overwon keizer Gallus, doch werd op zijn
beurt verslagen door Valerianus en hierop door
zijne eigene troepen om het leven gebracht.
Aemilii, een oud, beroemd, patricisch geslacht, waartoe o. a. de familiën Lepidus, Maaiercinus, Paallus, Scaurus, Barbula, Papus
behoorden. 1) M. Aemilius Lepidus, zoon van

n°. 2, bracht door zijn moed veel bij tot
het winnen van den slag bij Magnesia
(190) tegen Antiochus III , van Syrië. —
2) M. Aemilius Lepiclus, consul in 187 en
175, censor in 179, streed gelukkig tegen
de Liguriërs. Als consul legde hij de via
Aemilia, van Ariminum naar Placentia, aan.
Als censor bouwde hij met zijn ambtgenoot
M. Fulvius Nobilior (Fulvii n°. 11), de
basilica Aemilia et Fulvia, die gewoonlijk
Aemilia genoemd wordt. Zijne krachten wijdde
hij aan den staat tot zijn dood toe. Twee
zoons van 1iem bekleedden ook het consulaat, in 137 en 126. Een kleinzoon was —
3) M. Aemilius Lepidus, consul in 78, het

jaar van Sulla's dood. Uit gegronde vrees,
dat hij zou pogen, zich van het gezag meester
te maken, had de Senaat hem Gallia opgedragen, doch Lepidus verzamelde een leger
in Etruria om tegen Rome op te trekken.
Hij werd echter door Pompeins en den

consul Q. Lutatius Catulus (Lutatii n°. 5)

verslagen en vluchtte naar Sardinia, waar
hij in 77 stierf. Zijn onderbevelhebber M.
Perperna week naar Hispania en sloot zich
daar bij Sertorius aan. -- 4) M. Aemilius
Lepidus, de bekende drieman, was een zoon
van n°. 3. Hij was een aanhanger van Caesar,
door wiens toedoen hij in 49 praetor en in
46 Caesars medeconsul werd. Hij bezorgde
in 49 aan Caesar de dictatuur en werd zelf
in 45 magister equitum. In 44 droeg Caesar

hem het kommando op in Hispania citerior
en zuidelijk Gallia. Na Caesars vermoording
vereenigde Lepidus zich met Antonius, werd
pontifex maximus en in • 43 met Antonius
en Octavianus lid van het driemanschap,
waarbij hij voor zijn deel Africa kreeg. Toen
hij echter in 36 Sextus Pompeius uit Sicilia
had , helpen verdrijven, doch zelf de hand
naar dit eiland uitstak, werd hij door zijn
leger verlaten en door Octavianus genood zaakt, zich geheel uit het staatsbestuur terug
te trekken.; alleen de waardigheid van pon tifex maximus behield hij. Hij leefde nog
tot 13 op een landgoed te Circeii, onder
bewaking, in eene vermomde gevangenschap.
-- 5) M. Aemilius Lepiclus Poreina, consul in
137, wordt als redenaar geroemd. Als proconsul van Hispania citerior ondernam hij
in 136 tegen den wil des senaats een hoogst
onrechtvaardigen oorlog tegen de Vacca eërs,
doch leed een zware nederlaag. In 125 werd

hij wegens geldverkwisting door de censoren
tot eene boete veroordeeld. — 6) Mamercus
.Aemilius, dictator in 437, 434 en 426. Uit
zijn tweede dictatorschap is de lex 4 eniilia
cie censura afkomstig, welke den duur van
het censorschap tot achttien maanden beperkte. Zie echter onder Censor. Uit wraak
brachten de eerstvolgende censoren hem onder
de aerarii. — 7) L. .Aemilius MMlamercinus Priver-

nas, consul in 341 en 329, dictator 335 en

316. Zijn bijnaam Privernas had hij te danken aan de inneming der stad Privernum
in het gebied der Volscen. — 8) M..Aernilius
Paullus, consul 302, versloeg. bij Thurii den
•partaanschen avonturier Cleonymus, die eene
landing in Italië beproefde. — 9) _ M. Aemihas Paullus, consul in 219 en 216, versloeg
in 219 Demetrius van Pharus en onderwierp
het illyrische kustland. In 216 verloor hij
niet zijn ambtgenoot C. Terentius Varro den
noodlottigen slag tegen Hannibal bij Cannae,
waarin hij sneuvelde. Bij had den slag
ontraden, doch Varro, die op dien dag het
opperbevel voerde, luisterde niet naar hem.
Aemilius Paullus viel, omdat hij te hooghartig was om zich door de vlucht te redden. Hierom wordt hij door Horatius magnae
animae prodiqus genoemd. — 10) L. Aemilius
Paullus, zoon van n°. 9, tuchtigde in 182
als consul de Liguriërs, en overwon in zijn
tweede consulaat, 168, bij Pydna koning
Perseus van Macedonië, dien hij gevangen
naar Rome medevoerde. Deze oorlog, waarin
hij ook Epirus op vreeselijke wijze ver
verschafte hem den bijnaam Mace--woest,
donicus. Hij stortte na den oorlog zooveel
geld uit den buit in het aerariurn, dat het
tributum (z. a.) afgeschaft werd. Hij hield
eene schitterende zegepraal te midden van
grievend huiselijk leed, daar een zijner zoons
vijf dagen vóór, en een ander drie dagen
na den triumftocht overleed. Twee andere
zoons waren door adoptie in andere geslachten overgegaan, n.l. Q. Fabius Maaimus Aemilianus (Fabii n°. 18) en P. Cornelius Scipio
demilianus Africanus minor, de veroveraar
van Carthago (Cornelii n°. 18). — 11) M.
Aemilius Scaurus, consul in 115, streed gelukkig tegen volksstammen in de Alpen en
werd in 112 als gezant naar Jugurtha, koning der Numidiërs gezonden. In 111 was
hij legaat van den consul L. Calpurnius
Ilestia in den jugurthijnschen oorlog. Beiden
lieten zich door Jugurtha omkoopen; doch
alleen L. Calpurnius werd aangeklaagd;
Scaurus wist zich niet alleen aan eene ver
te onttrekken, maar werd zelfs lid-volgin
der commissie van onderzoek in deze zaak.
Als censor liet hij in 109 de Milvische brug
herstellen en eene via Aemilia over de Appennijnen naar Dertona aanleggen. -- 12)
M. Aemilius Scaurus, zoon van n°. 11, was
quaestor van Pompeius in den laatsten mithradatischen oorlog (66). Later was hij (in 55)
propraetor van Sardinia en werd in 54 van
afpersingen aangeklaagd. Cicero en Horten sius verdedigden hem en pleitten hem vrij;
doch in 52 van omkooping aangeklaagd,
c
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werd hij overeenkomstig Pompeius wensch
veroordeeld. — 13) M. Aemilius Scaurus, zoon
van n`'. 12, volgde zijn halfbroeder Sex.
Pompeius naar Azië, doch leverde hem aan
Antonius' legaten C. Furnius en M. Titius
in handen. -- 14. Main. Aemilius Scaurus,
zoon van n°. 13, een talentvol dichter en
redenaar, doch zeer loszinnig, werd onder
de regeering van keizer Tiberius wegens
verschillende misdaden vervolgd, en benam
zich met zijne vrouw Sextia op hare aan
leven. — 15) Aernilius ]J[acer,-sporinghet
zie Macer. -- 16) Aemilia Lepida, echtgenoote

van P. Sulpicius Quirinius (Sulpicii n°. 21).
Aenaria, A

YaQla,

ook Pithecusa,

T 8 - ip ovooiL,

(aapjeseiland) en door Virgilius Inarime geheeten, vulkanisch eiland met warme bron
Napels),-ne,idsuCma(golfvn
tgw. Ischia.
Aenëa, Aivs, stad in het westen van
Chalcidice, aan de Thermaeische golf.
Aeneadae, fl^i'thrl'«., patronymicum voor
de tochtgenooten van Aeneas, ook voor de
Romeinen als afstammelingen daarvan.

Aeneades, -4b'-v^áos,75, patronymicum voor
Aenéas' zoon Ascanius.
Aenéas, A's^aS, 1) de bekende trojaansche
held, zoon van AnZeus.
chises en de godin
i
Aphrodite (Venus),
Dardanus.
op den berg Ida geboren en te DardaErichthonius.
nus, bij Alcathous,
den man zijner zusTros.
ter Hippodamea, op` gevoed, nam eerst
--^"
Assaracus. Ilus.
geen deel aan den
strijd tusschen TroCapys.
janen en Grieken,
p^ s. Laomedon.
totdat hij bij zijne
Anchises. Priamus.
kudden op den Ida
door Achilles werd * Aeneas.
overvallen en beroofd. Sedert dezen tijd was hij met Hector
de steun der Trojanen, onversaagd, door
goden en menschen bemind en geëerd om
zijn vroomheid en wijsheid. Evenals Achilles
is Aeneas de zoon eereer godin en heeft hij
goddelijke paarden ; hij wordt door Priamus
gehaat, gelijk Achilles door Agamemnon.
Homerus ziet in Aeneas den toekomstigen
beheerscher van het herbouwde Troje, en de
rom. sage, welke Aeneas na tal van omzwervingen en lotgevallen in Italië laat landen,
is dus van lateren tijd dan de Ilias. De
wijze, waarop Aeneas uit het brandende Troje
ontkwam, wordt verschillend verhaald. Livius
laat hem bij verdrag aftrekken. Virgilius laat
hem vluchten niet de Penaten van Troje in
de eene en zijn jeugdigen zoon Ascanius of
Iulus aan de andere hand, zijn ouden vader
op de schouders dragende en gevolgd door
zijne vrouw Creusa, die hij echter bij de
nachtelijke vlucht verliest. Zijne lotgevallen
zijn uitvoerig geschilderd in de Aenéïs. Het
eerste boek van dit epos verplaatst ons in
het zevende jaar van Aeneas' zwerftochten,
op het oogenblik dat de wraakzuchtige Juno

den god der winden, Aeolus, verzoekt, de
vloot van Aeneas door een hevigen storm te
doen vergaan. Doch Neptunus brengt golven
en winden tot bedaren en met verlies van
slechts één enkel schip landt Aeneas op de
afrikaansche kust, waar hij bij Dido, de
stichteres van Carthago, een gastvrij onthaal
vindt. In boek 2 en 3 verhaalt Aeneas den
ondergang van Troje en zijn eigene redding,
hoe hij met 20 schepen het trojaansche gebied verliet, eerst in Thracia eene stad wilde
stichten, doch door ijselijke wonderteekenen
werd afgeschrikt, hoe het delische orakel
hem beval, het oude moederland der Dardaniden op te zoeken, en hoe zij toen op
Anchises' raad den steven naar Creta wendden, vanwaar Teuter, de schoonvader van
Dardanus en dus een van de stamvaders der
Trojanen, afkomstig was. (Volgens een andere
mythe werd Teucer de schoonzoon van Dardanus). Eene pestziekte verdrijft de Trojanen
weder van Creta, terwijl de Penaten in een
droom aan Aeneas verkondigen, dat Italia
het bedoelde moederland is, vanwaar Dardanus gekomen was. Het verhaal der verdere
lotgevallen, tot het vertrek van Sicilia, waar
Anchises stierf, en den storm, vullen verder
het derde boek. Boek 4 behelst de door Venus
opgewekte liefde van Did® voor Aeneas,
diens overhaast vertrek op bevel van Jupiter,
en Dido's zelfmoord. In boek 5 en 6 wordt
de tocht naar Italië en .de afdaling van Aeneas
in de onderwereld beschreven, waar hij tal
van oude trojaansche helden weerziet, die
voorbeschikt zijn om later als Romeinen
weder op de aarde te verschijnen. De volgende boeken behelzen de lotgevallen van
Aeneas in Latium, zijn. voorgenomen huwelijk met Lavinia, dochter van koning Lati
nus, den daarop gevolgden oorlog met zijn
medeminnaar Turnus, koning der Rutuliërs,
en eindelijk het tweegevecht, waarin Turnus
door de hand van Aeneas valt. Hiermede
eindigt de Aeneïs. De sage laat vervolgens
Aeneas in den Numicus verdrinken of onder
donder en bliksem ten hemel varen, waarna
hij vereerd werd als Jupiter indl ges. — 2) -den.
Tacticus, .Mv. o Tazztzic, tijdgenoot van
Xenophon, schrijver van een werk over tak
waarvan een uittreksel bestaat onder-tiek,
den titel ra z utzov iii aa.
-

Aenesidëmus, Asso^cho;, of A ii e. 1)

sceptisch philosoof uit Cnossus, tijdgenoot
van Cicero. In zijne werken, )óyot, fInoothVF6o&,
verdedigde hij de leer van Pyrrho ; hij vond
echter, naar het schijnt, weinig aanhangers.
— 2) vader van Theron van Agrigentum.
Aeniánes, Aiv^áv^S, oude grieksche volks
verschillende plaatsen gewoond-stam,dieop
heeft in Thessalia, later in het dal van den
Sperchéus en op de hellingen van het Oeta-

gebergte.
Aenus, .4LvoS, 1) oude aeolische stad op de
thracische kust, aan de monding van den
Hebrus, 'waarvan de stichting door Virgilius
aan Aenéas wordt toegeschreven. In de Ilias
wordt zij reeds genoemd, en onder de Rom.
was zij eene belangrijke handelsstad. -- 2)

AEOLES--AEQUI.
berg in het zuiden van het eiland Cephallenia. -- 3) rivier in Raetia, thans de Inn,
met .Ani pons, bij Rosenheim in het Z.
van Beieren gelegen.
Aeoles of Aeolii, A o2.ijs, heet de bevolking
van Lesbus, Tenedus en Aeolis (z. a.) ; hun
hoofdzetel schijnt oudtijds Thessalia geweest
te zijn. Vandaar zijn ze gedeeltelijk naar
Boeotia, en over Aulis naar Klein -Azië getrokken. De dialekten. dezer drie streken zijn
dan ook nauw verwant. Uit de omstandig
dat de stamheros Aeolus als vader van-heid,
een talrijk kroost wordt voorgesteld, ontstond
bij de Grieken het vermoeden, dat de Aeoliërs
eene verzameling van verschillende kleine
stammen waren, die oudtijds in verschillende
deden van Griekenland werden aangetroffen.
Aeolia, bij Hom. -dLO^,i^, het mythische eil.,
waar Aeolus, de god der winden, zijn zetel had.

Aeoliae insulae, de Liparische of Vulcanische eilanden, ten noorden van Sicilia, tien
in getal.
Aeolis, 11io2tq, 1) oude naam van Thessaliótis, waar de Aeoles oorspronkelijk woonden,
hoofdplaats Arne. — 2) kuststreek van KleinAzië, van den Hellespont zuidwaarts tot aan
de Hermaeische golf, bevolkt -door Grieken
van aeolischen stam. De voornaamste aeolische steden in Troas zijn: Ilium, Assus,
Gargara, Antandrus, Cebren, Scepsis, Neandra. Het aeolische bondgenootschap was
beperkt tot een kring van 12 kleine
steden, die dicht opeenlagen in de heuvels
tusschen de mondingen van den Cacus en
den Hermus. Het waren de volgende: Cyme,
Larisa, Neontchos, Temnus, Cilla, Notium,
Aegirusa, Pitane, Aegae, Myrina, Grynéa,
Smyrna ; doch de laatstgenoemde stad werd
in 688 door de aangrenzende Ioniërs vermeesterd. Ook de eilanden Lesbus en Tenedus
behoorden tot Aeolis. Nadat de ' aeolische
:steden achtereenvolgens door de koningen
van Lydië waren onderworpen, deelden zij
ook in de lotswisselingen van Voor-Azië.
Aeolus, Aio)1os, 1) oudste zoon van Hellen
-en de nimf Orséis, beheerscher van Magnesia
in Thessalië, stamvader der Aeoliërs. Bij zijne
gemalin Enarete had hij zeven zoons en vijf
dochters. De zonen vestigden zich in verschillende plaatsen, vandaar dat de aeolische
stam zich verder verbreidde dan een van de
.andere grieksche stammen.. — 2) Aeolzis Hip_potacles (`I7rnrozácYrjs), zoon van Hippotes, afstammeling van den bovengenoemden, koning
van een der Aeolische eilanden. Hij was een
vroom en menschlievend man, die den menschen het gebruik van zeilen leerde en het
waaien van den wind voorspelde ; daarom was
hij een lieveling der goden en kreeg hij,
vooral door voorspraak van Hera, het recht
om deel te nemen aan hunne maaltijden en
tevens het bestuur over de winden. Op -zijn
met hooge rotsen en metalen muren omgeven
-eiland leeft hij gelukkig met zijn' vrouw, zes
.zonen en zes dochters, die met elkander gehuwd
zijn; hij zit op een hooge rots, waarbinnen
in een groot hol de winden opgesloten zijn.
V. a. waren deze Aeolus en zijn tweeling,
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broeder Boeótus zonen van Poseidon en Arne,
een achterkleindochter van den eerstgenoemden Aeolus. Haar vader, vertoornd over de
geboorte van deze kinderen, gaf haar aan een
vreemdeling, die haar medeaam naar Metapontum en de kinderen op bevel van een
orakel als de zijne opvoedde. Toen zij vol
waren, maakten zij zich van de heer -wasen
meester, en later-schapijoverMtnum
doodden zij Autolyce, hun pleegmoeder, die
met Arne in twist leefde. Uit vrees voor de
wraak van hun pleegvader vluchtte nu Aeolus
naar de Aeolische eilanden, die van hem hun
naam ontvingen. V. a. was de moeder van
Aeolus en Boeotus Melanippe, de dochter van
Desmontes of van een anderen Aeolus, en
werden de kinderen te vondeling gelegd en
door herders gevonden. Toen nu Metapontus,
de koning van I"carië, zijne gemalin Theáno`
wilde verstooten, omdat zij geen kinderen
kreeg, nam zij de knaapjes van de herders
over en gaf ze aan Metapontus als haar eigen
kinderen. Maar dit berouwde haar, toen zij
zelve twee zonen baarde, vooral daar Metapontus de vondelingen wegens hun schoonheid met voorliefde behandelde. Toen dus hare
zonen volwassen waren, verhaalde zij hun
wat er gebeurd was en spoorde hen aan Aeolus
en Boeotus te dooden. Maar in het gevecht,
dat nu volgde, vielen de zonen van Theano
en zij doodde zichzelve. Aeolus en Boeotus
vluchtten, maar nu ontdekte Poseidon hun
hunne ware afkomst en deelde hun mede,
dat hun moeder door haar vader van het gezicht beroofd en in de gevangenis geworpen
was. Daarop doodden zij ook hun grootvader,
bevrijdden Melanippe, en keerden met haar
naar Metapontus terug, die haar tot vrouw nam.
Aepéa, Aq^t«, stad in Messenia, aan zee,
op de plaats van het latere Coróne.
Aepytus, 4G7t1'zoS, 1) zoon van Elatus,
koning van Phaesana. Na den dood van Clitor
regeerde hij over Arcadië; hij stierf aan een
slangebeet. — 2) zoon van Hippothoiis, koning
van Arcadië ; hij betrad den tempel van Poseidon te Mantinea, wat aan geen sterveling
geoorloofd was, dientengevolge werd hij blind
en stierf hij kort daarna. — 3) zoon van Cresphontes en Merope. Zijn vader en broeders
werden bij een opstand gedood, terwijl hij bij
zijn grootvader in Arcadië was. Later veroverde hij echter met de hulp der Arcadiërs
en Doriërs Messénië weder. -- 4) zoon van
Neleus, stichter van Priéne.
-

Aequi, ook Aequicoli (Aequicolani) geheeten, een landbouwende, doch tevens krjgszuchtige stam ten N.-O. van Latium, in de
dalen van den Boven -Anio, de Himella ex
den Tolenus, verwant met de Volsci, met wie
ze samen in de 5de en 4de eeuw geregeld
tegen de Romeinen en het Latijnsch verbond
oorlog gevoerd hebben. In de 5de eeuw is
een gedeelte van Latium o.a. de steden Bola
en Labici en vooral de berg Algidus een
tijdlang in hun bezit geweest. In 304 wordt
de stam door den consul P. Scinpronius
Sophus (Sernpronii n°. 16) geheel onderworpen en het grootste gedeelte van het gebied
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aan de militaire kolonies (col. Latinae) Alba
Fucens (Fucentia) en Carseoli toegewezen.
Wat er overschiet van het volk, komt als
civitas sine su, ragio voortaan voor onder
den naam Aequicoli (dequiculani).
Aequicoli (Aequiculani) zie 4equi.
Aequimaelium. Een plein aan de zuidzijde
van het Capitool, beneden den tempel van
Jupiter Capitolinus, waar eenmaal het huis
van Sp. Maelius had gestaan. Zie Maelii.
Aequum Faliscum, zie Falerii.
Aerarii waren zulke rom. burgers, die niet
in eene tribus waren ingeschreven en wien
dus het stemrecht ontzegd was. Om namelijk dit recht uit te oefenen, moest men tot
eene tribus behooren. Zij betaalden geen
tributum (z. a.), maar een hoofdgeld (aera,
vandaar hun naam), en waren van den
dienstplicht uitgesloten. Onder de aerariërs
gebracht te worden, was eene straf, die
dikwerf door de censoren werd toegepast.
Dan werd men ook niet belast naar den
gewonen maatstaf, maar willekeurig hoog
in de belasting aangeslagen. Inter aerarios
referri en in tabzclas Caeritum referri zijn
synonieme uitdrukkingen, omdat de inwoners der etruscische stad Caere (z. a.) de
eersten waren, die als burgers zonder stemrecht onder bezwarende voorwaarden bij
Rome werden ingelijfd.
Aerarium was de schatkist - van den rom.
staat, ook de plaats waar de kas bewaard
werd en waar tevens het staatsarchief was
geborgen, tot dat hiervoor door Q. Lutatius
Catulus het tabularium (z. a.) gebouwd werd.
Tijdens de republiek was het aerarium in
den tempel van Saturnus. Het stond onder
beheer der quaestores urbani, die echter geene
uitgaven mochten doen dan op last van de
consuls of van den senaat. De keizers echter
droegen het beheer ook aan anderen op, b.v.
aan praetoren of aan praefecti -aerario, terwijl het aerarium zelf meer en meer tegen-

over den door Augustus , ingestelden fiscus
(z. a.) of bijzondere kas des keizers aan beteekenis verloor. In de 3de eeuw n. C. werd
het de kas van de stad Rome.
Aerarium sanctizts, reserve -kas voor tijden
van grootera nood, waarin o. a. de vicesinza
manumissionum (5°/ C der waarde van vrij
slaven) werd gestort.
-gelatn
Aerarium militare, door Augustus ingesteld en gevoed door nieuwe belastingen,
zooals de centesima rereem venaliunz, _ diende
voor het onderhoud van het - leger.
Aërope, 'Asoónrj, dochter van Catreus,
gehuwd met Atreus en v. s. ook met Plisthenes. Zij maakte zich schuldig aan overspel
met Thyestes, en gaf hem zelfs het gouden
lam, dat hem de heerschappij over Mycënae
moest verschaffen. Toen Thyestes nu, eenmaal
door Atreus verdreven, toch terugkeerde en
met hulp van Aërope zijn broeder van den
troon trachtte te stooten, werd zij door Atreus
in zee geworpen.
Aerugo, eene soort van roest van schitterend groene kleur (patina), welke zich door
den tijd op het brons vormde en de waarde

der beeldwerken zeer verhoogde. Om al te
sterke oxydeering tegen te gaan, bestreek
men de koperen voorwerpen met olie of
vloeibaar pek of asphalt.
Aes is oorspronkelijk koper en wat daarvan
vervaardigd is; ook het uit koper en tin gemengde brons heet aes. Daar de oudste munt
uit koper geslagen was, werd het woord ook
voor munt gebezigd. Aes signatumn = gemunt
geld. ales grave is de zware oude rom. munt,
toen de as, zijnde de waarde van een pond
koper, nog het volle gewicht had (as libralis),
z. as. ties alienum is schuld, het passief ver
tegenstelling van aes scum, actief-mogen,i
vermogen.
Aes Corinthium, eene legeering van koper
met verschillende andere metalen, zoo genoemd naar Corinthe, waar het bronsgieten
op den hoogsten . trap stond.
Aes equestre, de toelage, die de equites equo
publico uit de schatkist ontvingen tot aan
een paard.
-kopvan
ales hordearium, toelage aan de equites tot
onderhoud van hun paard. Het aes equestre
en het aes horcdearium werden opgebracht door
de orbi et orbae (z. a.). Zie ook tribuni aerarii.
Aes militare, soldij. telere cdirutus is degene,
Wien tot straf soldij wordt onthouden.
Aes uforium, belasting op de ongehuwden.
Aesacus, .4t'aazo^, zoon van Priamus en
Arisbe. Toen Hecabe droomde dat zij een
brandend stuk hout ter wereld bracht, voorspelde Aes. dat zij een zoon zou baren, die
den ondergang van Troje zou veroorzaken ; op
zijn raad werd het kind (Paris), zoodra het
geboren was, te vondeling gelegd. Na den
dood zijner echtgenoote Asterope was hij
ontroostbaar en werd - hij in een vogel 'veranderd. V. a. heet zijne moeder Alexirrhoë,
en wordt hij verliefd op Hesperia, de dochter
van een riviergod; toen zij voor hem vluchtte
en hij haar vervolgde, werd haar door een
adder een doodelijke wonde toegebracht. Uit
smart wierp Aes. zich in zee, maar werd door
Tethys in een duiker veranderd.
Aesehines, AioX^v)ïs, 1) Athener, een zoon
van arme ouders, leefde zelf ook voortdurend
in groote armoede, maar was een ijverig leerling van Socrates en voorstander van diens
leer, die hij in zeven, bijna geheel verloren gegane, dialogen nader trachtte te ontwikkelen.
Na Socrates' dood leefde hij eenigen tijd aan
het hof van Dionysius van Syracuse, maar na
diens val (356) keerde hij naar .Athene terug,
waar hij zich bezighield met het geven van
onderwijs en het schrijven van pleitredenen. -2) Athener, , geb. omstreeks 390. Zijne ouders
Atromëtus en Glaucothea waren menschen
van geringen stand en Aesch. werd slechts
met moeite onder de burgers opgenomen. Hij
begon zijn loopbaan als klerk (yQae c e í's)
bij Aristophon en Eubulus, trad later zonder
bijval te vinden als tooneelspeler (tritagonist)
op, en nam deel aan de veldslagen bij flantinëa en Tamynae. Spoedig trad hij ook als
redenaar op ; door zijn - groote welsprekendheid speelde hij sedert dien tijd in de politiek
eene voorname rol als hoofd der vredespartij
-

AESCHRION—AESCRYL US.
en tegenstander van Demosthenes. Toen hij
namelijk in 347 met Demosthenes e.a. als gezant gezonden was om met Philippus over
vrede te onderhandelen, wist deze hein door
zijn innemend gedrag voor zich te winnen, en
reeds dadelijk bij het tweede gezantschap, dat
Philippus den vrede moest laten bezweren,
was Aesch. door zijn talmen de oorzaak, dat
Philippus, voordat de eedera afgelegd waren,
zich verscheiden belangrijke voordeelen wist
te verzekeren. Hierom door Demosthenes en'
Timarchus aangeklaagd, bracht hij eerst een
tegenaanklacht tegen Timarchus in, die wegens
onzedelijkheid veroordeeld werd en dus onbevoegd werd als aanklager op te treden,
maar Demosthenes nam de aanklacht weder
op en Aeschines' redevoering (n 7ruea^^^ot5'^f^^), schijnt de rechters niet volkomen
van zijn onschuld overtuigd te hebben; toch
werd hij, mede door den invloed van Eubulus,
vrijgesproken (343). Later (339) gaf Aesch.
door zijn gedrag als afgezant bij de verga

(nvt ayóou^) aan--deringAmphctyo
leiding tot den tweeden heiligen oorlog,
waarvan een gevolg was dat Philippus tot
in het binnenste van Griekenland kon doordringen en door de overwinning bij Chaeronea
(338) aan Athene de macht kon ontnemen,
hem in zijne verdere plannen tegen te werken. Grievend was het voor Aesch. dat, in
weerwil van zijn tegenstreven, aan Dem. het
houden van de lijkrede over de in dien slag
gevallenen werd opgedragen ; nog iets ergers
was hem vroeger gebeurd, toen het volk hem

als vertegenwoordiger bij een geschil niet
Delus verkozen had, maar de Areopagus
weigerde die keuze te bekrachtigen, omdat
men aan zijne welgezindheid twijfelde. En
toen in 336 zekere Ctesiphon het voorstel
deed, dat Demosthenes wegens zijne verdiensten
met een gouden krans vereerd zou worden,
verzette Aesch. zich hiertegen als tegen een
onwettig voorstel. Door omstandigheden bleef
de zaak tot 330 hangende ; toen . had het
geluk der Macedoniërs en daarmee ook de
invloed der macedonische partij te Athene
zijn toppunt bereikt, en achtte Aesch. het
oogenblik gekomen om eene beslissing uit te
lokken in dit proces, dat in naam tegen
Ctesiphon gericht was, maar waarvan de uit
inderdaad een van de twee groote tegen -slag
voor goed uit het openbare leven-stander
moest doen wijken. En in weerwil van de
voortreffelijke rede door Aesch. bij deze gelegenheid gehouden, behaalde Demosthenes,
die als verdediger van Ctesiphon optrad, zulk
eene schitterende overwinning, dat Aesch.
een langer verblijf te Athene onmogelijk
vond en zich naar Rhodus begaf, waar hij,
naar men zegt, onderwijs in de welsprekend
gaf en op 75- jarigen leeftijd stierf. Als-heid
redenaar wordt Aesch. door de ouden zeer
hoog geschat, zijne drie redevoeringen werden de Gratiën, zijne negen brieven de
Muzen genoemd. De brieven zijn onecht, de
redevoeringen zijn : 1°. x(Czà T1 udQXov, 2 0 .
7r Q 3. xazà KT puq o'zoc. —

3) geb: te Neapolis, leefde_ omstreeks het
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einde der 2e eeuw als leeraar der academische
wijsbegeerte te Athene.

Aesehrion, Aia• obw?-, van Samus, iambenX

dichter omstreeks 322.

Aeschylus, 4taZi)oe, zoon van Euphorion,
de eerste der drie groote atheensche treurspeldichters. Hij werd geb. 525, behoorde
tot een adellijk geslacht en streed mede bij
Marathon, Salamis en Plataeae. In 477 ging
hij, waarschijnlijk op uitnoodiging van hero,
naar Syracuse, en sedert bracht hij een
groot deel van zijn leven op Sicilië door;
hij stierf in 456 te Gela. Men meent, dat
hij zich niet ongaarne buiten Athene ophield,
daar hij zich niet kon schikken in de nieuwe
politieke en maatschappelijke toestanden, en
zich niet kon '`vereenigen met de richting,
door de bovendrijvende partij in de latere
jaren van zijn leven ingeslagen ,. daarop zou
dan ook het verhaal doelen, dat hij eens
wegens ontheiliging van de mysteriën zou
aangeklaagd zijn. Hoe dit zij, na zijn dood
werd hij als kunstenaar hoog geëerd, zijn
standbeeld werd in den schouwburg geplaatst
en zijne stukken werden ook na zijn dood
menigmaal opgevoerd, terwijl de staat, hoewel waarschijnlijk zonder gevolg, trachtte
ze tegen vervalsching te bewaren. Inderdaad
was het treurspel, sedert Aesch. niet veel
ouder dan 25 jaar voor het eerst als dramatisch dichter was opgetreden, door zijn invloed
zoozeer vooruitgegaan, dat men hem niet
zonder reden vader en schepper van die
dichtsoort genoemd heeft; in ieder geval heeft
hij haar de eervolle plaats verschaft, die zij
sedert in het openbare leven innam, en den
overwegender invloed, dien zij op . de ver
ontwikkeling der-standelijk hc
Atheners had. Door het invoeren van een
tweeden tooneelspeler maakte hij een dialoog
en ten minste een begin van handeling
mogelijk, weldra trad de dialoog geheel op
den voorgrond, en werden de koorliederen
niet slechts in omvang beperkt, maar ook
met de handeling in nauw verband gebracht
en aan den voortgang er van dienstbaar
gemaakt. Ook maakte hij het eerst gebruik
van decoraties en machinerieën, terwijl hij
door eigenaardige kleeding, schoeisel en maskers aan zijne tooneelspelers een indrukwekkend uiterlijk wist te geven. Volgens gewoonte trad hij in zijne stukken zelf als
tooneelspeler op, bovendien oefende hij (als
oóod'hd'ácw.).oc) zijne koren in zang en dans,
en leidde hij de geheele voorbereiding voor
de opvoering zijner stukken. Van zijne werken -- meer dan 70 titels worden genoemd
— zijn 7 bewaard gebleven; het zijn chrono
gerangschikt de volgende : Supplices,-logisch
Persae (opgevoerd in 472), Septem adversus
Thebas, Prometheus vinctus, en de trilogie
Agamemnon, Choephoroe, Eumenides, waar
eersten prijs-medAschyluin458
won ; zij munten uit door ernst en verheven
karakters zijn edel en waardig, de-heid,
taal is daarmede in overeenstemming, en de
toestanden zijn zoo gekozen, dat ieders eigen
volle aan den dag komen ; de-schapent
-
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inhoud wijst overal op de onverbiddelijke
heerschappij der goddelijke macht over den

mensch.
Aeseulapius = Asclepius. Toen in 293 te
Rome de pest woedde, en op bevel der sybillijnsche boeken gezanten naar Epidaurus
gezonden waren om Aesc. van daar te halen,
kwam de god in de gedaante van een slang
uit eigen beweging op hun schip, en ging
eveneens uit eigen beweging op het Tibereiland aan land, waar hij sedert een tem
-pelhad.
Aesépus, 4^agnoc, rivier in Mysia, die op
den berg Ida ontspringt en zich bij Cyzicus
in de Propontis stort. Hij vormt de oostgrens
van het landschap Troas.
Aesernia, stad in Samnium, dicht , bij de
bronnen van den Volturnus, sedert 263
rom. kolonie.
Aeserninus, beroemd zwaardvechter evenals
Pacideiánus. Vandaar spreekwoordelijk : Aeserninus cum Pacideiano van twee even groote,
met elkaar wedijverende mannen.
Aesis, rivier en stad op de grenzen van

Umbria en Picénum.
Aeson, .A(':cwv, zoon van Cretheus en Tyro,
vader van Iáson. Pelias beroofde hem van
-zijn aandeel in de regeering van Iolcus, en
doodde hem later, terwijl Iason op zijn tocht
naar Colchis was, of Aes. voorkwam hem
door zich zelf van het leven te berooven.
V. a. leefde Aes.. nog bij de terugkomst der
Argonauten, en werd hij door de tooverkunsten van Medéa verjongd.
Aesonides, At'ooviJYi , Bison, zoon van
Aeson.
Aes ipus, -f12aa nros, grieksch fabeldichter,
tijdgenoot van Solon, een mismaakte dwerg,
in Thracië of Phrygië geboren. Hij diende als
slaaf verschillende heeren, doch kreeg later
de vrijheid en ging reizen. Zoo kwam hij
o. a. ook bij Croesus, die hem met eene zending naar Delphi belastte, waar hij wegens
godslastering van een rots geworpen werd.
Wegens dezen moord werden de Delphiërs
door allerlei rampen getroffen. De meeste
berichten over Aes. komen echter eerst bij
late schrijvers voor en verdienen weinig geloof, zelfs twijfelt men of hij inderdaad bestaan heeft; zeker zullen de fabels, die zijn
a ,l eLOL ), en
naam dragen (v&oL of ) lyoL Ai
die wegens hunne lessen van praktische
levenswijsheid zeer populair waren, niet alle
van hem afkomstig zijn: Deze fabels waren
oorspronkelijk in proza geschreven, maar
werden later meermalen in verzen omgezet,
o. a. hield Socrates zich in de gevangenis
met zulk een omzetting bezig. Dientengevol.ge is het zeer onzeker, hoeveel van den
oorspronkelijken vorm nog over is in de bewerkingen, die wij nu nog er van hebben.
De voornaamste bewerkingen in dichtvorm
zijn van Phaedrus (z a.), Babrius (z. a.) en
i

Avianus (z. a.).
Aeso p us (Claudius), beroemd tooneelspeler
ten tijde van Cicero , die veel van hem leerde
wat voordracht betreft. In 55 verloor hij,
bij de inwijding van het íheatrumm, Pompei,

onder het spelen op eenmaal zijn stem. Hij
liet een groot vermogen na, dat door zijn
zoon spoedig werd doorgebracht.
Aestii, een aan de Oostzee, van de monden van den Weichsel tot aan de Finsche
Golf wonend volk, de stamvaders der latere
Letten en Lithauers.
Aesula, verschrijving voor Aefula (z.• a.).
Aesymnétes, ALU1'^GV7/2, iemand, die met
onbeperkte macht, maar op wettige wijze,
aan liet hoofd van den staat gesteld wordt.
Dit geschiedde vooral in tijden van burgertwisten, en het was dan de taak van den
Aes. pogingen te doen om de partijen te
verzoenen, de geschilpunten uit den weg te
ruimen, , de noodige veranderingen in de
wetten te maken, enz. — In sommige staten
werd daarna de naam voor een van de gewone overheden behouden.
Aethalia, f1^9a). a, of Ilva, eiland in de
tyrrheensche zee, thans Elba. Het hoorde
tot de etruscische stad Populonia, die de rijke
ijzermijnen van het eiland exploiteerde.
Aethalides, f1Z&«ï ^J,s, zoon van Hermes
en Eupoleméa, heraut der Argonauten. Hij
had een zeer sterk geheugen, dat hem ook
in de onderwereld bijbleef, zoodat, toen zijne
ziel na vele omzwervingen in het lichaam
van Pythagoras terechtkwam, zij zich nog
alles. wist te herinneren, wat zij had onder
verschillende lichamen, waarin-vondei
zij gehuisd had.
Aether, Ai&io, de hoogere lucht, die de
hemelruimte en de woning der goden vult,
in tegenstelling van de lagere lucht (aër),
die de aarde omgeeft. De aether werd beschouwd als een der grondstoffen van het
heelal, in de orphische hymnen als de wereldziel, waaruit alle leven ontstaan is. Bij
dichters is Aether de zoon van Erebus en

Nyx of van Chaos en Caligo, en de vader
van Aarde, Hemel, Zee, e. a. Als schenker
van den vruchtbaren regen is soms Aether
-- Zeus.
Aethiopes, ,1L&loTrvs, oorspronkelijk alle
donkerkleurige menschen, zoowel in Azië
als in Afrika; zij wonen aan het einde der
aarde, en verheugen zich om hun vroomheid
in de bizondere gunst der goden, die hen
dikwijls bezoeken om plechtige offers in
ontvangst te nemen. Latér onderscheidde
men de oostelijke Aeth. met sluike haren
(in Gedrosia e. e.) van de westelijke met
krullend haar, die in Aethiopië woonden en
meer in het bijzonder met dien naam aangeduid werden.
Aethiopia, AL Lome, aan den Nijl. Het
lag ten zuiden van Aegypte en was beroemd door zijne beschaving, die van
Aegypte uit zich daar verbreidde. In de
oudheid wordt op verschillende tijden van
verschillende rijken melding gemaakt. In
liet noorden lag Napata, tijdens keizer
Augustus het rijk der oorlogzuchtige koningin
Candace. Tusschen de Nijlarmen Astapus en
Astaboras had men in overoude tijden den
priesterstaat Meroë, die over talrijke neger
meer zuidelijk lag-stamenhrc.Nog

AETHRA—AFRANII.

het rijk van drom of JuxNnze (z.a.), waar
ontstaan door de 240,000 krijgs--schijnlk
lieden, die onder de regeering van koning
Psammetichus of Psamtik uit Aegypte uittogen.
Aethra, dochter van Pittheus, gemalin van Aegeus, moeder van Theseus.
Toen Theseus Helena geschaakt had, plaatste
hij haar te Aphidnae onder de hoede van
zijne moeder, maar toen Helena door de
Dioscuren teruggehaald werd, namen zij ook
Aethra mede. Sedert leefde zij als slavin
van Selena, en zoo kwam zij later met haar
te Troje; na de inneming van deze stad
werd zij echter door haar kleinzonen Acamas
en Demophon herkend en naar Attica terug gebracht.

Aëtiou, 'Aniwv, beroemd schilder in den
tijd van Alexander den Gr.; onder zijne
werken muntte vooral uit de schilderij,
voorstellende de bruiloft van Alexander en

Roxane.
Aëtius, rom. veldheer, die in 451 n. C.,
verbonden met Franken, Westgothen en
Burgundiërs, in de Catalaunische velden (de
vlakte van Chalons- sur -Marne) de Hunnen
onder Attila versloeg. Hij werd later door
keizer Valentinianus III uit achterdocht
omgebracht' (454).

Aetna, A^-n-ij, de bekende vulkaan op
Sicilia, waaronder volgens de mythe de Gigant Typhon of Enceladus bedolven lag en
waarbinnen Hephaestus of Vulcanus met
zijne Cyclopen de bliksems voor Jupiter
smeedde. In den Aetna wierp zich de wijs
Aan den voet van-gerEmpdocls(z.a)
den berg lag de stad Aetna, door de uit
Catana verdreven Syracusanen en Peloponnesiërs gesticht op de plaats van het vroegere Inessa (461).
Aetolia, di'rwt^U, landschap in Hellas,
met ruwen bodem, rijk aan bergen en bos schen, met eene half barbaarsche, uit allerlei
bestanddeelen saamgesmolten, roofzuchtige
bevolking. Onder de oudste inwoners worden
Cureten, Lelégers, Hyanten genoemd, waarbij
zich Eleërs voegden. Er waren veel wilde
dieren. De inwoners spraken een voor Grieken onverstaanbaar patois, en leefden meestal
in dorpen verspreid. Onder den invloed van
corinthische volksplantingen op de kust ver
zich de beschaving, hoewel eerst laat.-spreid
Na Alexander den Gr. hebben de Aetoliërs
nog eene rol in de geschiedenis gespeeld
(zie Aetoliseh verbond). In Aetolia behooren
de mythen te huis van Meleager en het
calydonische zwijn, den strijd tusschen Herades en den riviergod Achelóus, de straf der
Echinaden. Men onderscheidde Oud -Aetolia
(z1v do%(^iuti ^^z.) zijnde de grootste westel jke helft, en ri7v Trixfl7Tov FACT., het later
bijgevoegde.

Aetolisch verbond . De steden van Aetolië
waren tengevolge van hun afgesloten ligging wel altijd vreemd gebleven aan de
grieksche beschaving, zoodat de inw. zelfs
veelal barbaren genoemd werden, maar hadden zich door dezelfde oorzaak ook altijd
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van vreemde overheersching vrijgehouden.
Na den dood van Alexander den Gr. sloten
zij zich nauwer bij elkander aan en vormden
zij een verbond (zó Yoovv T&)>> zV tw)w^-) onder
leiding van een strateeg en een grammateus,
bijgestaan door een raad van oi'i' hoot, of
á7í6Z 17Tob,. terwijl minstens eenmaal in het
jaar een algemeene vergadering werd gehouden. Hun hoofdstad was Thermum,
€ epo-P (z. a.). Toen nu Antipater en Craterus tevergeefs getracht hadden hen voor
hunne deelneming aan den lamischen oorlog
te tuchtigen, begon het act. verbond naar
uitbreiding te streven. Dit gelukte : het maakte
zich meester van Locris, Phocis, enz., en
zelfs verscheiden peloponnesische staten behoorden tot het verbond ; ook veroverden zij
Delphi (290), ' wat aanleiding gaf tot den
laatsten oorlog der Amphictyonen. Aanvankelijk met Macedonië verbonden, verbraken de
Act. dit bondgenootschap weldra en vooral
sedert het achaeisch verbond zich aan Macedonië had aangesloten, hielden zij de zijde
der Lacedaemoniërs. Toen de Romeinen begonnen te trachten invloed in Griekenland
te krijgen, sloten ook zij zich aan bij den
vrede van Naupactus (217 z. Philippus n°. 5),
doch door Philippus in hun verwachtingen
teleurgesteld, zochten zij later nu en dan de
vriendschap der Romeinen en in den slag
bij Cynoscephalae (-197) streden zij met dezen
tegen Philippus. Door hen met ondank behandeld, riepen zij Antiochus d. G. ter bevrijding van Griekenland op, en na diens
nederlaag moesten zij zich onvoorwaardelijk
aan den consul M. Fulvius Nobilior (Fulvil
n°. 11) overgeven (189). Sedert 146 waren
de aetolische steden een deel der provincie

Achaia.
Aetólus, AZrcw oq, 1) zoon van Endymion
en Asterodia of Chromia of Hyperippe. Hij
volgde zijn broeder Epéus in de regeering
over Elis op, maar nadat hij door onvoorzichtigheid Apis gedood had, vluchtte hij
naar de omstreken van den Achelóus, die
door de Cureten bewoond werden ; sedert
dien tijd heet dit land naar hem Aetolië.
— 2) zoon van Oxylus en Pieria, die jong
stierf, en Wien de gymnasiarch te Olympia
jaarlijks een lijkoffer bracht.
Afar (Doinitius), uit Nenmausus (Nimes) in
Gallia, een zeer beroemd redenaar ten tijde
van Tiberius en Caligula. Hij trad meermalen als beschuldiger op. Hij behoorde niet
tot de rom. geus Domitia.
Afranii . Er, zijn verschillende personen van
dezen naam bekend. Eene yens Afrania wordt
niet genoemd. 1) L. Afranius, blijspeldichter,
omstreeks 150 geboren, wordt voor den voornaamsten dichter der comoedia togata gehouden. Er zijn slechts fragmenten van hem
overgebleven. — 2) 1. Afranius, een man
van geringe afkomst, had onder Pompeius in
Spanje en Azië gediend, en werd door diens
invloed in 60 tot consul verkozen. Later was
hij Pompeius' legaat in Spanje, en streed
aldaar in den burgeroorlog tegen Caesar.
Toen hij genoodzaakt werd, den strijd in
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Spanje op te geven, begaf hij zich met zijn
medelegaat Petreius tot Pompeius en woonde
den slag bij Pharsálus bij, waar Pompeius
door Caesar werd verslagen. Afranius vluchtte
naar Africa, nam dáár in 46 deel aan den slag
bij Thapsus, werd door P. Sittius (z. Sitlii)
gevangen genomen en door de soldaten van
Caesar gedood. — 3) Sex. Afranius Burros,
meest onder den naam Burrus bekend, was
onder keizer Claudius, sedert 51 n.. C. praefect'es praetorio, en bewerkte na diens dood
de , verheffing van Nero. , Met den wijsgeer
L. Annaeus Seneca trachtte hij op Nero
steeds een invloed ten goede uit te oefenen,
en weigerde standvastig, aan den moord op
Agrippina en Octavia deel te nemen. Naar
men beweerde, heeft Nero hem door vergif uit den weg geruimd (62 n. C.). De
Romeinen betreurden hem zeer.
Africa. Het werelddeel Afrika was bij de
ouden bekend als Libya, lltftfi, en eerst
onder de rom. heerschappij ging de naam van
de provincie Africa (het vroegere gebied van
Carthago) op het geheele werelddeel over,
althans voorzoover dit bekend was. Tot in
de vijfde - eeuw vóór Chr. werd Afrika niet
als een afzonderlijk *werelddeel beschouwd,
maar nu eens tot Europa, dan weder tot Azië
gerekend.- Alleen het noordelijkste gedeelte
was bekend. Hoewel de aeo ptische koning
Necho Afrika door phoenicische zeevaarders
liet omzeilen, ging de hierdoor verworven
kennis niet op de lateren over; men ver
zich, dat Afrika naar het zuiden-beld
steeds breeder werd, en Claudius Ptolemaeus
de beroemde geograaf uit den tijd der
Antonijnen, laat zelfs de afrikaansche kust
bezuiden den indischen oceaan omloopen en
zich, achter den indischen archipel om, met
de kust van China vereenigen, waardoor _ de
indische zee tot eene groote binnenzee wordt.
De verschillende deden der noordkust, van
het W. naar het 0. gaande, waren., volgens
de indeeling van Ptolemaeus, de volgende:
-

,

Mauretania, Numidia, Africa, Tripolis, Cyrenaïca, Marmarica, Aegyptus. Het Nijldal
werd dikwijls nog tot Azië gerekend. Bij
Herodotus wordt Afrika verdeeld in Aegyptus, Aethiopia en Libya, welk laatste weder
onderscheiden wordt in het door menschen
bevolkte (oLxovit/v^), het door wilde dieren
bewoonde (wf317S), eh de woestijn {^
Africa propria, of alleen Africa, dat na
de verwoesting van Carthago rom. provincie
werd (146), omvatte ongeveer het tegen
werd verdeeld in twee-wordigeTuns.Ht
districten : Zeugitána, de noordelijke, en
Byzacium, de zuidelijke helft. De Rom. trok
-ken
er veel koren uit.
Africa nova = de Romeinsche provincie
Numidia, zie .Annpsaya en Numidia.
Africanus, bijnaam zoowel van P. Cornelius Seipio, die in 202 Hannibal bij Zama ver
vrede dwong, als-sloegnCarth d
van P. Cornelius Scipio Aemilianus, die in 146
Carthago innam en verwoestte. De eerste wordt
Africanus maior, de andere minor geheeten.

Africus, .M, de Zuidwestenwind, is meestal
stormachtig, zie Windstreken.
Agannédes, ' flyic,Lrd'17S, zoon van den orchomenischen koning Erginus. Hij en zijn broeder
Trophonius waren zeer bekwame bouwmeesters, o. a. bouwden zij voor Hyrieus, koning
van Hyria of voor Augias, koning van Elis,
een schatkamer, die zij zoo maakten, dat zij
van buiten een steen uit den muur konden
nemen, en dus binnen konden komen zonder
de sloten te verbreken. Toen zij nu eenigen
tijd van de daar bewaarde schatten gestolen
hadden, werd Ag. in een strik gevangen
en uit vrees voor ontdekking sneed Trophonius hein het hoofd af en nam het mede.
Tot straf voor dezen moord werd hij in het
bosch van Lebadea bij het graf van Ag. door
de aarde verzwolgen. Hier was later het
orakel van Trophonius (z. a.). V. a. -waren
Ag. en Trophonius de bouwmeesters van den
delphischen tempel ; toen zij dit werk voltooid
hadden, vroegen zij Apollo om eene belooning,
en de god antwoordde, dat zij zeven dagen
in vroolijkheid moesten doorbrengen en daarna
hun loon zouden ontvangen; op den achtsten
dag werden de beide broeders dood gevonden.
Agamemnon, 'may«1uu1'wv, zoon van Atreus
of Plisthenes en Aërope. . Toen Thyestes
Atreus vermoord • en zich van de regeering
over Mycénae meester gemaakt had, vluchtte
Ag. met zijn broeder Menelaus naar Sparta bij
Tyndareos, en huwden zij met de dochters
van dezen : Ag. met Clytaemnestra, Menelaus
met Helena. Later verdreef Ag. Thyestes
weder of hij volgde hem na zijn dood op;
door veroveringen breidde hij zijn rijk uit
en werd hij de machtigste vorst van _Griekenland. In den trojaanschen oorlog, waarvoor hij 100 schepen leverde, werd hij tot
opperbevelhebber gekozen ; in deze h oedanigheid betoonde hij zich zoowel een goed vorst,
als een dapper strijder. Toch hadden zijne
daden dikwijls voor het leger nadeelige gevolgen. Te Aulis doodde hij door onvoorzichtigheid een hinde van Artemis, waarover
deze godin zich wreekte door windstilte te
zenden, waaraan eerst een einde kwam, toen
Ag. haar zij né dochter Iphigenia als offer
had aangeboden. Voor Troje beleedigde hij
den priester Chryses, waarvoor Apollo het
leger met pest strafte. Bizonder noodlottig
voor de Grieken was zijn twist met Achilles
(z. Briscis). Na de verovering van Troje keerde
hij, na lang op zee rondgezworven te hebben,.
naar zijn rijk terug, maar Aegisthus, die
gedurende de afwezigheid van Ag. diens
vrouw Clytaemnestra tot- overspel verleid
had, doodde hein terstond na zijne aankomst
bij een maaltijd, of Clytaemnestra wierp een
net over hem, toen hij in het bad was, waarop
Aegisthus hem doodde. Hij werd op verscheiden plaatsen - in Griekenland als halfgod
vereerd. De kinderen van Ag... en Clytaemnestra zijn : Iphianassa (Iphigenia), Chrysothemis, Laodice ,(Electra) en Orestes.
Agamemnonides, '.may«/jl:,svo^1j(h15, Orestes,
zoon van Agamemnon.
'4y(:/Olt yo«q, aanklacht wegens het niet
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aangaan van een huwelijk. Straffen op het
niet. aangaan van een huwelijk komen, voor
wij na kunnen gaan, alleen voor in-zover
Sparta en Creta. Zij, die na een zekeren
leeftijd ongehuwd bleven waren átt,^toi, waren
uitgesloten van de Gymnopaediae (z. a.) en
hadden ook overigens veel smaad te verduren.
Aganippe, 'Ayaj' 7t 17, 1) dochter van den
riviergod Termessus, nimf van de bron .Aganippe bij Thespiae, die door den hoefslag
van Pegasus ontstaan was, en waarvan het
water dichterlijke bezieling gaf. —2) = .Eurydice n°. 2.
Aganippides heeten de Muzen, naar de bron

Aganippe.
Agasias, beeldhouwer uit Ephesus,
die op het einde der 2de eeuw te Rome werkte.
Een van zijne werken, een zwaardvechter
voorstellend, is nog bewaard gebleven.
Agatharchides, 'may«& xidgS, grieksch
geschiedschrijver en geograaf uit de 2de eeuw.
Van zijne historische werken is weinig over:
van zijn werk over de Roode Zee is nog een
uittreksel bewaard van het lste en 5de boek.
Agatharchus, 'Ayá$uos, van Samus, zoon
van Eudemus, leefde te Athene omstreeks
het midden der 5de eeuw. Hij was een zeer
gezocht schilder, hielp Aeschylus bij het
inrichten van zijn tooneel, en was de eerste
tooneelschilder. Over tooneelschilderwerk
(oz,joyuq

a) zou hij een werkje geschreven

hebben.

Agathemerus, 'Ay(£61wQOS, grieksch geograaf, die waarschijnlijk in de Ode eeuw na
C. leefde; van zijn werk bestaan nog fragmenten.
Agatlioeles, 'may« &oxS, 1) zoon van Carcinus, een pottenbakker te Thermae op , Sicilië,
waar Ag. in 360 geboren werd. Daar deze
stad toen aan de Carthagers behoorde, en
een orakel verkondigd had, dat deze knaap
eens groot onheil over Carthago brengen zou,
-

vluchtte zijn vader, toen dit orakel bekend
geworden was, met hem naar Syracuse, en
werd daar burger. - In den krijgsdienst getreden, onderscheidde Ag. zich reeds vroeg,
hij werd de gunsteling van den rijken Damas,
en na diens dood volgde hij hem als veldheer
op en trouwde hij met diens weduwe. De oligarchische partij, die toen aan het roer was,
wantrouwde hem echter en bewerkte zijne ver-banning, daarop trad hij in tarentijnschen
dienst, en daar hij alle ontevredenen uit Syracuse tot zich wist te trekken, was hij weldra
sterk genoeg om aan de oligarchische • heer
een einde te maken. Reeds toen ver--schapij
dacht men hem echter van het streven naar
de alleenheerschappij, en spoedig werd hij
weder verbannen ; toen hij echter eenmaal
door geweld verkregen had dat hij teruggeroepen werd, kreeg hij door zijn verstandig
gedrag in korten tijd de macht om zijne plannen uit te voeren. Hij zocht de gunst van
het leger te verwerven, en daarop steunende,
liet hij een groot aantal oligarchen dooden,
een nog grooter aantal verjoeg hij, en daarop
liet hij zich het oppergezag opdragen (317).
Door Tarentum ondersteund, kon hij het
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hoofd bieden aan de moeilijkheden, waarin
de verbannenen hem wikkelden, en Agrigentum, dat hen hielp, werd tot vrede gedwongen (313). Twee jaar later geraakte hij in
oorlog met Carthago ; hij voerde dien oorlog
in het begin niet zonder geluk, maar in 310
leed hij een groote nederlaag bij de Himera,
waarna de carthaagsche veldheer Hamilear
hem in Syracuse kwam belegeren. In deze
omstandigheden had Ag. nog de vermetelheid
den oorlog naar Afrika over te brengen ; met
60 schepen, voornamelijk met huurtroepen
bemand, sloeg hij zich door de vijandelijke
vloot heen en landde hij op de afrikaansche
kust. Daarop drong hij met zijne troepen het
land in, en versloeg hij een driemaal sterker
leger der Carthagers, zoodat Hamilcar van
Sicilië uit hulp moest zenden ; door beleid,
wreedheid en trouweloosheid wist hij zich
bondgenooten te verschaffen en zich te gelegener tijd weder van hen te ontslaan (z.
Ophellas), ook een gevaarlijken opstand in
zijn leger onderdrukte hij, en eindelijk zou
hij Carthago zelf aanvallen, toen berichten
van de toestanden op Sicilië hem noopten
terug te keeren. Maar de aristocratische partij,
door Agrigentum gesteund, had zich gedurende zijne afwezigheid zoo versterkt, dat
hij toen niets kon uitrichten, daarom keerde
hij spoedig naar Afrika terug, waar zijn zoon
intusschen ook groote verliezen geleden had,
en waar hij het leger in den uitersten nood
vond. Het gelukte hem niet het verlorene
te herwinnen, en toen het gerucht zich. in
het leger verspreidde, dat hij van plan was
te vluchten, werd hij door zijn eigen soldaten
gevangen gehouden; weldra werd hij echter
vrijgelaten, en toen vluchtte hij inderdaad
naar Sicilië (306), waarop de verbitterde
soldaten zijne zonen vermoordden en grootendeels tot de Carthagers overliepen. Nu vond
Ag. het geraden vrede te sluiten met de
Carthagers; voor een som geld liet hij hen
de sicilische steden behouden, waarop zij
aanspraak maakten, en ook met de aristocraten kwam het tot een verstandhouding.
Daarna nam hij den titel van koning der
Siciliërs aan en sedert schijnt hij minder
hard geregeerd te hebben ; hij bevestigde
zijne macht door oorlogen in Italië, veroverde
ook Corcyra (298) en dacht er altijd over,
ook den strijd tegen Carthago te hernieuwen,
maar voordat hij zijne plannen ten uitvoer
kon brengen, stierf hij (289) na een regeering van 28 jaar. Men verhaalde, dat hij een
door zijn kleinzoon vergiftigden tandenstoker
gebruikt had, en dat hij, om zich te bevrijden
van de daardoor veroorzaakte ondragelijke
pijnen, zich levend had laten verbranden.
Hij was een man van groote gaven, en een
groot veldheer, en hoewel hij, om z ij n doel
te bereiken, voor geen wreedheid terug
hij toch bij het volk zeer geliefd.-deins,wa
-- 2) zoon van Lysimachus, onderscheidde
zich in de oorlogen door zijn vader gevoerd.
Door zijne stiefmoeder belasterd, werd hij op
last van zijn vader door Ptolemaeus Ceraunus
vermoord (284).
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AGATHON--AGESILAUS.

Agathon, Ayá&wv, zoon van Tisamenus,
atheensch treurspeldichter, geb. vóór 436.
Hij was een schoon, rijk en fijnbeschaafd man,
opgevoed in de school der sophisten, en bevriend met Plato en Euripides ; een gedeelte
'

van zijn leven (na 407) bracht hij aan het
hof van Archeláus van Macedonië door. Van
zijne werken • bestaan nog slechts eenige
fragmenten.
Agathyrna of Agathyrnum, 'Ayd &vva of
-vov, stad op de noordkust van Sicilia, tusschen
Tyndaris en Calacte.
Agathyrsi, 4ya&ilc aoL, vreedzaam en rijk
sarmatisch volk aan de rivier Maris, afstam
zoon van Heracles.-melingvaAthyrsu,
Het is een thracisch volk, dat in den Romein schen tijd onderden naam daxo„, Daci optreedt, z. Dacia. Zij plachten zich te tatoueeren (piek).
Agave , Ayaiiij, dochter van Cadmus, moeder van Pentheus.
Agbatana, zà' fiyflázura = Ecbatana
"^tyych rz , een te gelijk mannelilk
'ijk en vrouwelijk monster, uit Zeus gesproten. Later werden de twee helften van
elkander gescheiden, en ontstond uit het mannelij k gedeelte een amandel- of granaatboom,
die door een wonder de vader werd van Atys.
De vrouwelijke helft werd Cybele.
Agedineum, thans Sens, ten Z.O. van
Parijs, hoofdstad der Senones.
Ageládas, '.4y, éJac , naam van twee beeld.
houwers uit Argos; de eerste leefde omstreeks
het einde der Ede, de andere omstreeks het
midden der 5de eeuw.
'Ay'^i, in dorische staten, vooral op Creta,
vereenigingen, waarvan jongelingen boven
17 jaar tot hun huwelijk leden waren. De
leden (apF^ceciot' of áyávab ) woonden bij dag,
en gewoonlijk ook bij nacht, in een gemeen
gebouw, en hielden met elkander-schapelijk
spelen, oefeningen, jachtpartijen, enz. Bij
hun intreden in de «y. legden zij den eed
af, dat zij de staatsregeling trouw zouden
verdedigen ; zij stonden onder de leiding van
den vader van den oprichter der áy., gewoon
een aanzienlijk man.
-lijk
Agéma, Ay)µ«, koninklijke lijfwacht,
keurbende der macedonische ruiterij, gevormd
uit jongelieden van voorname familiën, die
als pages (naa^drs *aad&xoi) aan het hof opgevoed waren. Een ander d yi ua (t^xóv,
',

.

"

fiacjt, ,Gxóv) z. vnanrcien^c.

Agennum = Aginnam.
Agénor, 'Ayi-roo, 1) zoon van Poseidon
en Lib y e, vader van Cadmus en Europa,
stamvader der Phoeniciërs en dus ook der
Carthagers. --- 2) zoon van Anténor en
Theano, een van de dapperste trojaansche
helden, door Neoptolemus gedood.
Agenorides, 'Ayr^voOlrSr^S, zoon of afstammeling van Agnor, bij v. Cadmus, Perseus, e. a.
Agentes in rebus, in de 4de eeuw n. C.
een corps bereden boodschappers van den
keizer, staande onder den rzayister o, iciorurn.
Ze moesten de bevelen des keizers naar de
provincies overbrengen, hadden het toezicht
over de postdienst, en waren berucht als

spionnen van de keizerlijke regeering en om
hun afpersingen.
Ager publieus . Wanneer de Romeinen eene
landstreek onderworpen hadden, werd gewoonlijk een gedeelte, meestal een derde,, van
den veroverden bodem door den rom. staat
in beslag genomen en tot staatsdomein, c{ger
publicus, gemaakt. Met dezen grond werd
zeer verschillend gehandeld. Een gedeelte
werd door de quaestoren ten bate der schat
verkocht, aver quaestorius. Andere stuk--kist
ken werden aan rom. burgers weggeschonken,
soms in persoonlijken eigendom (a eer cissiqnaíus of alter viritanzus), soms in gemeen
aan eene kolonie (ader colonicus).-schap,b.v
Weder andere gedeelten, met name weiland,
aver corlpascuus, werden tegen eene jaarlijk
vaste pacht, aan de oude bewoners in-sche
gebruik afgestaan of tegen een bepaald weide
(scriptura) aan publicani verpacht (aver-geld
scripturarius). Doch het belangrijkste deel
werd afgestaan aan rom. burgers, tegen Bene
erfpacht. In den beginne waren het alleen
patriciërs, die perceelen van het staatsdomein
in bezit konden nemen-, en later alleen de
meervermogenden, daar de perceelen te
groot waren en te veel bedrijfskapitaal ver
om door den kleinen man te kunnen-eischtn,
worden aanvaard. Zulke gronden werden agri
occupatorii of arci, finales geheeten. Bet bezit
er van was geen cdominium, maar slechts pos sessio. In naam werden zij uitgegeven tot
wederopzeggens toe; doch daar de staat van
zijn recht van opzegging geen gebruik -maakte,
werd de possessio langzamerhand als eene soort
van eigendom beschouwd, vooral wanneer zij
eenige malen door erfenis in andere handen
was overgegaan. In overeenstemming met dit
begrip was op deze gronden veel ontgonnen
en verbeterd, en wanneer nu door enkele
wetten het bezit van groote perceelen er van
verboden en de teruggave gelast werd van
hetgeen men te veel bezat, ten einde den
minderen man te gemoet te komen, dan lag
in die plotselinge opzegging eene hardheid.
Vandaar de tegenstand, dien zulke leges
agrariae vonden. Zie verder agrariae leges.
Ager Gallicus, het land, dat de Senonische
Galliërs (zie Senones) in Umbrië bezeten
hadden, en dat na hun vernietiging met
Rom. kolonies bevolkt werd.
Agesander, 'Ayraa.váooS, rhodisch beeldhouwer uit de 2de helft der lste eeuw, die
medewerkte aan de beroemde Laocoöngroep.
Agesiláus, Ays7o^).uoq, naam van eenige
spartaansche koningen. Beroemd is : 1) de zoon
van Archidámus II, geb. 444, die na den
dood van Agis I, daar diens zoon Leotychides
als onecht beschouwd werd, tot koning verheven werd (398). Op het gerucht van krijgstoerustingen van den kant der Perzen, ging
hij met een leger naar Azië (396). De satraap
Tissaphernes, die nog niet voor den oorlog
gereed was, stelde een wapenstilstand van
drie maanden voor, Ag. nam dit voorstel aan,
en maakte zich dien tijd ten nutte om de
verwarde toestanden in de aziatische steden te
regelen, waarbij hij zich door zijn innemend,
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vastberaden en vooral streng eerlijk gedrag
algemeen bemind maakte; zoowel toen als
later gaf hij aan zijne soldaten een uitstekend
voorbeeld van gehardheid tegen de ongemakken van het soldatenleven, wat te meer indruk maakte, daar hij klein van gestalte
en mank was. Toen nu Tissaphernes, wien
het slechts te doen was geweest om tijd te
winnen, den wapenstilstand brak, trad Ag.
aanvallend op, en 'versloeg hem na eenige
kleinere gevechten in een grooten slag bij den
Pactólus (395). Terwijl nu Ag. in Azië overwinnend verder trok, stelde Tithraustes, de
opvolger van Tissaphernes, (v. a. Pharnabázus
(z. Tilhrausles) ), de vele vijanden der Spartanen in Griekenland door aanzienlijke
geldzendingen in staat den oorlog tegen hen
te beginnen. Athene, Thebe, Corinthe en
Argos vereenigden zich, en na den slag bij
Haliartus zag men zich te Sparta genoodzaakt
Ag. terug te roepen. Terstond na zijne terugkomst in Griekenland won hij den slag bij
Corona (394). Met roem streed hij in den
hierop volgenden corinthischen oorlog, maar
toen deze in 387 met den vrede van Antalcidas geëindigd was, en door dien vrede de
vrijheid der aziatische Grieken was opgeofferd,
bepaalde zich zijne werkzaamheid tot het behartigen van de belangen zijner vaderstad.
Met gestrengheid handhaafde hij tegenover
anderen de bepaling van den vrede, dat iedere
staat autonoom moest zijn ; daarentegen vond
de partij, die kort daarna door de bezetting
van de Cadméa meende Thebe aan Sparta te
onderwerpen, in hem een steun. Zoo duidelijk toonde hij altijd zijn vijandige gezindheid
tegen Thebe, dat hij, toen in, 378 de oorlog
tusschen beide staten uitbrak, niet terstond
het opperbevel op zich wilde nemen, uit vrees
dat men hem als de aanleiding van den geheelen oorlog zou beschouwen. Later echter,
toen de loop van zaken Sparta niet gunstig
was, liet hij zich overreden weder handelend
op te treden, en ofschoon hij in het veld
niet gelukkig was, had men toch aan zijne
verstandige maatregelen te danken, dat de
Thebanen tweemaal (369, 362) na een inval
in Lacedaemon onverrichter zake moesten
terugtrekken. Aan den slag bij Mantinéa
(362) nam hij geen deel en de vrede, die
daarop volgde, werd zeer tegen zijn zin
gesloten. Ontevreden over _ den toestand,
waarin Sparta door al deze gebeurtenissen
gebracht was, ging hij nog in het volgende
jaar, in weerwil van zijn hoogen leeftijd,
naar Aegypte, om Tachos en na dezen Nectanabis tegen Artaxerxes te helpen. Met
rijke geschenken beladen verliet hij Aegypte,
maar voordat hij Sparta bereikte, overleed
hij, 84 jaar oud (360). — 2) z. telgis no. 4.
Agesipolis, 'Aynak(o, , 1) Ag. I, zoon van
Pausanias II, werd na de vlucht van zijn
vader koning van Sparta (395). In 388 of 387
deed hij een inval in Argolis, in 385 werd
hem opgedragen Mantinéa te kastijden, en
door het afdammen van de rivier Ophis, die
door de stad stroomde, dwong hij de inwoners
tot overgave. Nadat Teleutias bij het beleg
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van Olynthus gesneuveld was, werd Ag. gezonden om de stad tot onderwerping te dwingen, maar kort na zijne aankomst stierf hij

(380). — 2) Ag. II, kleinzoon van den vorigen,
koning van Sparta (371-370). — 3) Ag. III,
volgde zijn oom Cleomenes III als koning
van Sparta op, maar werd door zijn ambtgenoot Lycurgus van de regeering ontzet
(219). In 195 was hij het hoofd der Spartaansche ballingen, die in den oorlog der
Romeinen en Achaeërs tegen Nabis op terug
vaderland hoopten, hetgeen ech--kerinht
ter niet gelukte In 183 werd hij op reis
naar Rome door zeeroovers vermoord.
Agger, XAua, is de naam van elke door
menschenhanden opgeworpen hoogte, hetzij
deze tot dam, wal of iets anders dient. In
het bijzonder is de ayyer een oploopende dam
tegen den muur eener belegerde stad, met
het doel om daarop belegeringstorens (ltrres
ctmbulatoriae) en geschut (bclllisfae, caíapuellce,
enz.) te plaatsen. Ten einde het werk te bespoediger, werd tot het opwerpen van zulk
een agyer niet enkel aarde, maar veel hout

en takkenbossen gebezigd, zoodat de beleger
den er soms in slaagden, het werk door brand
te vernielen. Binnen in den agger kon men,
zoo noodig, gangen uitsparen en trappen
-

aanbrengen.

Aginnum, thans Agen, voornaamste stad
der Nitiobriges, aan de Garumna of Garonne.
Agis, 'A ps, 1) zoon van Eurysthenes,
stamvader van het spartaansche koningshuis
der Agiden (',4y„daa^, ' flyuá&u). — 2) Ag. I,

zoon van Archidámus IT, koning van Sparta

(427-401), deed in het begin van den peloponnesischen oorlog eenige malen een inval
in Attica. In den oorlog tegen Argos had
hij eens, naar men meende, eene zeer voor
positie ingenomen, toen hij zich tot-delig
een wapenstilstand liet overreden ; hierdoor
haalde hij zich .het misnoegen zijner medeburgers op den hals, maar in het volgende
jaar (418) maakte hij de begane fout weder
goed door de schitterende overwinning bij
Mantinéa Gedurende het laatste gedeelte van
den peloponnesischen oorlog (sedert 413)
hield hij Deceléa bezet tot groot nadeel van
Athene, en toen Lysander Athene belegerde,
vereenigde Ag. zich met hem. In 402 ondernam hij een veldtocht tegen Elis, dat zich
in het volgend jaar, toen Agis wederom
tegen Elis op wilde trekken onderwierp. Kort
daarop stierf hij. Hij was een van de beste
koningen van Sparta. — 3) Ag. II, zoon
van Archidámus II-I, werd in 338 koning
van Sparta. Gedurende Alexanders tochten
in Azië vatte hij het plan op de Macedoniërs
uit de Peloponnésus te verdrijven;; hij zocht
daartoe steun bij eenige perzische satrapen,
die hem ook met geld en schepen hielpen.
Met een leger van 8000 huurlingen maakte
hij zich eerst van Creta meester, daarna viel
hij in de Peloponnésus en bemachtigde hij
-

een groot deel daarvan. Eindelijk kwam
Antipater, stadhouder van Macedonië, met
een leger opdagen ; bij Megalopolis, voor
welke stad Ag. het beleg geslagen had, werd
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een bloedige slag geleverd, waarin de Macedoniërs overwonnen en Ag. na eene heldhaftige verdediging sneuvelde (331). -- 4)
Ag. III volgde in 245 zijn vader Eudamidas
als koning van Sparta op, en wijdde zich
terstond aan het wegnemen der misbruiker?,
-die te Sparta in den loop der tijden in staat
en maatschappij waren ingeslopen. Het aantal burgers was tot 700 verminderd, die alle
grondbezit in handen hadden ; uit hen werden
de ephoren gekozen, zoodat de staatsregeling
geheel oligarchisch geworden was; bovendien
waren de oude wetten en instellingen grootendeels vergeten. Door eenige weinige aan zienlijke mannen en vrouwen gesteund,
trachtte Ag. met jeugdig vuur en groote
zelfopoffering aan dien toestand een einde te
maken; nadat eenige zijner aanhangers ephoren
geworden waren, deed hij het voorstel het
aantal burgers tot 4500 te vermeerderen en
het land onder die burgers en 15000 perioeken te verdeelen, tevens zouden alle schuld
vernietigd en de wetten van Lycurgus-brievn
hersteld worden. Hijzelf bood om te beginnen
zijn aanzienlijk vermogen ter verdeeling aan.
Maar de tegenstand van zijn ambtgenoot
Leonidas en de onwil van den laad deden
het plan mislukken, en het onverstandig
gedrag van zijn oom Agesiláus, die bekend
stond als de eerste zijner partijgenooten, nam
het volk zoozeer tegen hem in, dat de ephoren hem, toen hij van een ongelukkigen
veldtocht tegen de Aetoliërs terugkeerde, ter
dood konden - veroordeelen, 240. Met hem
werden ook zijne moeder en grootmoeder ter
dood gebracht, die met geestdrift aan de beweging hadden deelgenomen.
Agla a, ' fly la , 1) eene van de drie Cha-

riten. — 2) dochter van Mantineus, moeder
van Acrisius en Proetus.
Aglaoplion, 'Ay)aoqwv, 1) beroemd schil
vader van Polygnótus. — 2) kleinzoon-der,
van den vorigen, eveneens schilder van naam.
Aglaurns, " Ay^ai'^os = Agraulus.
Agmen is de naam van het leger in m arschorde. De voorhoede wordt priraum, a wen,
de achterhoede novissimum altmen genoemd.
Afeten gzucadratun is eene marschorde, waarbij
het leger zoo opgesteld was, dat het bij een
aanval onmiddellijk_ front tegen den vijand
maken kon, met den legertros, immzpedirrmente,
in het midden, óf wel de verschillende leger
elke met haren tros, zoo opge -afdeling,
-

steld waren.

Agnáti en eognáti . Terwijl copncitio de
natuurlijke bloedverwantschap is, beteekent
ciynatio de verwantschap, voor zoover zij in
het romeinsche burgerlijk recht - geldig is, en
omvat de door mannen verwekte of geadopteerde leden der familie,. Iemands ayrnati zijn
degenen, met wie hij onder dezelfde patria
potestas staat, dus moeders, broeders, zusters
en in sommige gevallen nog neven en nichten.
Treedt hij echter vóór 's vaders dood uit de
pc trice potestas uit, dan gaat het agnaatschap
verloren, terwijl de geadopteerde de leden
zijner adoptieffamilie tot agnaten krijgt. Daar
bij het ontbreken van nadere erfgenamen

de agnaten tot de erfenis konden geroepen
worden, is het agnaatschap in het romeinsch
recht een. belangrijk punt. Agnati zijn ook
de later geboren kinderen, d. w. z. die kinderen, die geboren worden na den dood des
vaders, of nadat hij reeds zijn testament gemaakt heeft.
Agnomen, zie norren

.

Ay()(;, wedstrijden. Het houden van wed-

strijden op elk denkbaar gebied is voor de
Grieken een levensbehoefte; het is één van
de meest in het oog vallende karaktertrekken
van het Grieksche volk. De raad, dien Hippolochus zijn zoon Glaucus, en Peleus zijn
zoon Achilles medegeeft, als ze ten oorlog
trekken :

ccZiv d torsi' v za

iOo (ov i'/L 1' c&

c ola w i' was . elken Griek naar het hart gespro ken. Zelfs de oorlog wordt door hen als een
wedstrijd beschouwd, en de voordeelen van
de overwinning zijn dan de á)9«, de kamp
Wanneer Xenophon in de Anabasis-prijzen.
de officieren van Proxenus aanvuurt, om den
ongelijken strijd tegen de Perzen vol te
houden, zegt hij, na al de rijkdommen en de
overvloedige levensmiddelen in Perzië te
hebben opgesomd : Al dat goede ligt nu als.
kampprijzen ten toon gesteld voor wie van
ons beiden (Grieken en Perzen) het dapperst
zich gedragen, en kamprechters zijn de Goden
(áyooí9FZUL (i' oá ahoi eG^LV ). Bij alle feesteJij ke aangelegenheden' worden wedstrijden
georganiseerd, maar als oudsten vorm vindt

men ze als spelen ter eere van een afgestorvene; de bekendste zijn die ter eere van
Patroclus, door Achilles gehouden. Overigens
vindt men ze overal in de mythologie vermeld, waarbij het soms ruw toeging. Ook in
Etrurië, dat sterk onder Griekschen invloed
staat, vindt men deze lijkfeesten, z. ook
yladiatores.
Verder vormen de spelen een hoofdbestanddeel der Grieksche godsdienstige feesten. De
oude schrijvers onderscheiden hierbij : áy.
yllµyLxol, L2r2rL4ob en Uoi uLxoi . De vier groote
nationale feesten zijn die te Olympia (z. a.),
Delphi (z. Pythia), Corinthe (z. Isthmicc), en
Nemea (z. a ), waarbij dan in den Romein schen tijd nog de Actia (z. a.) komen. Zie
verder Ludi.
Agonium of Agonale. Er zijn vier dagen
in den kalender, die dezen naam dragen:
9 Januari, 17 Maart, 21 Mei en 11 December. De beteekenis van het woord is onbekend.
'Ayooá, markt, oorspronkelijk de plaats,
waar volksvergaderingen gehouden werden,
verder het middelpunt van het openbare leven
en vooral van het handelsverkeer, lag in
zeesteden meestal aan het strand, in andere
steden aan den voet van de acropolis. Markten, die in lateren tijd aangelegd waren,
waren gewoonlijk vierkant, door zuilengangen omgeven, en met tempels, standbeelden
e. dgl. versierd.
Agoracritus, 'Ayooáxovro;, beeldhouwer van
Parus, leerling van Phidias. Onder zijne werken was vooral beroemd een kolossaal beeld
van Nemesis, te Rhamnus geplaatst en, naar
men zeide, gehouwen uit een blok marmer,
.
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dat de Perzen naar Marathon hadden meegebracht, om een zegeteeken er van op te
richten.

'.4yoQ«v6 tot, tien beambten te Athene, van
welke vijf in de stad en vijf in den Piraeus met
de marktpolitie belast waren ; zij hielden het
toezicht op de te koop geboden goederen en
op maten en gewichten, ontvingen de marktgelden, enz. Voor kleinere overtredingen
konden zij boeten opleggen. Ook de rom.
aediles worden door gr. schrijvers áy. ge.
;

noemd.
'^lyo«^^^oi^ yoaq,7, aanklacht tegen iemand,
die den staat geld schuldig is en, zonder
zijne schuld betaald te hebben, zich van de
lijst der staatsschuldenaars heeft laten schrapp en. De aanklacht werd bij de thesmotheten
ingediend, de straf is onbekend.
Agrariae (leges). Deze wetten kunnen in
twee rubrieken verdeeld worden ; 1°. de tal
wetten betreffende het uitvoeren van-rijke
eoloniae, aan wier bevolking dan in den
omtrek hunner nieuwe woonplaats de noodige
akkergrond ter bebouwing werd aangewezen,
2D. de eigenlijke akkerwetten, om het genot
van den ager publicus (zie aldaar) meer algemeen te maken. De voornaamste dezer
wetten volgen hier. De uitvoering evenwel
werd vaak verijdeld, nu eens door geweld
en moord, dan weder door de zaak op de
lange baan te schuiven.
Lex Cassia agraria, in 486 voorgesteld
door Sp. Cassius Viscellinus, die toen ten
derden male consul was. Zij beoogde de toewijzing • van staatsgrond aan de plebejers;
doch Sp. Cassius werd in het volgende jaar
beschuldigd van perduellio, en ter dood gebracht. Het bericht omtrent dit wetsvoorstel
is onhistorisch, zie Cassii n°. 1. Slechts staat
vast, dat Cassius wegens percluellio veroordeeld is.
Lex Licinia Sextia acgrauia, 367, van de
volkstribunen C. Licinius Stolo en L. Sextius,
dat niemand meer dan 500 iugera staats domein in erfpacht mocht bezitten (één
lurgeruum — omstreeks l/ hectare), of meer
dan 100 stuks groot vee of 500 stuks klein
vee op de gemeene weide mocht hebben;
de grondbezitters zouden verder een aantal
vrije daglooners in dienst moeten hebben,
geëvenredigd aan het aantal hunner slaven.
Deze wet, die slechts korten tijd toegepast
is, is niet van Licinius en Sextius, maar dateert uit de 2de eeuw ; ze wordt vermeld in
het jaar 167, en is waarschijnlijk uit het
jaar 196, toen C. Licinius Lucullus (Licinii
n°. 21) tribunus plebis was. — Sommige geleerden meenen, dat de wet wel uit 367
dateert; in dat geval moet men aannemen,
dat de wet in het begin van de 2de eeuw
hernieuwd is.

Lex Flaminia de gyro Gallico viritim dividendo, strekkende om grond in Picénum en
Cisalpïna onder het volk te verdeelen, in
232 door den volkstribuun C. Flaminius
voorgesteld en in 228 tot uitvoering gekomen.
Lex Sempronia ayraria van den volkstribuun
Ti. Gracchus van 133, tot uitvoering der le.v

27

Licinia Sextia, met deze verzachting evenwel,
dat men voor een zoon in potestate patris nog
250, en voor een tweeden evenzoo nog 250
iugera zou mogen bezitten. Bovendien werd
voor verbeteringen en voor gebouwen, op de
ingetrokken landerijen aangebracht, aan de
vroegere possessores een schadeloosstelling toegestaan. Een commissie van drie elk jaar
opnieuw te kiezen leden (Illviri agris iudicandis ads(gnandis) zou uitmaken, wat ager
publicus en wat particulier eigendom was
(ut triumviri iuclicarent, qua publicus aver, qua
privatus esset), en tevens de vrijgevallen gronden in stukken van 30 iugera tegen een kleine
erfpacht toedeelen aan arme burgers, met de
bepaling, dat de toegedeelde stukken onvervreemdbaar waren. Voor de eerste maal
(in 133) werden gekozen : Tib. Gracchus,
die spoedig vermoord werd, zijn broer C.
Gracchus, en zijn schoonvader Appius Claudius Pulcher (zie Claudii n°. 12). De wet
werd werkelijk uitgevoerd, en werkte heil
wilden de toenmalige IIlviri-zam.In13
M. Fulvius Fl.accus (zie Fulvii n°. 7) en
C. Papirius Carbo ook den aaC er publicus, die
in handen der socii was, aan de bepalingen
der wet onderwerpen (waarschijnlijk omdat
het andere land reeds opraakte), hetgeen
onaangenaamheden met de socii tot gevolg
had. In 129 werd de rechtspraak (zie hierboven) van de IIIviri overgebracht op de
consuls, waardoor de wet feitelijk buiten
werking werd gesteld.
Lex Sempronia acgraria van C. Gracchus,
volkstribuun in 123, een hernieuwing van
de wet van zijn broer, waarbij de iurisdiciio
aan de commissie teruggegeven werd. Deze
wet is meer voor den vorm ingediend en
aangenomen, daar feitelijk alle .agC er oceupalorius reeds verdeeld was. Daarnevens liet
C. Gracchus een nieuwe wet op den ager
publicus aannemen, waarbij het staatsland in
Italië, dat tot - nu toe verpacht werd (zie
aver publicus), bestemd werd tot het stichten van koloniën (ager colonicus), en wel
te Capua en te Tarentum ; verder bracht
hij 6000 Italianen over naar Carthago, die
daar eene colonia civium Ronnanorue, colonia
Junonia geheeten, zouden vormen. Het ver
boeren, volgens de akker--schiltuend
wet van Tiberius Gracchus op staatsland
geplaatst, en deze kolonisten bestaat daarin,
dat de - eersten afzonderlijk stonden (men
spreekt dan van assignaíiones viriíanae), de
tweeden daarentegen te zamen een gemeente vormden (zie colonia n°. 2) Na
Gracchus' dood werden Carthago en Capua weder opgeheven ; het eigen gemeentebestuur verviel dus, maar de boeren
mochten op hun land blijven ; Tarente
werd bij de oude Grieksche gemeente ingedeeld.
Rogationes Liviae agrariae van den volks
inge--tribunM.LvsD12C
diend om de macht van C. Gracchus te breken:
10 een wetsvoorstel, waarbij aan de eigenaars van agri assignati (zie rex Sewpronia
agraria) de erfpacht werd kwijtgescholden,
-
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en de bepaling, dat de toegedeelde stukken
onvervreemdbaar waren, werd opgeheven.
2Z 1 een wetsvoorstel tot het stichten van
12 coloniae in Italië.
Het tweede wetsvoorstel is óf niet aangenomen óf ingetrokken; van het eerste is de
tweede bepaling al spoedig wet geworden,
de eerste eerst bij de
Lex Thoria agraria van 118 of 114 doorgevoerd, terwijl tegelijkertijd verdere assi
van ader publicus verboden werd.
Nu volgde eene
Lea agraria van 111, waarbij zoowel de aver'
assi
als de ager occupaíus tot privaat eigendom werd verklaard, zoodat de vroegere
possessores nu niets meer te vreezen hadden.
Lex Appuleia arjraria van 103 en
Lear Appuleia agraria van 100, van den volks
-tribunL.Aples'SatriuVnd
eerste wet is niets bekend; de tweede bepaalde,
dat het land, dat in Gallia Cisalpina door
de Cimbern in bezit genomen, maar hun
door den slag bij Vercellae weer ontnomen
was, aan arme burgers, vooral aan de vete
aan arme italiaansche-ranevMius,
bondgenooten zou uitgedeeld worden. De wet
is , aangenomen, maar na den dood van Appuleius. ongeldig verklaard.. Misschien is echter de stichting van Eporedia, in het land
der Salassers in 100, een gevolg van deze
wet. Zie ook Jppuleiae (leges) n°. 2.
Lea; Titia agraria van 99, van den volkstri
Sem. Titius, een hernieuwing van de-bun
wet van Appuleius. Deze wet had geen gevolg; misschien werd ze niet eens aangenomen.
Leges Liviae agraria ei de coloniis deducendis van 91, van den volkstribuun M. Livius
Drusus. Het land, dat men voor de kolonies
in Italië noodig had, zouden de socii moeten
afstaan, die als vergoeding het burgerrecht
zouden krijgen. Na Livius' dood werden zijn
wetten door den senaat ongeldig verklaard.
'Leges Corneliae agrariae van 81, van den
dictator L. Cornelius. Sulla, waarbij aan de
inwoners van een aantal democratisch gezinde
municipia hun land ontnomen werd, en aan
de soldaten van Sulla werd toegewezen. De
tengevolge van deze wetten gestichte kolonies worden gewoonlijk militaire kolonies
genoemd.
Ro gatio Servilia agraria van 63, van den
volkstribuun P. Servilius Rullus, tot aankoop van grond, om dien onder de arme
burgers te verdeelen. Waarschijnlijk wilde
men vooral de veteranen van Pompeius, die
weldra terug verwacht werd, met land voor
Vooral de aver Cumpanus, tot nu toe-zien.
gespaard, was hiervoor aangewezen. Cicero,
die consul was, maakte in drie redevoeringen
(de lege agraria contra P. Servilium Rullura)
het wetsvoorstel zoozeer af, dat het niet in
behandeling kwam, en door den voorsteller
werd ingetrokken. Vooral viel Cicero het
voorstel aan om het beginsel, dat een commissie van 10 mannen voor vijf jaar met
uitgebreide volmacht tot uitvoering der wet
zou gekozen worden, dece»m rees .... orbis
c

terrarummt cloniini, zooals Cicero zich uitdrukt.
Lex Plauíia of Plolia agraria, van onbekenden datum, van dezelfde strekking als de
volgende.
Lor Flavia ayraria van 60, van den volks
een herhaling in zachte --tribunL.Flavs,
ren vorm van de le.r Servilia van 63. L.
Flavius stelde de wet voor in opdracht van
Pompeius ; de bedoeling was, de soldaten
van Pompeius aan land te helpen. De wet
werd niet aangenomen.
Lea Julia cef/ aria van 59, ook le.v Cammmpveve
-

geheeten, van den consul C. Julius Caesar,
tot verdeeling van den Campus Siellas of Stellaiis bij Cales, en van het gebied van Capua
(den ac'er Campanus) onder arme burgers, die

minstens drie kinderen hadden. Verder werd
bepaald, dat ook elders in Italië de nog aan
ager 1)ublicus zou gebruikt worden,-wezig
en men uit de staatskas land ter verdeeling
moest aankoopen. Deze wet werd door Caesar
doorgedreven, en tengevolge daarvan ver
arme romeinsche burgers naar-huisden20.
den cigar Cawpanses. Capua werd nu wederom
een municipium.
Lex Antonia agraria van 44 van M. Antonius, waarvan de inhoud niet juist bekend
is, maar die ten doel schijnt gehad te hebben,
in Italia een aantal landbouwkolonies te
stichten ten behoeve van arme burgers. Deze
wet werd in het volgend jaar weer opgeheven.
Dit is de laatste eigenlijke lea agraria, want
de volgende hebben uitsluitend *betrekking
op militaire koloniën, waarbij het land van gezeten burgers aan oudgedienden werd gegeven.
Agraulus, Aglaurus, ? Aym tos, 'Aya z ► oç,
1) dochter van Actaeus, gemalin van Cecrops. — 2) dochter van Cecrops, stortte zich,
om Athene te bevrijden van een langduriger
oorlog, waardoor het geteisterd werd, vrij
daar een orakel voor -wilgvandecrops,
dat zulk een offer een einde aan-speldha,
den oorlog zoude maken. V. a. was Hermes
verliefd op hare zuster Herse, en toen Agr.
hem eens uit jaloerschheid wilde beletten
Herse te bezoeken, veranderde hij haar in
een steen. V. a. had Athéna aan haar en hare
zusters een kistje toevertrouwd, waarin de
jonge Erichthonius bewaard was; uit nieuwsgierigheid opende Agr. met Herse het kistje,
maar nauwelijks was dit geschied, of beide
zusters werden waanzinnig, en wierpen zich
van de acropolis in de diepte. Agr. werd als
een goddelijk wezen vereerd. Men bracht haar
zoenoffers, en in haar tempel deden de acht
Atheners bij het ontvangen hun--tienjarg
ner wapenen den eed van trouw aan het
vaderland. Haar dienst hangt nauw samen
met dien van Athena zelve, die ook den
bijnaam Agr. heeft.
Agri decumátes. Onder dezen naam verstaat men de streek land, begrepen tusschen

den Rijn, den Main en den Neckar, die door

keizer Domitianus bij het rijk werd gevoegd,
en aan gallische boeren tegen betaling van
tienden ter bewoning werd overgelaten. Later komt dit gebied binnen den germaanschraetischen limes (z. a.) te liggen.

AGRIANES—AG YRIUM.

Agriánes, 'Ay^OOámS, thracisch volk aan
den Strymon. In het leger van Alexander
d. G. bewezen zij als lichtgewapenden of
boogschutters voortreffelijke diensten.
Agricola (Cu. lulius), te Forum Iulii (Fréjus) in 40 na C. geboren, was de zoon van

Julius Graecinus, die op last van Caligula

werd ter dood gebracht, en Julia Procilla.
Onder de leiding zijner verstandige moeder
genoot hij in Massilia eene zorgvuldige en
wetenschappelijke opleiding. In 59 ging hij
als jong soldaat onder Suetonius Paullinus
naar Britannia, keerde in 61 naar Rome
terug, waar hij met eene dame van aanzien
huwde, werd in 63 quaestor in Asia, later
(74-76) legaat in Aquitania, consul suffectus (77) en ten slotte in 77 stadhouder van
Britannia. Daar streed hij met goed gevolg
tegen de Caledoniërs, en veroverde Schotland
tot aan de Tava (Tay). Door keizer Domitianus uit argwaan teruggeroepen, leefde hij
van 85 tot aan zijn dood in 93 in stille afzondering. Volgens sommigcr meening zou
hij op last van den keizer vergiftigd zijn.
Zijne wapenfeiten en voortreffelijke eigen
zijn door zijn schoonzoon, den ge--schapen
schiedschrijver Tacitus, in eene meesterlijke
beschrijving -vereeuwigd.
Agrigentum, Axoáyccs, thans Girgenti,
een der belangrijkste en fraaiste steden van
'

Sicilia, met Syracusae de oogen des lands
genoemd, werd door Doriërs uit Gela omstreeks 582 gesticht, in 405 door de Carthagers verwoest, doch later (338) door Timoleon herbouwd. De wijsgeer Empedocles was
hier geboren. fie Agrigentum heerschte omstreeks 500 de tyran Phalaris, en omstreeks
480 de om zijne rechtvaardigheid beroemde
Theron. Het nieuwe Agrigentum heeft nimmer het oude in luister geëvenaard. In 261
viel de stad in handen der Romeinen en
moest met hen een bondgenootschap aangaan.
In 255 werd het weer ingenomen en geplunderd door de Carthagers onder Carthalo. Na
den val van Syracusae in 212 werd Agr.
in 210 veroverd en de burgers als slaven
verkocht ; in 207 werd de stad opnieuw van

kolonisten uit andere steden voorzien.
Agrionia, '.fAyotG iLac, feest. ter eere van
Dionysus Agrionius, dat ieder jaar des winters
te Thebe, Argos en vooral te Orchomenus in
Boeotië gevierd werd, en zich door groote
woestheid kenmerkte. In de oudste tijden
moest de priester van den god -een maagd
uit het geslacht van koning Minyas naloopen en, als hij haar inhaalde, haar dooden; in lateren tijd vermeed men dit.
Agrippa (Herodes) , zie Herodes.
Agrippa (Menenius), zie Menenii
Agrippa (Vipsanias), zie Tlipsanii .
Agrippina. In het huis van Augustus komen
drie vrouwen van dezen naam voor (zie'Iulii) :
1) Tlipsanicc Agrippina, z. Ilipsanii n°. 5.
2) Ayr(ppincc, de vrouw van Germanicus.
Zij was de dochter van M. Vipsanius Agrippa
en Julia, de dochter van Augustus. Zij ver
haren echtgenoot op diens veld--gezldst
.

tochten. Na zijn dood (19 n. C.) uit Syria
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naar Rome teruggekeerd, werkte zij Tiberius
voortdurend tegen. Eindelijk werd zij door
den invloed van Seiánus in 29 naar Pandataria verbannen, waar zij in 33 den hongerdood gestorven is.
3) Agrippina, de moeder van keizer Nero,
de zuster van Caligula. Zij was de dochter

van Germanicus en Agrippina (no. 2) en ge-

boren in het Oppidum Ubiorum, dat later
te harer eer verdoopt werd in Colonia Agrippina (Keulen). Zij huwde driemaal, eerst met
Cn. Domitius Aha barbus, bij wiep zij een
zoon kr. eeg, den beruchten Nero, vervolgens met zekeren Crispus Passiéirus en voor
de derde maal met haar vaders broeder, keizer
Claudius (50 n. C.). Dezen laatsten bracht
zij door vergif - om het leven (54), om
haar zoon Nero in plaats van Claudius'
eigen zoon Britainicus op den troon te brengen. Zij bedroog zich echter in hare ver
dat zij over Nero zou kunnen heer --wachting,
schen. Integendeel, de keizer, hare heerschzucht moede, liet zijne moeder ombrengen
(in Maart 59).
Agrippinenses = Ubii. Zie ook Agrippina n°. 3.

Agrius, "Aye oc, 1) zoon van Portheus of
Porthaon en Eryte, broeder van Oeneus, die te
Calydon regeerde. Zijn zonen ontnamen Oeneus
de regeering en gaven die aan hun vader,
doch later werden zij allen door Diomédes
gedood. — 2) zoon van - Odysseus en Circe,
broeder van Latinus, heerscher over de
eilanden van de Tyrrheensche zee.
Agron, Ayowv, 1) zoon van Eumelus,
leefde met zijne zusters Byssa .en Meropis op
het eiland Cos. Zij vereerden Gaea, doch behandelden de overige goden met minachting,
en werden daarom met hun vader door Hermes, Athéna en Artemis, die gepoogd hadden hen te overreden aan een offerfeest deel
te nemen, maar met scheldwoorden en bedreigingen beantwoord waren, in vogels ver
koning van Illyrië, ondersteunde-ander.2)
Demetrius II in den oorlog tegen de Aetoliërs; kort daarna stierf hij aan de gevolgen
zijner onmatigheid (231). Hij werd opgevolgd
door zijne gemalin Teuta (z. a.)
Agrotera, ' flyooTéQ e, bijnaam van Artemis
'

als jachtgodin.
'A7íoz115, bedelaar of kwakzalver, in het
bijzonder iemand die horoskopen en orakel spreuken verkoopt, of iemand die geld inzamelt voor den dienst van niet erkende
godheden. Z. 51zuyvoT7S.

Agyieus, 'Ayvtsvq, bijnaam van Apollo als
beschermer van straten en wegen ; ook de
naam van de fetisch, voor de Grieksche
huizen opgesteld, soms in den vorm van
een steen, soms als statue; verder het huisaltaar vóór het huis : '. yv,sys /3wu6S.
Agylla, 'Ayv^ a«, oude naam van de etrurische stad Caere (z. a.).
Agyrium, 'Ayí Qto^', zeer oude stad in het
binnenland van Sicilië, in de buurt van
Henna; geboorteplaats van den geschiedschrijver Diodórus Siculus, die ten tijde van Caesar
leefde.
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Agyrrhius, 'Ay2 .00Loq, atheensch demagoog,
die wegens oneerlijkheid gevangenisstraf onderging, maar later veel invloed kreeg, en
na den dood van Thrasybulus - (389) zelfs
vlootvoogd werd, in welke hoedanigheid hij
echter niets van belang verrichtte. Onder de
door hem ingevoerde nieuwigheden wordt
genoemd de invoering of verhooging van het
,mx 1 jotaartz0v en de vermindering van de
belooning der dramatische dichters.
Ahálae, zie Servilii.
Aharna = Ara.
Ahenobarbi, zie Domilii.
Max, 1) de kleine, zoon van Oileus,
koning van Locris, gedroeg zich bij de belegering van Troje als een van de dapperste
helden, was een voortreffelijk boogschutter
en werd in vlugheid alleen door Achilles
overtroffen. Bij de verovering der stad drong
hij in den tempel van Athéna, en sleepte hij
Cassandra, die bij het altaar bescherming
had gezocht, met geweld mede ; daarom liet
Athena hem op de terugreis bij de rots Gyrae
in het zuiden van Euboea schipbreuk lijden.
Door de hulp van Poseidon redde hij zich
op de rots, maar toen hij daarop in zijn overmoed uitriep : daar ben ik ontsnapt in weerwil
van de goden, greep Poseidon zijn drietand
en verbrijzelde de rots. Door de opuntische
Locriërs werd hij als heros vereerd, en lang
bleef het bij hen de gewoonte een plaats in
de gelederen voor hem open te laten. -- 2)
de groote, zoon van Telamon, koning van
Salamis, en Eriboea, nam mede aan den tocht
tegen Troje deel. Hij was de sterkste en meest
geduchte der helden na Achilles, en toen
deze zich aan den strijd had onttrokken,
muntte hij in dapperheid boven allen uit;
zelfs hield hij alleen de Trojanen tegen, toen
zij in de grieksche legerplaats gedrongen
waren en de schepen poogden in brand te
steken. Toen dus na den dood van Achilles
diens wapenen door Thetis werden uitgeloofd
aan dengene die ze het meest waardig was,
maakte Aiax er aanspraak op, en alleen
Odysseus durfde ze hem betwisten. Door zijne
welsprekendheid en door den steun van Athéna
was Odysseus overwinnaar, en dit ergerde
Aiax zoozeer, dat hij zich in zijn zwaard
stortte. V. a. werd hij van woede waanzinnig,
en viel hij des nachts op het vee aan, waar
hij een vreeselijke slachting aanrichtte-onder
in de meening dat hij met de Atriden, die bij
den wedstrijd rechters geweest waren, en met
Odysseus te doen had; tot bezinning gekomen, doodde hij zich van schaamte. Uit zijn
bloed ontsproot de hyacinth. De Salaminiërs
eerden hem als halfgod met een, tempel en
met een feest Má i'zLu, de Atheners noemden
naar hein de phyle Aeantis.
Aïdes, Aidóneus, 'AliJ7c, 4td'cv^-Fi'S z. Hades.
,

,

/b'y1400c, zij die tot de derde der vier
oude attische phylae behoorden.
.4iyogáyoq. Onder dezen bijnaam werd Hera
te Sparta en Corinthe met geitenoffers ver
Toen de altijd door Hera vervolgde-erd.
Heracles bij eene van zijne ondernemingen

geen tegenwerking van haar ondervond, wilde

hij haar daarvoor zijne dankbaarheid betuigen, en daar hij niets anders had, offerde
hij eene geit en stichtte hij den tempel van

Hera ,t^yoTáyoq.

aanklacht wegens het opzet
mishandelen van een vrije; de aankla--telijk
ger schatte het toegebrachte letsel in een
geldsom, die hem bij veroordeeling door den
aangeklaagde betaald moest worden.
f1«S (Slxj,

-ducoo«, z. Erigone.
.1 iaact, z. Moera.

Mus Locutius. Toen de Galliërs in 389 op
Rome lostrokken, hoorde men in het holle
van den nacht eene geheimzinnige stem, die
de nadering der vijanden aankondigde. Na
den aftocht der Galliërs bouwde men een
tempel ter eere van den onbekenden god., die
gewaarschuwd had en dien men Aius Locutius
noemde (van aio en loquor).
Ala. 1) Onder alge verstaat men afdeelingen
krijgsvolk, die op de vleugels van het leger geplaatst waren en door de bondgenooten
of de provinciën geleverd werden. Zij bestonden hoofdzakelijk uit ruiterij en stonden
somtijds onder aanvoerders uit hun eigen
volk. -- 2) Akte zijn kleine kabinetjes in de
romeinsche huizen ter zijde van het atrium,
waarvan zij niet door deuren, maar door
voorhangsels of gordijnen gescheiden waren.
Alabanda, gehit.- ue en- orum, zà 'A2át;«i'(Ta, bloeiende stad in Caria, doch berucht
om de weelde en de losse zeden die er

heerschten.
Alalcomenae, 'A^«^xo 'ai, oude boeotische
stad, dicht bij den zuidoever van het meer
Copaïs, met een tempel van de godin Athéna,
die, naar men zeide, hier geboren was. Er
waren nog meer steden van dezen naam.
Alalia, zie Alexia.
Alamanni, zie A lenaanni.
Aláni, 'A)a,'o^, een nomadenvolk, dat sédert
het begin van den keizertijd ten N. van de
Caspische zee en den Caucasus de plaats der
voormalige Scythen innam. Er hooren verschillende scythische stammen toe, o. a. de
Aorsi. Uit de woestijn Gobi komend, hebben
de Hunnen hen voor zich uitgedreven, en
tegen het einde der 3de eeuw n. C. onderworpen. Gedeeltelijk smolten- zij met de Hunnen samen, gedeeltelijk trokken zij met Vandalen en Sueven naar Hispania en later met
de Vandalen naar Africa (429 n. C.).
Alarieus, Alarik, bijgenaamd Baltha (de
Stoute), aanvoerder (dux) der Westgothen,
die eerst Macedonië, Thessalié en Griekenland verwoestte (395198 n. C.) en vervolgens
in 401 voor de eerste maal naar Italië trok,
maar door Stilicho genoodzaakt werd naar
Illyricum terug te keeren. Na de vermoording van Stilicho (408) kwam hij in Italië
terug. Keizer Honorius sloot zich in het
sterke Ravenna op; doch Alarik trok regelrecht op Rome aan en sloot de stad in, die
zich ditmaal van plundering vrijkocht, doch
in het volgende jaar, omdat Honorius niet
naar Alariks voorstellen wilde luisteren,
vermeesterd en drie dagen lang geplunderd
werd. De christenkerken bleven echter ge-
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spaard. Kort daarna stierf Alarik te Consentia in Bruttium en werd in de bedding
van den Busento begraven (410 n. C.).
Alarii, troepen, tot de alge behoorende.
Alastor, 'A)áotwo wraakgeest in het leven
geroepen door het plegen eener misdaad ; door
wraak te vorderen voor de bedreven misdaad
drijft hij tot nieuwe misdaden, die op hare
beurt gewroken moeten worden. Meer. algemeen een booze geest, die tot zonde verleidt
en daardoor onheil sticht. Ook bijnaam der
Erinyen en van Zeus als wreker van onrecht.
Alatrium of Aletrium, oude stad in Latium
in het gebied der Hernici, later municipium.
Alba, ' Aflas, mythisch koning van Alba
Longa.
Alba, naam van verschillende steden, waar
volgende de belangrijkste zijn. 1) Alba-vande
Pucens, op eene rots aan het meer Fucinus
gelegen, in het land der Aequi, latijnsche
kolonie (in 303 aangelegd) en staatsgevangenis. Koning Perseus van Macedonia werd
hierheen gebracht. — 2) Alba Longa,, in
Latium, aan den voet van den mons Albanus,
de hoofdstad van den ouden Latijnschen
bond en de moederstad van Rome, volgens
de overlevering door Aenéas' zoon Ascanius
gesticht en door Tullus Hostilius verwoest.
— 3) Alba Pommlpeia, in Liguria, geboorte
keizer Pertinax.
-platsvn
Aibáni, 1) inwoners van Alba Longa..2) inwoners van . het caucasische landschap
Albania.
Albania, ' 4*n-da, bergland van den Caucasus, aan de Caspische zee gelegen, met eene
krijgszuchtige bevolking, die in den mithradatischen oorlog troepen tegen Pompeius
leverde. Men houdt de bewoners van deze
landstreek ten onrechte voor de latere Alanen. De hoofdstad heette Albana.
Albaniae portae, bergpas, die toegang tot
Albania verleende.
Albánum, thans Albano. Aan den Z.V.
kant van den Albánus lacus op de helling
van het gebergte lagen een aantal buitenverblijven van aanzienlijke Romeinen, o.a.
van Pompeius, Brutus, later ook van Nero,
Domitiánus. Naar romeinsche gewoonte werd
zulk een buitenverblijf naar de plaats 41banum geheeten. Hieruit ontstond aldaar een
municipium van dien naam.
ibi nus lacus, een klein, maar zeer diep
en bekoorlijk meer aan den voet van den
albaanschen berg. Het uitwateringskanaal,
indertijd door Camillus, v. a. in 97 aangelegd, bestaat nog.
Albánus mons, berg in Latium, thans Monte
Cavo, aan welks helling eenmaal Alba Longa
lag. Op den top stond de tempel van Jupiter Latiáris. Op dezen berg werden jaarlijks
de groote feriae Latinae gevierd.
Albenses, de inwoners van alle steden, die
Alba heetten, behalve van Alba Longa, die
;

Albani genoemd werden. Populi Albenses zijn
de 30 gemeenten,, die tot den oudsten Albaanschen bond gehoord hebben, en die ook in
later tijd bij de feriae Latinae werden opgeroepen voor het in ontvangst nemen van
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het offervleesch. De meeste zijn onbekend,
maar waarschijnlijk hebben alle in het binnenland rondom liet Albaansch gebergte gelegen, en zijn later opgegaan in de steden:

Rome, Tibur, Praeneste, Tusculum, Aricia
en Gabii.
Albiei, een ruw herdersvolk, in
de bergstreken benoorden Massilia (Marseille).
Albii. Tot dit geslacht behoorde de dichter
Albius Tibullus, vriend en tijdgenoot van
Ovidius. Hij werd omstreeks 54 uit eene rijke
ridderfamilie geboren, maakte met zijn beschermer M. Valerius Messála Corvinus een
veldtocht in Aquitania mede, doch leefde verder meestal stil op zijn landgoed. Zijne dichtsoort was de - elegie, doch van de vier_ boeken,
die op zijn naam staan, kunnen slechts de
eerste twee geheel aan hem worden toegekend.
.Het 3de boek is van een onbekenden dichter
Lygdamus, van het 4de is het iste gedicht
een loflied op Messalla, van een onbekenden
dichter, 4, 2-6 hebben tot onderwerp de
liefde van Sulpicia, een jong meisje van
goeden stand (z. Sulpicii n°. 23) voor Cerinthus, 4, 7--12 zijn van Sulpicia zelf. De
verzen van Tibullus zelf (de 2 eerste boe
zijn aan twee minnaressen gewijd,-ken)
Delia en Nemesis. Zijn stijl is natuurlijk
en eenvoudig, meer liefelijk dan verheven.
Hij stierf in 19.
Albini, zie .Postumii.
Albinovánus, zie Celsus en Peclo.
Albinus (Clodius) was bij den dood van
keizer Commodus (192 na C.) stadhouder in
Britannia. Dit bleef hij onder Pertinax. Na
diens dood weigerde hij Didius Julianus als
keizer te erkennen, doch wees zelf het kei zerschap, hein door zijne legioenen aangeboden, van de hand. Septimius Severus, die
eerst zijn mededinger Pescennius Niger wilde
ten onder brengen, benoemde Clodius Albinus tot mederegent, doch zocht na Nigers
dood ook Albinus uit den weg te ruimen.
Hierop trok deze tegen Severus op. Bij
Lugdunum (Lyon) kwam het tot een slag.
Albinus werd verslagen en op de vlucht
achterhaald en gedood (197.)
Albion, 'A)ot'^o)r, ' «;ivP fl'; oude inheemsche
naam voor Britannia, = bergland.
Albis, rivier, thans Elbe geheeten. De
Rom. leerden haar (9) onder Drusus kennen
en zagen ze voor het laatst onder Tiberius
(5 n. C.).
Albogalérus, wit bonten of vilten muts
van den flanien Dialis en andere priesters,

uit het vel van een offerdier vervaardigd.
Bovenaan zat eene soort van pompoen, bestaande uit een olijftakje, met een witten
draad omwonden.
Albula, oude naam van den Tiber.
Albulae Aquae, zwavelbronnen in de vlakte
halverwege tusschen Rome en Tibur, als
herstellingsoord veel bezocht; v. s. was de
voornaamste gewijd aan Albunea of Albuna

(z. a.).

Album, wit gekalkt of geverfd bord, be
stemd om beschreven en tentoongesteld te
worden. De merkwaardigste zijn : 1) albern
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pontifccum, waarop de annales rtaximi of kroniek van Rome werd geschreven (z. annales),
— 2) het album praeloris, waarop de praetor
.zijn eclictuna schreef, — 3) het album senalorum, de senatorenlijst, — 4) het album iudiearn, waarop de jaarlijksehe lijst der indices
was vermeld.

Album Ingaanuni en Album lntimilium,
twee steden aan de ligurische kust, beide
in later tijd municipia; het eerste = Albenga,
het tweede ten oosten van Ventimiglia.
Albunea, nymph van een zwavelbron bij
Tibur, in wier heilig bosch zich een droomorakel van Faunas bevond. De domus d lbatneae van Horatius is waarschijnlijk de Grotta
di Nettuno, onder aan de watervallen van
Tibur (Tivoli) ; de hoofdstroom van den
Anio liep hier vroeger door. Albunea werd
ook tot de Sibyllae gerekend. V. a. is zij de
nymph van een der zwavelbronnen van
Aquae Albulae (z. a.).
Alburnus irons, boschrijk, woest gebergte
achter Paestum, in Lucania.
Albus Notus, Aeeex6rovo5, o^v^xius, de Zuid Oostenwind, zie Windstreken.
Alcaeus, 'A)r«Zos, 1) zoon van Perseus en
Andromeda, vader van Amphitryo. — 2)
A leides. — 3) van Mytilëne, lyrisch dichter
omstreeks het einde der 7e eeuw. Hij streed
mede in den oorlog tegen Athene om het bezit
van Sigeum, maar liet eens zijne wapenen op
het slagveld achter. Met meer standvastigheid,
maar met weinig geluk, voerde hij, als lid van
een edel geslacht en van de aristocratische
partij, oppositie tegen de toen in zijne vader stad heerschende democratie, en tegen de
tyrannen Melanchrus (z. a.) en Myrsilus
,

,

-(z. a.), en toen Pittacus tot

ulaicv i)zijs

(z. a.)

was aangesteld, moest hij met vele partij
jaren in ballingschap leven, van-genot
welken tijd hij een deel in vreemden krijgsdienst doorbracht. Eene poging oen met geweld terug te keeren mislukte; zelfs viel
hij daarbij in handen van Pittacus, die hem
echter vergiffenis en de vrijheid schonk ; de
laatste jaren van zijn leven heeft hij in
Mytilene doorgebracht. Zijne gedichten,
meestal in de naar hem genoemde aleaeïsche
-strophe geschreven, zijn grootendeels ver
overblijfsels toonen, gaven-loren;zasd
.zij met groote bevalligheid getuigenis van
het hartstochtelijk karakter en de welgevestigde staatkundige overtuiging van den
dichter; zij worden verdeeld in politieke gedichten, drink- en minneliedjes (OiuOtwzcxá,
ot'µ7toicxá, tro ozcxá) en hymnen op de goden
Horatius volgt hem bij voorkeur na.
Alca menes, 'A^.xani 'iiS, van Athene of
Lemnus, beroemd beeldhouwer en bronsgieter, naar veler meening slechts door zijn
leermeester Phidias overtroffen. Bij de opgravingen aan den tempel van Zeus te
Olympia zijn belangrijke fragmenten van
standbeelden gevonden, die vroeger ten onrechte voor werk van Ale. gehouden werden.
Aleathoë-, '.4h(etó1j, 1) dochter van Minyas, koning van Orchomenus, z. Minkades.
,

,

.

-- 2) z. Alealhous.

Aleathoiis, 'A'.xá&oó;, zoon van Pelops en
Hippodaméa, doodde op den Cithaeron een
leeuw, die den zoon van koning Megareus
verscheurd had; tot belooning hiervoor gaf
de koning hem zijne dochter Euaechme tot
vrouw en benoemde hij hem tot zijn opvolger. Hij herbouwde de muren van Megara,
die door de Cretensers geslecht waren, met
behulp van Apollo, die bij dit werk eens
zijn lier op een steen nederlegde, waaruit
sedert dien tijd bij elke aanraking de klank
van het goddelijk instrument gehoord werd.
Naar hem wordt de burcht van Megara
Alcathoë, moenia Alcathoi genoemd. Ale.
doodde later door een misverstand zijn zoon
Callipolis, dien hij ten onrechte van gebrek
aan eerbied voor de goden beschuldigde. Te
Megara werd hij als halfgod vereerd, en
werden te zijner eer spelen gevierd, 'A«9o^(L genoemd. — 2) Trojaan, die met een
dochter van Anchises getrouwd was en
Aenéas opvoedde. Bij de bestorming van het
grieksehe kamp werd hij door Idomeneus
gedood.
Alcestis, "_l^.x^outs, dochter van Pelias,
de eenige die zich verzette tegen het plan
van Medea om Pelias te verjongen. Later
werd zij de vrouw van Admétus (z. a.), voor
Wien zij vrijwillig stierf. Om hare kinderlijke
liefde en huwelijkstrouw, wordt zij als voorbeeld voor alle vrouwen genoemd.
Aleetas, Ahríz(fç, naam van verscheiden
Macedoniërs, o.a. van: 1) veldheer van Alexander d. G., broeder van Perdiccas. Toen deze
gedood was (321), wist Ale. de Pisidiërs te
bewegen hem in den strijd tegen de vijanden
van het koninklijk huis bij te staan ; bij
den eersten slag leed hij echter de nederlaag
en werd hij door eenige burgers van Termessus aan "zijne vijanden verraden; om niet
in hunne handen te vallen doodde hij zich
zelf. — 2) koning van Epirus (313-307).
Hij werd door Cassander gesteund, maar
zijne woestheid en wreedheid, waarom zijn
,vader hein van de regeering had willen uit
verbitterden zijn volk zoozeer, dat-sluiten,
men . hem doodde, en zijn neef Pyrrhus tot
koning uitriep.
Alcibiades, 'A xpflbadg q , Athener, zoon van
Clinias en Dinomache, geb. omstreeks 450;
nadat hij op driejarigen leeftijd zijn vader
verloren had (gesneuveld bij Corona, 447),
werd hij door zijn voogd, den beroemden
Pericles, opgevoed. Hij was een man van
buitengewone schoonheid en geestesgaven,
uiterst beminnelijk in den omgang en welsprekend, bovendien zeer rijk; in deze omstandigheden gaf hij aan zijn zucht om
altijd op den voorgrond te treden in zijn
jeugd toe door allerlei buitensporige en
moedwillige streken. Zijn omgang met Socrates kon evenmin als zijn huwelijk met
Hipparete, de dochter van den rijken Hipponicus, aan zijn losbandig leven een einde
maken. Gedurende het eerste gedeelte van
den peloponnesischen oorlog diende hij als
ruiter; men verhaalt dat Socrates hem bij
het beleg van Potidaea (432), hij daarente-
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gen Socrates in den slag bij Delium (424)
het leven gered had. Na den vrede van
Nicias was hij het vooral, die steeds tot het
hervatten der vijandelijkheden dreef, hetzij
omdat hij inderdaad het voortzetten van den
oorlog voor Athene voordeelig achtte, hetzij
omdat hij het voor zijn eigen belangen meer
geraden vond zich bij de oorlogspartij aan
te sluiten, die sedert den dood van Cleon
zonder leider was, terwijl Nicias aan het
hoofd van de vredespartij stond. Door zijn
toedoen dan sloot Athene een verbond met
Argos, Mantinéa en Elis (420), maar nadat
de troepen dier bondgenooten bij Mantinea
door de Lacedaemoniërs verslagen waren (418),
kwam de oligarchische partij in de peloponnesische staten weder aan het roer, en werd
het bondgenootschap met Athene opgezegd;
twee jaar later werd het echter door bemiddeling van Alc. hernieuwd. Intusschen
was uit Segesta een verzoek tot Athene gericht om bijstand tegen Syracuse, en Ale.
die van zulk eene onderneming veel roem
en voordeel verwachtte en misschien nog
van verdere veroveringen droomde, wist het
volk tot een krijgstocht tegen Sicilië over
te halen in weerwil van den tegenstand van
Nicias; hijzelf, Nicias en Lamachus werden
tot strategen benoemd. Maar kort- voor den
dag, waarop de vloot . zoude vertrekken, werden in een nacht al de Hermesbeelden in
Athene omvergeworpen en, te recht of ten
onrechte, Ale. werd van medeplichtigheid
aan die daad, later ook van ontwijding der
eleusinische mysteriën, beschuldigd. Hij verlangde dringend dat de zaak (Hermocopiclenproces) nog voor zijn vertrek zoude behandeld worden, maar zijne vijanden, die zijn

invloed vreesden, dreven door dat het ge-

rechtelijk onderzoek tot na zijn terugkomst
zou uitgesteld worden; zoodra hij echter
vertrokken was (415), werden opnieuw geruchten verspreid, die weldra zulk een onrust
bij het volk te weeg brachten, dat tot een
onmiddellijk onderzoek besloten werd, en
een schip werd uitgezonden om Ale. terug
te halen. Hij begaf zich eerst aan boord,
maar te Thurii gekomen, wist hij te ontsnappen. Toen hij nu vernam, dat hij in
zijne afwezigheid ter dood veroordeeld was
en zijne goederen verbeurd verklaard waren,
begaf hij zich naar Sparta, waar hij weldra
grooten •invloed kreeg. Hij bewerkte dat van
daar uit een leger onder aanvoering van
Gylippus aan de Syracusanen te hulp gezonden werd (414), dat Deceléa versterkt en
door een spartaansch leger bezet werd (413),
en bovenal dat een vloot werd uitgerust,
waarmede hij zelf naar Azië zeilde om een
verbond tusschen de Spartanen en Tissaphernes tot stand te brengen en de ionische
steden tot afval van Athene te bewegen.
Het duurde echter niet lang of zijn overwicht wekte de afgunst der spartaansche
veldheeren op, vooral van koning Agis, die
bovendien vermoedde dat hij zijne echtgenoote Timaea tot overspel verleid had, en
spoedig wist men hem zoo verdacht te maSCHLIMMER en DE BOER.
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ken, dat hij naar Tissaphernes moest vluchten om zijn leven te redden (412). Hier
bracht hij het door zijne raadgevingen zoo
ver, dat Tissaphernes niet slechts veel minder ij ver voor zijne lacedaemonische bondgenooten aan den dag legde, maar zelfs
geneigd scheen de zijde van Athene te kiezen, terwijl Ale. onderhandelingen aanknoopte met de atheensche vloot die bij
Samus lag, en beloofde een verbond met
Tissaphernes, ja zelfs met den koning van
Perzië tot stand te brengen, indien de democratische regeeringsvorm te Athene door
eene oligarchische vervangen werd. Deze
omwenteling had inderdaad plaats (z. roaxoowot), maar was zoo weinig naar den zin
van het leger op Samus, dat het in opstand
kwam, Alc. uit de ballingschap terug riep,
en hem met Thrasyllus en Thrasybulus
tot aanvoerder verkoos. Alc., die intusschen
had ingezien, dat hij weinig kans had zijne
beloften te kunnen nakomen, was met dezen
loop van zaken zeer tevreden, en maakte
zich reeds dadelijk verdienstelijk door te
beletten dat men naar Athene trok om - de
oligarchen te verdrijven, die trouwens spoedig genoeg weder voor de democratie moesten
plaats maken. Met Alc. scheen het geluk
bij de atheensche wapenen teruggekeerd te
zijn; hij overwon de Spartanen in verscheidene kleinere gevechten en in twee groote
slagen bij Abydus en Cyzicus (411, 410),
ontnam hun 200 schepen, en veroverde
Byzantium, Chalcëdon e. a. steden. Tissaphernes koos nu spoedig weder beslist de
zijde der Spartanen en liet -Alc. zelfs gevankelijk naar Sardes voeren, vanwaar deze
echter na korten tijd ontsnapte. Eindelijk
keerde hij naar Athene terug (407), waar
hij met gejuich ontvangen en, na vern i etiging van het over hem gevelde vonnis, tot
opperbevelhebber van leger en vloot benoemd
werd. Na dien tijd was hij echter minder
gelukkig. Niet alleen mislukte hem een poging om Andrus te onderwerpen, maar zelfs
verloor in zijne afwezigheid zijn onderbevel hebber Antiochus een zeeslag tegen Lysander, en het volk, dit aan de nalatigheid van
Ale. toeschrijvend, verkoos andere strategen
in zijn plaats. 'Ale. verdedigde zich niet en
trok zich terug naar zijne bezittingen in de
thracische Chersonésus. Toch bleef hij den
loop der gebeurtenissen met belangstelling
gadeslaan, en toen eenige jaren later de Spartanen oppermachtig geworden waren, achtten
zij hem nog zoo gevaarlijk, dat hij reden had
voor zijn leven te vreezen; hij begaf zich
dus naar Pharnabazus om dezen, en zoo mogelijk den koning van Perzië, voor Athene
te winnen, maar Pharnabazus, die eerst veel
vriendschap voor hem getoond had, gaf eindelijk, bevreesd voor de bedreigingen van Lysander, bevel hem te vermoorden. Zijn huis
werd in brand gestoken en omsingeld, en toen
hij zich uit de vlammen wilde redden, werd hij
van alle kanten met pijlen neergeschoten (404).

Aleidamas, 'f1í^x^r%á1uxS, van Elaea, in
Aeolis, tijdgenoot van Isocrates, leerling
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van Gorgias en leeraar der welsprekendheid. Eene redevoering van hem en enkele
fragmenten zijn bewaard.
Alcides, 'A^xd'js, oorspronkelijke naam

van Heracles (z. a.).
Aleimede, 'fl^zc , dochter van Phylacus
en Clymene, moeder van Iáson.
Alcinous, 'A^xivooc, kleinzoon van Poseidon, koning der Phaeacier. s op het eiland
Scheria of Drepane. Hij nam Odysseus gast
zond hem met vele geschenken naar-vrijopen
zijn vaderland terug. Ook de Argonauten werden op hun terugtocht zeer goed door hem
ontvangen, en hij weigerde Medéa uit te leveren aan de Colchiërs, die haar uit naam
van haar vader kwamen opeischen. Daar zij
niet naar hun vaderland durfden terugkeeren,
bleven de colchische afgezanten toen bij de
Phaeaciërs wonen.
Aleiphron, '.4^zigowv, grieksch sophist, die
in het laatste gedeelte der 2de eeuw n. C.
leefde. In den vorm van brieven, die door
taal en stijl uitmunten, heeft hij belangrijke
schetsen van de toenmalige toestanden te
Athene nagelaten.

Alemaeon,'AAxµ(thwl', >A2xwv, 1) zoon van
Amphiaráus en Eriphyle. Evenals. Eriphyle
zich door het halssnoer van Harmonia had
laten omkoopen om Amphiaraus te bewegen
aan den tocht der zeven tegen Thebe deel te
nemen, zoo was de peplos van Harmonia de
prijs, waarvoor zij Alom. overreedde met de
Epigonen mede te trekken. Als een der aan
verrichtte Alcm. vele dappere daden-voerds
en Thebe moest dezen keer vallen. Zijn vader,
die zijn eigen lot voorzien had, had echter
voor hij ten strijde trok aan zijne zonen Alcm.
en Amphilochus opgedragen hem op hun moeder te wreken, en nadat Alcm. zelf uit den
oorlog teruggekomen was en een orakel hem
bevolen had de opdracht zijns vaders uit te
voeren, te meer daar zijne moeder ook hem
aan hetzelfde gevaar had blootgesteld, doodde
hij Eriphyle. Terstond maakten zich de wraak
meester ; door haar ver-godinevahm
zwierf hij in waanzin rond, zonder-volgd,
ergens rust te vinden. Eindelijk kwam hij
in Psophis bij koning Phegeus, die hem van
zijne schuld trachtte te zuiveren en hem zijne
dochter Alphesiboea of Arsinoë tot vrouw gaf.
Doch de middelen door Phegeus aangewend,
vermochten op den duur niet de wraakgodinnen van Alom. af te houden, zijn waanzin
keerde terug en weder zwierf hij rond, nu
zonder hoop ooit rust te vinden, daar een
orakel hem gezegd had, dat dit alleen zou

kunnen geschieden wanneer hij een plek vond,
die tijdens zijn misdaad nog niet door de zon
beschenen was. Eindelijk echter vond hij
die plek, het was de grond, die sedert den
moord aan de monding van den Achelóus
aangeslibd was, de Echinades. Hier vestigde
hij zich en trouwde hij met Callirrhoë, de
dochter van den riviergod. Nadat hij eenigen
tijd hier rustig geleefd had, verzocht zijne
gemalin hem het halssnoer en den sluier
voor haar te halen, die op zijn leven van
zooveel invloed geweest waren. Hij gaf toe

aan haar dringend verlangen en trok naar
Psophis, waar hij die sieraden van zijn eerste
vrouw terugnam, zeggende daf hij ze aan
Apollo wilde wijden. Nauwelijks had Phegeus
echter bemerkt dat dit slechts een voorwendsel was, of hij zond zijne zonen om Alcm.
te vervolgen; zij haalden hem in en doodden
hem. De zonen van Alcm. en Callirrhoë,
Acarnan en Amphoterus, wreekten later den
moord van hun vader. V. s. had Alcm. bij
Manto, de dochter van Tiresias, een zoon en
een dochter, die hij aan Creon, den koning
van Corinthe, gaf om op te voeden. Uit
jaloerschheid liet de vrouw van Creon het
meisje, toen zij volwassen was, als slavin
verkoopgin en zoo kwam zij onbekend toevallig bij haar vader. Alcm. had te Thebe
een tempel waar hij als halfgod vereerd
werd. — 2) achterkleinzoon van Nestor, die
bij den inval der Doriërs in de Peloponnésus
naar Athene uitweek; hij was de stamvader

der Alcmaeoniden. — 3) atheensch archont,
de laatste die voor zijn leven tot deze betrekking verkozen werd (752). — 4) van
Croton, schrijver van geneeskundige werken
in de 5de eeuw.
Alcmaeonidae, `_4l xµéwvi &c ,
een rijke en aanzienlijke familie in Athene,
afstammend van Alcmaeon no. 2. Zij zijn
vooral bekend door de oppositie, die zij voerden tegen de alleenheerschappij der Pisistratiden, waarbij Megacles hun aanvoerder was.
Toen zij door Pisistratus verbannen waren,
wisten zij de priesters van Delphi voor hunne
belangen te winnen door den herbouw van
den tempel, die kort te voren was afgebrand,
aan te nemen, en hem, gedeeltelijk op hun
eigen kosten, veel prachtiger te herstellen,.
dan hij te voren geweest was. Van Delphi
ging dan ook sedert herhaaldelijk eene aansporing 'tot de Spartanen uit, om Athene van
de tyrannen te bevrijden, waaraan eindelijk
ook gehoor gegeven werd (z. Cleomenes en
Hippias). Ook te voren hadden de Alcmaeoniden eenigen tijd in ballingschap doorgebracht, omdat zij, naar men beweerde, eenige
aanhangers van Cylon bij de altaren der
goden gedood hadden. Hoewel deze ballingschap niet van langen 'duur geweest kan zijn,
werd de familie toch altijd door die heiligschennis bezoedeld geacht, en werd den
Atheners meermalen hun verblijf in de stad
verweten. Ook Clisthenes was een Alcmaeo-nide en Alcibiades en Pericles waren van
moederszijde met hen verwant.

Aleman, een der oudste griek-sche lierdichters, Ioniër uit Sardes, werd
krijgsgevangene en kwam als slaaf naar
Sparta, maar werd daar vrijgelaten en schijnt
zelfs onder de burgers opgenomen te zijn.
Hij leefde omstreeks 620. Van zijne gedichten,
die in een met aeolische en epische vormen
gemengd dorisch dialect geschreven waren,
is slechts weinig over. Hij is vooral bekend
om zijne T) 9^vt«, liederen voor meisjeskoren, waarvan er één bewaard is.
Aleméne, 'A^x^ivij, .11curaena, dochter van
Electryon, koning van Mye nae. Zij was
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gehuwd met Amphitryo, en terwijl deze
buitenslands oorlog voerde, werd zij door
Zeus, die de gedaante van haar echtgenoot
had aangenomen, bezocht en zoo werd zij
moeder van Heracles ; bij Amphitryo, die
den volgenden dag terugkeerde, kreeg zij een
zoon Iphicles. Bij de geboorte van Heracles,
had zij veel van den haat van Hera te lijden.
Na den dood van Amphitryo huwde zij met
Rhadamanthys, met wien zij ook op de
eilanden der gelukzaligen vereenigd gedacht
wordt. Toen haar zoon gestorven was, moest
zij voor Eurystheus vluchten, zij kwam naar
Athene, maar ging later naar Thebe terug
waar zij in hoogen ouderdom stierf. Te Thebe
en ook te Athene genoot zij goddelijke eer.
Alcyone, ' f1i zv6^ii7, 1) dochter van Aeolus
en Enarete, gehuwd met Ceyx. Dit huwelijk
was zeer gelukkig, maar in hun trots noemden zij elkander Zeus en Hera; tot straf hiervoor werd hij in een zeemeeuw, zij in een
ijsvogel veranderd. -- V. a. kwam Ceyx bij
een schipbreuk om, en stortte Ale. zich uit
wanhoop in zee, waarop beiden in ijsvogels
veranderd werden. Wanneer deze vogel broedt,
omstreeks een week voor en een week na den
kortsten dag, laat Aeolus alle winden rusten, vandaar heeten die dagen Alcyonii dies,
f1xi1ovc e r,LFOa, welke naam overdrachtelijk gegeven wordt aan een rustigen, gelukkigen tijd. — 2) eene van de Pleiaden, bij
Poseidon moeder van Hyrieus.
Aleyoneus, '.Ai^1io1/evs, 1) een van de Giganten, die Heracres op de landengte van Corinthe
of op het schiereiland Pallene aanviel, toen
hij met de runderen van Geryones daar langs
kwam. Met een rotsblok verpletterde hij 24
van Heracles' makkers en 12 van zijne wagens, maar toen hij het rotsblok tegen hemzelf slingerde, sloeg Heracles het met zijn
knots terug, en doodde hem met denzelfden
slag. -- 2) zoon van Diomus en Meganira.
Hij werd door het lot aangewezen om volgens een orakel ten offer gebracht te worden
aan een monster, dat de omstreken van den
Parnassus verwoestte, maar toen hij bekranst
naar het hol van het monster gebracht werd,
ontmoette hem Eurybatus, die, door zijne
schoonheid getroffen, besloot zich in zijne
plaats op te offeren. Hij ging in het hol,
greep het monster en stortte het in de diepte.
Alcyonium mare, A nn'o i; S +9 éá wrza, ook
Alcyonius sinus genoemd, noordoostelijke inham der corinthische golf.
Alea, 'A^Fa, bijnaam der godin Athena,
onder welken naam zij vooral in de stad Alea,
in Arcadia, ten Z. van Stymphálus gelegen,
maar ook elders vereerd werd.
Alea . Het dobbelspel was bij de Romeinen
zeer in zwang. Men speelde met tesser•ae en
met tali. De lesserge waren gewone dobbel steenen; men wierp met drie steenen tegelijk.
De tali waren aan twee zijden afgerond, en
vertoonden alleen de getallen 1, 3, 4, 6. Men
wierp met vier zulke steenen. De beste worp
was de iaetus Tlenereus, wanneer al de steenen
verschillende cijfers aanwezen. De slechtste
worp was alle éénen en werd cans genoemd.
'

35

Alecto, ' A ip th, eerie der drie Erinyen.
Alectryon, '.flA^zzovwv, dienaar van Ares,
die op den uitkijk stond als de god Aphrodite bezocht. Eens viel hij in slaap, zoodat
de minnenden door Helius ontdekt konden
worden. Tot straf hiervoor werd hij in een
haan veranderd.

Aleins campus, 'A ^tov nF(Ybov, waar Bellerophon in zijne zwaarmoedigheid ronddoolde.
Homerus plaatst deze uitgestrekte vlakte in
Lycia; zij ligt echter tusschen den Sarus en
den Pyramus, twee rivieren van Cilicia.
Alemanni, >_41 f) rog, groote volkerenbond,
uit germaansche stammen van zuidwestelijk
Duitschland bestaande, waarvan de Suévi
(Zwaben) het hoofdvolk waren. In 213 na C.
kwamen zij onder dezen bondsnaam voor het
eerst met de Romeinen in botsing en liet keizer
Caracalla zich v. s. den bijnaam Alemannicus
geven naar de overwinning, die hij over hen
behaald had. In werkelijkheid nam hij den
bijnaam Germanicus aan. Sedert hadden de
Romeinen veel last van hunne invallen in
de a gri decumates. In de tweede helft van de
3de eeuw bezetten zij de geheele streek
binnen den limes (z.a.), en in de 4de eeuw
ook den Elsass.
Aleria, 'A)eQia, vroeger Alalia, '4()c177
geheeten, volksplanting der Phocaeërs op
Corsica (565), in den eersten punischen oorlog
door de Romeinen veroverd (259), onder Sulla
'

kolonie.

Alésa, zie ZHalesa.
Alesia, vesting in het kleine gebied der
Mandubii, aan den zuidkant van het tegen
Zij is bekend-wordigeplatuvnLs.
door het beroemde beleg in den strijd van
Caesar tegen den grooten gallisclien aanvoerder Vercingetorix (in 52). Na de inneming
verwoestten de Romeinen de stad; zij werd
echter later herbouwd (thans Alise-Ste- Reine).
Al ésus, zie Halesus.
Altes, ' /I21z?s, 1) zoon van Aegisthus. Op
het bericht dat Orestes in het land der Tauri
aan Artemis geofferd was, maakte hij zich van
de regeering over Mycénae meester, maar bij
de terugkomst van Orestes werd hij gedood. —
2) zoon van Hippotas, die bij den inval der
Heracliden de Sisyphiden uit Corinthe verdreef en daar zelf koning werd.
Aletrium, zie d latrium.
Aleuadae, 'A ei'ádai, afstammelingen van
Aleuas, een Heraclide, die zich van de heer
meester maakte en om-schapijoverL
zijne wreedheid door zijn eigen volk gedood
werd. De Aleuaden waren lang het machtigste vorstengeslacht van Thessalië (zayol, z.
zayóc), totdat de tyrannen van Pherae zich
verheven ; in de twisten die tusschen de
beide familiën ontstonden, werd nu eens de
hulp der Macedoniërs, dan die der Thebanen
ingeroepen, totdat Philippus in 356 Thessalië tot een macedonische provincie maakte,
waarbij hij de Aleuaden door vele onderscheidingen voor zich won.
Alexander, 'A.auia1'c7QoS, 1). = Paris
2) neef van den tyran Polyphron van Pherae,
dien hij doodde en wiens opvolger hij werd,
.

--
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369. Zijne wreedheid en trouweloosheid nood
steden meermalen de-zaktedhslic
hulp van Macedonië en Thebe in te roepen.
Eerst werd hij door Pelopidas tot een meer
gematigde regeering gedwongen ; later, toen
hij Pelopidas en andere Thebanen trouweloos
gevangen genomen had, dwong Epaminondas
hem de gevangenen los te laten ; ten derden
sale trok Pelopidas tegen hem op en overwon hem in den slag bij Cynoscephalae (364).
In 358 werd hij op aandrijven zijner gemalin Thebe door hare broeders vermoord. —
3) Al. I, koning van Epirus. Met behulp
van zijn zwager Philippus van Macedonië
verdreef hij zijn oom en zijn neef (342) en
maakte hij zich van de regeering meester.
Toen zijne zuster Olympias door Philippus
verstooien was, vluchtte zij tot hem en
trachtte zij hem tot een oorlog aan te sporen, maar Philippus bevredigde hem door
hem zijne dochter Cleopatra tot vrouw te
geven. In 332 werd hij door de Tarentijnen
tegen de Bruttiërs en Lucaniërs te hulp
geroepen, in 331/330 verloor hij een slag bij
Pandosia en kwam hij in de rivier Acheron
om. —4) Al. II, koning van Epirus, zoon
en opvolger van Pyrrhus 272—ong. '250;
hij maakte zich voor korten tijd van Macedoni ë meester, maar werd spoedig door
Demetrius, een broeder van Antigonus Gonatas van daar en zelfs uit Epirus verdreven,
totdat hij bij een opstand der Epiroten teruggeroepen werd. Hij stierf omstreeks 250.
— 5) Al. I, koning van Macedonië 498-454,
zoon en opvolger van Amyntas I. Bij Xerxes' inval in Griekenland werd Al. gedwongen zich bij diens leger aan te sluiten ; toch
trachtte hij heimelijk de Grieken te helpen.
6) Al. II, koning van Macedonië, zoon
en opvolger van Amyntas II. Na eene regeering van twee jaren werd hij door zijn stiefbroeder Ptolemaeus Alorites gedood (369). —
7) Al. III de Grooíe, koning van Macedonië,
geb. 356, volgde zijn vader Philippus in 336
op. Hij was opgevoed eerst door den ruwen
krijgsman Leonidas, daarna door den hoveling Lysimachus, eindelijk sedert zijn 13de
jaar door den beroemden wijsgeer Aristoteles. Reeds vroeg had Al. blijken gegeven
van ontembare eerzucht, van streven naar
het buitengewone en bovenal van grooten
persoonlijken moed; Homérus was zijn geliefkoosde dichter en Achilles zijn ideaal.
Geen wonder, dat de twintigjarige jongeling,
die zich reeds bij het leven van Philippus
o. a. in den slag bij Chaeronéa onderscheiden had, zoodra hij den troon besteeg, besloot
het plan van zijn vader, de verovering van
het perzische rijk, tot uitvoering te brengen,
al moest hij ' ook voorshands zijne krachten
wijden aan de bevestiging zijner regeering
tegen binnen- en buitenlandsche vijanden.
Terwijl hij zijn oom Attalus en anderen,
die hem de heerschappij konden betwisten,
uit den weg liet ruimen, trok hij kort na
den dood van zijn vader naar Griekenland,
waar in verschillende steden anti-macedonische bewegingen hadden plaats gehad, en

bewerkte hij door zijn krachtig optreden,
dat hij door de Amphictyonen en later op een
congres op de landengte van Corinthe door
alle grieksche staten, behalve Sparta, erkend
en tot opperbevelhebber in den oorlog tegen
Perzië verkozen werd. Na zijn terugkomst in
Macedonië hield Al. zich bezig met de onderwerping der ten noorden van zijn rijk
wonende barbaren, Triballers, Geten, Illyriërs, enz., die op het bericht van den dood
van Philippus opgestaan waren. Velen in
Griekenland koesterden de hoop dat Al.
nooit van deze moeielijke en gevaarlijke toch
naar ver verwijderde landen zou terug -ten
toen het gerucht van zijn dood-kern,
verspreid werd, vond het dan ook gereedelijk
geloof. Maar toen op dit gerucht in de
meeste staten nieuwe bewegingen ontstonden,
verscheen Al. plotseling, voordat iemand het
mogelijk had geacht, in Griekenland, en
rukte voor Thebe, van waar de macedonische
bezetting verdreven was ; na een kort beleg
werd de stad bestormd, ingenomen en volgens besluit der boeotische steden verwoest,
waarbij alleen de tempels en het huis van
Pindarus gespaard werden. Daarop onder
zich ook de andere grieksche staten-wierpn
(335). In Macedonië teruggekeerd, besteedde
de koning den winter met ijverige toerus tingen voor den tocht naar Azië, en in het
voorjaar van 334 trok hij over den Hellespont
met een klein, doch geoefend leger (± 40.000
man), aangevoerd door bekwame officieren,
en met een vloot van 160 schepen, terwijl
Antipater in Macedonië achtergelaten werd
om Griekenland en de noordelijke barbaren
in bedwang te houden. De eerste ontmoeting
met de vijanden had plaats aan de rivier
den Granicus, waarvan de overzijde door een
aanzienlijke perzische macht bezet gehouden
werd; niettemin trok Al. met geweld er
over, versloeg de Perzen en ook hunne
grieksche huurtroepen en won met dien slag
geheel Klein -Azië tot het Taurusgebergte;
wel verdedigde Milétus zich eenigen tijd en
vorderde de inneming van Halicarnassus zelfs
een vrij lang beleg, maar de overige grieksche steden ontvingen Al. vrijwillig of na
korten tegenstand, toen hij langs de kust
naar het Zuiden en terug door Lycië, Pamphylië en Pisidië naar Gordium, de oude
hoofdstad van Phrygië, trok. In het voorjaar
van 333 van daar opgebroken, ging hij door
Paphlagonië en Cappadocië naar Cilicië, en
toen Darius zelf hem daar trachtte tegen te
houden, versloeg hij in November bij Issus
diens leger van 600,000 (?) man, nog versterkt door 30,000 grieksche huurlingen, in
weerwil van hun dapperen tegenstand. Na
deze overwinning, waarbij een rijke buit en
ontelbare gevangenen, o.a. de moeder, vrouw
en twee dochters van Darius in handen der
Macedoniërs vielen, veroverde Al. Syrië en
Phoenicië, waar Tyrus hem echter hardnekkig weerstand bood, zoodat hij die
stad eerst na een merkwaardig beleg van
zeven maanden kon innemen (332) ; evenzoo verdedigde zich Gaza geruimere tijd.
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In Aegypte werd Al. daarentegen met open
armen ontvangen. Van hier ondernam hij
een tocht door de libysche woestijn naar het
orakel van Zeus Ammon, wiens priester hem
als een zoon van dien god. begroette,. en
trok daarna naar Azië terug. Zonder moei lijkheden ging hij over den Euphraat en
den Tigris, maar in de vlakte van Babylon
ontmoette hij weder Darius met zijn leger,
dat nu uit 1,000,000 (?) man voetvolk en
40.000 ruiters bestond; hoewel A1.'s leger
nog geen 50,000 man sterk was, waagde hij
den aanval en behaalde hij in den slag bij
Arbéla en Gaugamela (30 Sept. 331) de beslis sende overwinning, die hem tot heer van Azië
maakte. Darius vluchtte naar Ecbatana, en
toen verscheiden satrapen zich bij den overwinnaar aansloten, en Al., na de onderwerping van Susiána, de Uxiërs en Persis, ook
naar Medië oprukte, trok hij zich terug
naar Bactrië, maar werd op weg door een
van zijne satrapen, Bessus, die den titel van
koning en den naam van Artaxerxes IV
aannam, gevangen genomen. Toen Al. dit
vernam, vervolgde hij Bessus met versnelde
marschen, en daar deze zich niet in staat
zag met den gevangen koning snel genoeg
weg te komen, liet hij Darius, na hem doodeljk verwond te hebben, op weg achter.
De meeste perzische en medische satrapen
onderwierpen zich nu, en nadat Al. nog een
tocht naar Hyrcanië ondernomen en een opstand in Aria bedwongen had, vervolgde
hij Bessus, die eerst naar Sogdiána, later
over den Oxus gevlucht was, - maar daar gevangen genomen en later aan een rechtbank
ter veroordeeling gegeven werd. De verovering van Bactrië en Sogdiana, waar een groot
aantal sterke. vestingen één voor één genomen moesten worden, nam nog geruimere tijd
in beslag, en eerst in 327 kon Al. den veldtocht naar Indië ondernemen. In - weerwil
van groote moeilijkheden trok hij met een
leger van 120,000 man. waaronder vele Aziaten, over den Indus, Hydaspes, Acesines .en
Hydraotes, en ofschoon hij menigmaal hevig
verzet moest overwinnen, onderwierp hij
alles op zijn weg. Eindelijk bereikte hij
den Hypha.sis; hijzelf had gaarne zijne tochten nog verder uitgestrekt, maar nu bleek
het onmogelijk den onwil van zijn leger
tegen verdere ondernemingen te overwinnen;
zelfs zijne bedreiging, dat hij alleen met de
goedgezinden over de rivier zou gaan en
de anderen aan hun lot overlaten zou, had
geene uitwerking, en toen nu ook de offerteekenen ongunstig waren, gaf hij toe. Nadat
hij tot den Eydaspes teruggetrokken was,
ging hij verder met een vloot van 2000
schepen, die onder het bevel van Nearchus
stond, de rivier af, tot aan den mond van
den Indus, terwijl het grootste gedeelte van
het leger langs de beide oevers marcheerde.
De aan de rivier wonende volken onder
zich, alleen bij de Malli vond Al.-wierpn
tegenstand, die eerst door de bestorming
hunner hoofdstad gebroken werd. Nadat in
Augustus 325 de mond van den Indus be-

reikt was,_ zeilde de vloot naar de perzische
golf, terwijl de koning met het leger door
Gedrosia naar Carmania trok, waar hij na
een tocht van zestig dagen door de gloeiende
zandwoestijn, en nadat een niet gering deel
van het leger ten gevolge van hitte, ver
gebrek omgekomen was, be--moeins
houden aankwam, en waar hij ook Nearchus
met de vloot aantrof. Hier zoowel als in
Persis, te. Susa, Ecbatana en Babylon werden groote feesten gegeven, de soldaten rijk
begiftigd, de satrapen bestraft, die zich
veelal, daar niemand gedacht had, dat Al.
ooit uit Indië terug zou komen, aan onderdrukking en afpersing schuldig gemaakt
hadden, kortom alles gedaan wat Al. dienstig
achtte tot de bevestiging der eenheid tusschen de door hem geregeerde volken. Maar
terwijl hij zich te Babylon met groote plannen voor de toekomst bezig hield, — hij
wilde Arabië en ook Italië veroveren, groote
vloten bouwen, enz. — werd hij door een
ziekte overvallen, die in weinige dagen
(Juni 323) een einde aan zijn leven maakte.
Hij was slechts 33 jaar oud geworden, en
stierf zonder een rechtstreekschen opvolger
na te laten. Zijn uitgestrekt rijk werd na
zijn dood de twistappel tusschen zijn voornaa m ste veldheeren en werd eindelijk onder
hen verdeeld, wat te gemakkelijker was,
daar Al. zijn ideaal, de . versmelting van
Grieken en barbaren tot één volk, slechts
voor een klein gedeelte bereikt had. Met dit
oogmerk waren door hein in verschillende
deelen van het rijk nieuwe steden gesticht,
meest Alexandria genaamd, die, door Grieken en Macedoniërs bevolkt, zoowel moesten
dienen om het overwonnen land in bedwang
te houden, als om grieksche beschaving onder de onderworpen volken te verspreiden.
De voornaamste van deze, Alexandrië in
Aegypte, werd na den val van Tyrus spoedig, zooals de stichter ook bedoeld had, een
middelpunt van den Wereldhandel en bleef
lang eene van de belangrijkste steden der
oude wereld. Eveneens om de gelijkheid
tusschen zijne onderdanen tot stand brengen, liet Al. reeds kort na den dood van
Darius Aziaten in zijne legers inlijven en
op dezelfde wijze als de Macedoniërs wapenen en oefenen, een maatregel die, zooals
te begrijpen is, bij Grieken en Macedoniërs
hevige ontevredenheid verwekte, en toen
kort voor Al.'s dood te Opis van alle kanten
van deze nieuwe troepen aangebracht werden
en de oude en onbruikbaar geworden soldaten
naar huis teruggezonden zouden worden, kwam
het tot openlijk verzet (324), waarbij de
koning groote vastheid moest toonen om den
weerspannigen tot onderwerping aan zijn wil
te brengen. In weerwil van dit voorval en
van de weigering der troepen om hun aanvoerder ook over den Hyphasis te volgen,
kan men zeggen dat Al. bij zijne soldaten
zeer bemind en hoog geëerd was. Niet in
dezelfde mate was dit echter het geval bij
de hoogere officieren, die meer persoonlijk
met hem in aanraking kwamen, daardoor

te
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de minder aangename zijden van zijn karakter beter kenden, en zich bovendien door
Al.'s streven meermalen in hun trots en
in hunne belangen gekrenkt achtten. Inderdaad valt het niet te ontkennen, dat Al.,
in zijn ijver om zijne nieuwe onderdanen
niet bij de oude achter te stellen, dikwijls
meer aandacht aan de nieuwe dan aan de
oude schonk; het kon Grieken en Macedoniërs niet anders dan onaangenaam aandoen, dat Al., die vroeger steeds de grieksche afkomst van het macedonische koningshuis op den voorgrond gesteld had, later
de perzische teekenen der koninklijke waardigheid aannam ; zijne beweerde afkomst van
Zeus Ammon kon door hen niet worden aangenomen, zijne pogingen tot invoering der
CoOvi7Ct;
>u
konden bij hen geen gunstig onthaal vinden. Zoo ontstond er dikwijls ontevredenheid in de omgeving des konings, ja
zelfs hoorde men nu en dan van sameiizwe
ringen, die dan met gestrengheid onderdrukt
en met den dood der verdachten bestraft werden. Ten gevolge van zulke geruchten werden
in 330 Philötas en zijn oude vader Parme
ho, beiden zeer verdiensteljke officieren, in
327 verscheiden adellijke jongelieden en de
wijsgeer Callisthenes gedood. Doch in het
veld wfst Al. door zijn persoonljken moed
en door zijn dikwijls grootmoedig gedrag
tegenover overwonnen vijanden aller liefde
en bewondering te winnen, en meer dan eens
bleek het, dat zijne vrienden niet schroomden,
wanneer hij zich al te zeer in gevaar begeven
had, hun leven voor het zijne te wagen. Want
het is licht te begrijpen, dat Al. bij zijne
vele veldtochten dikwijls in levensgevaar
kwam ; reeds bij den Granicus redde Clitus,
dezelfde dien hij later in dronkenschap doodde,
hem het leven, door een perzisch ruiter den
arm af te houwen, die reeds het zwaard
boven Al.'s hoofd opgeheven had; bij het
beleg van Gaza kreeg hij een vrij zware
wond in den schouder, en bij de bestorming
van de hoofdstad der Maui, toen hij bij het
breken van een stormladder zich met slechts
zeer enkelen boven op den muur der vijanden
bevond en, van alle kanten beschoten, geen
andere keus had, dan van den muur in de
stad te springen, kreeg hij een zeer gevaarljke wonde in de borst en werd hij door Peucestes en Leonntus nauwelijks levend uit de
handen der vijanden gered. Van zijn kant gaf
Al. menigmaal aan zijne vrienden blijken van
gehechtheid en waardeering ; het is zelfs niet
onmogelijk dat het wel wat overdreven verdriet, waarvan hij blijken gaf na den dood
van Elephaestion, die kort voor hem overleed, zijn eigen dood verhaast heeft. Maar
meer dan dit, en misschien meer dan de
buitengewon e vermoeienissen, waaronder Al.
bijna zijn geheel leven had doorgebracht,
hadden de zweigpartijen, waaraan hij zich in
zijne latere levensjaren meer en meer overgaf, zijne lichaamskracht ondermijnd, en zoo
stierf hij in den bloei van zijn leven aan
eene ziekte, die aanvankelijk blijkbaar niet
van ernstigen aard was. Hij had drie aziati

sche vrouwen: Roxane, Barsine, de oudste
dochter van Darius, en Parysatis ; van deze
bracht eerstgenoemde eenige maanden na zijn
dood eenzoon ter wereld, die naar zijn vader
Alexander genoemd werd. - 8) Al. Aeps,
zoon van Alex. den G. en Roxane, eenige
maanden na den dood van zijn vader geboren.
Hij werd tot koning uitgeroepen, en onder
voogdij van Perdiccas, daarna van Pithon,
eindelijk van Antipater geplaatst. Antipater
leverde in 3 0 hem met zijne moeder aan
Philippus Arrhidaeus uit. In het volgende
jaar stierf Antipater en vluchtte Roxane met
haar zoontje naar Epirus tot hare schoonmoeder Olympias, maar later vielen zij weder
in handen van Cassander, die in 311 beiden
in de gevangenis liet vermoorden. - 9) Al.
Lyncestes, schoonzoon van Antipater, de eenige
der deelnemers aan de samenzwering tegen
Philippus, die, door Alexander terstond als
koning te huldigen, zijn leven redde. Toen
Al. naar Azië trok, werd hij aanvoerder der
thessalische ruiterij. Toch werd hij ook later
betrapt op onderhandelingen met Darius en
van 334 gevangen gehouden, totdat hij in
330, naar men zeide op aandringen van het
leger, gedood werd. - 10) zoon van Cassander
en Thessalonica, vluchtte nadat zijne moeder
door zijn broeder Antipater gedood was, naar
Pyrrhus van Epirus; met diens hulp en met
die van Demetrius Poliorctes verjoeg hij
Antipater. Toen Demetrius echter ook na
Antipater's dood Macedonië niet wilde verlaten, trachtte Al. hem uit den weg te ruimen,
maar Demetrius was vlugger en doodde hem
in 294 bij een gastmaal. - 11) Al. I Balas,
een man van lage afkomst, gaf zich voor een
zoon van Antiochus IV Epiphanes uit en
nam, met goedvinden van den romeinschen
senaat, in 150 den troon van Syrië in bezit,
nadat hij Demetrius Soter, een neef van Antiochus, overwonnen had. In 145 werd hij
echter door diens zoon, Demetrius Nicator,
verdreven en kort daarna vermoord. - I)
Alexander II Zcibina (de slaaf), zoon van een
aegyptisch koopman, gaf zich voor een aangenomen zoon van Antiochus Sidetes uit e it
maakte zich in 128 van den syrischen troon
meester, maar werd in 122 door Antiochus
Grypus verslagen, door zijn volk verlaten en
op last van den overwinnaar gedood. - 13)
Al. Helius, zoon van M. Antonius en Cleopatra, met zijne zuster Cleopatra door Octavia,
de verlaten gemalin van Antonius, opgevoed.
_L 14) Al. AetOlu$, treurspeldichter uit Pleu
de eenige aetolische dichter (bloeitijd-ron,
ongeveer 280) ; hij was onder Ptolemaeus
Philadeiphus aan de alexandrijnsche bibliotheek geplaatst en werd onder de tragische
pleias opgenomen. Ook dichtte hij elegieën,
waarvan nog eenige schoone fragmenten
bestaan. - 15) Al. Poly11isor, geb. te Myn
dus in Carië, onderwezen te Pergamus, kwam
als krijgsgevangene naar Rome, doch werd door
Cornelius Lentulus, v. a. door Sulla, vrjgelaten (82), later werd hij de leermeester van M.
Crassus, dien hij op al zijne tochten vergezelde.
Van zijne zeer talrijke geschriften, voorname-
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lijkvan geschied- en aardrijkskundigen inhoud,
is niets behouden. — 16) peripatetisch wijs
geb. te Aegae, leermeester van Nero.-ger,
— 17) van Abonitïchos (z. a.), de leugenprofeet door Lucianus gehekeld. -- 18) ó
(yJ7y11zc, zoo genoemd als verklaarder en
verdediger der leer van Aristoteles. Hij was
geboren te Aphrodisias in Carië en leefde
onder Septimius Sevérus. Zijne werken zijn
grootendeels in latijnsche vertaling bewaard
gebleven. — 19) Alexander Sevërus, Romeinsch keizer, z. Sevéri n°. 2.

Alexandra = Cassandra.
Alexandria, 'A^slaWeéx
éa. Er zijn niet minder dan tien steden van dezen naam bekend,
die alle haar ontstaan aan Alexander den
Grooten te danken hebben. De beroemdste is
1) Alexandria in Aeyypte, volgens het plan
van den bouwmeester Dinocrates (v. a. Dinochares) in den winter van 332/1 op de smalle
landtong tusschen het mareotische meer en de
middellandsche zee gebouwd en dus uitstekend
voor handel en verkeer gelegen. De stad had
een langwerpigen vorm, met rechte straten,
die elkander rechthoekig kruisten. De beide
hoofdstraten, met vierdubbele zuilengangen
versierd, waren 14 meter breed. Hoewel in
Aegypte gelegen - en onder de Ptolemaeën
tot den zetel der regeering verheven, was
Alexandrië volstrekt geene aegyptische stad,
maar eerre wereldstad, waar het grieksche
en het j oodsche element het meest vertegenwoordigd waren. In het zuidwestelijke ge
Rhacóíis geheeten, woonde de lagere-delt,
volksklasse; daar vond men de acropolis en
den beroemden Serápis- tempel. De joden
woonden meest in het noordoostelijk gedeelte,
terwijl het middengedeelte, Bruchgun, het
grieksche kwartier was, waar men het koninklijk paleis, het gymnasium, het stadium, het
museum en andere openbare gebouwen vond.
Een dam van zeven stadiën lengte, i twotháhov,
liep van de stad naar het eilandje Pharos, op
welks ééne punt de beroemde vuurtoren stond,
die in 283 door Ptolemaeus Philadelphus was
gebouwd en voor een van de zeven wonderen
der wereld gold. Ter weerszijden van het Heptastadium lagen twee havens : de westelijke
werd Portus Eunostus (Eiii000, haven der
behouden terugkomst) geheeten, en had nog
Gene binnenkom, xzjiwziS (kast) ; een kanaal
voerde naar het mareotische meer. De oostelijke haven heette de groote haven, portes
major. In het heptastadium waren twee overbrugde doorvaarten. Eene binnenkom der
groote haven heette de kleine haven en diende
tot ligplaats der koninklijke galeien. Alexandrië was ook een brandpunt van wetenschap
en geleerdheid. De beroemde bibliotheek in
Bruchium bevatte 90000 werken, met de
dubbele exemplaren 400000 rollen uitmakende. Eene tweede bibliotheek in het Serapéum
telde 42800 rollen. Bij den alexandrijnschen
oorlog, dien Caesar na Pompeius' dood
hier te voeren had, ging de bibliotheek in
het Serapéum door brand te niet. Dit verlies
werd later hersteld door de 200000 rollen
uit de bibliotheek van Pergamus, die

Antonius aan Cleopatra ten geschenke gaf..
Doch ook deze verzameling ging met den
tempel te gronde, toen in 389 de christenen,
door den aartsbisschop Theophilus tegen de
overblijfselen van het heidendom opgeruid,
het Serapeum bestormden en in brand staken.
De groote boekerij werd in een vleugel van
het koninklijk paleis bewaard, en is waarschij nlijk in de troebelen der jaren 272 en
vv. voor een groot gedeelte vernield. Het
nabijgelegen Museum was een gebouw, waar
beroemde geleerden in alle vakken van wetenschap kosteloos huisvesting en onderhoud
vonden en zich bezig hielden met , het ordenen, verklaren en verbeteren der handschriften en met het verwerken der rijke stof,
die in de bibliotheken lag opgehoopt. Dit
zijn de aleuandrijnsche rgeleerden. Uit het streven naar classificatie ontstonden de zoogenaamde canones (za,óv^c) of lijsten van de
voortreffelijkste schrijvers en dichters op elk
gebied, wier werken tot richtsnoer moesten
strekken voor het nageslacht. Zoo omvatte
b.v. de canon der tragische dichters de volgende namen : Aeschylus, Sophocles, Euri-

pides, Ion en Achaeus, die der geschiedschrijvers : Herodotus, Thucydides, Xenophon,
Theopompus, Ephorus, Anaximenes, Callisthenes; die der redenaars : Antiphon, Andocides, Lysias, Isocrates, Isaeus, Aeschines,
Lycurgus, Demosthenes, Hyperides, Dinarchus.
2) Alexandria in Arachosia, thans Kandahar.
3) Alexandria in Aria, thans Herat.
4) A lexandria aan den Caucasus d. w. z. aan
den indischen Caucasus, thans het gebergte
Hindoe -koh.
5) Alexandria aan den Indus.
6) Alexandria bij Issas, op de syrisch-cili-

cische grenzen.

7) .Alexandria aan den Oxus, in .Bactria.
8) Alexandria in Soydiáne, het noorde-

lijkste, daarom io ázij genoemd, aan den
,

Iaxartes.

9) Alexandria in Susiãne, later verdoopt in
Antiochia, ten slotte na een Tateren herbouw
Spasinu Charax geheeten, nabij de monding
van den Tigris. Zie Charax n°. 1.
10) Alexandria Troas, op de kust van het
vroegere trojaansche rijk, tegenover het eiland
Tenedos. De stad was door Antigonus ver
heette toen een tijd lang Antigonia.-groten
Later werd zij eene bloeiende romeinsche kolonie, die om hare ligging in het vermeende
stamland der Romeinen zeer begunstigd werd.
Caesar en Constantijn de Groote moeten er
zelfs aan gedacht hebben, den zetel van het
rijk daarheen over te brengen.
'A Fl z zoS, onheil afwerend, bijnaam van
Apollo, soms ook aan andere goden en heroën

gegeven.

Alexis, "A eltS, geb. omstreeks 372 te Thurii, doch atheensch burger. Hij zou 106 jaar
oud geworden zijn en 245 blijspelen geschreven hebben, die natuurlijk niet alle even
hoog gesteld kunnen worden, maar over het
algemeen, zooals de talrijk overgebleven frag-
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inenten aantoonen, geestig en smaakvol zijn.
De in de nieuwe comedie zoo belangrijke rol
van den parasiet kwam, naar men zegt, het
eerst in een van zijne stukken voor.
Alf ri(i)us Yarns, uit Cremona, een rechts
naam, die eerst in zijne-gelrdvanot
geboorteplaats het bedrijf van schoenmaker
had uitgeoefend. Waarschijnlijk is hij dezelfde,

die, door Octaviánus met de akkerverdeeling
in Transpadána , belast, Vergilius zijn landgoed liet behouden.
Aigidus mops, een ruw en boschrijk ge-

bergte in Latium, tusschen Velletri en Tusculum, met eene bergvesting, Algidum, op
een der toppen. Zie Aegzei.
Alimenti, zie Cinch.
Alipes, met gevleugelde voeten, bijnaam
van Mercurius.
Aliphera, of 'A).(q71o(!, bergstad
in het landschap Cynuria, in het Zuidwesten
van Arcadia, bezuiden den Alphéus. De
inw. namen deel aan den bouw van Megalopolis.
Aliptes, á)FimmS, badknecht. Zie balneum.
Aliso, vesting, door Drusus aan de Luppia
(Lippe) gesticht in het jaar 11; v. s. heeft
het gelegen bij Haltern, v. a. bij Oberaden,
ten W. van Hamm ; in beide plaatsen is een
Romeinsch kamp opgegraven.
Allia of Al i a, van links invallend zij riviertje van den Tiber, waarbij de Romeinen in 390,
v. a. in 387, de beruchte nederlaag door de
Galliërs leden. Waarschijnlijk moet men het
slagveld tegenover de Allia, op den rechter
Tiberoever zoeken. De dies Alliensis (18 Juli)
bleef steeds een dies aíer.
Allifae, stad in Samnium aan den Volturnus, in eene vruchtbare streek gelegen. Door
de Romeinen ingenomen in 310, werd het eene
praefecíura. Naar het schijnt was liet bekend
door de wijde bekers, die men er vervaar-

digde.

Allobroges, oorlogzuchtig volk in Gallia

Narbonensis, tusschen den Rhodanus (Rhone)
en de Alpen. Hunne hoofdstad was Vienna
(Vienne). Na harden tegenstand werden zij
in 121 door Q. Fabius Maximus onderworpen,
die den bijnaam Allobrogicus kreeg. Het
kostte echter voortdurend moeite hen in
onderwerping te houden.
Almo, beek, die even beneden Rome van
links in den Tiber vloeit, en waarin de
priesters van Cybele jaarlijks het beeld der
godin reinigden.
Almópi, "-4«7to& of -n, volksstam in
het Noorden van Macedonia.

Aloadae, A1oidae, '.4^wdJac, '-drom c?at,
Otus en Ephialtes, de zonen van Iphimedea
en Poseidon of Alóeus. Zij waren geweldige
reuzen, die op hun negende jaar 9 el dik
en 27 el lang waren, en traden vijandig
tegen de goden op. Ares hielden zij eens
dertien maanden in ketenen, totdat Hermes,
door hun stiefmoeder Eriboea gewaarschuwd,
hem bevrijdde. Zij dreigden den Ossa. op
den Olympus en den Pelion op den Ossa
te stapelen en zoo den hemel te bestormen;
toen echter Otus de hand van Artemis en

Ephialtes die van Hera eischte, werden zij
door Apollo met pijlen doorboord. -- V. a.
bewerkte Artemis hun dood door in de gedaante eener hinde tusschen hen heen te
springen, toen namelijk beiden te gelijk
hunne speren naar dit dier wierpen, troffen
zij elkander doodelijk. In de onderwereld
stonden zij ruggelings met slangen aan een
zuil gebonden, waarop een uil zit, die hen
door zijn aanhoudend gekrijsch kwelt. In
een ander verhaal komen n;ij voor als beschaving verbreidende heroën, die den muzendienst aan den Helicon ingevoerd, en
Asera e. a. steden gesticht zouden hebben.
Aloeiae, -42O,.(, eilanden aan de Sleeswijksche Westkust, de tegenwoordige Hal1 igen.
c

Alóeus, 'A^cvei's, zoon van Poseidon en
Canace, met Iphimedéa . gehuwd. De Aloadae
zijn naar hem genoemd.
'Aoyt'ov yo(p ^, aanklacht tegen beambten,
die geen rekening en verantwoording van
hun beheer hadden afgelegd (z. Ei vv«G).
De aanklacht werd waarschijnlijk bij de logisten ingediend, de straf is onbekend.
Alope, 'A)iTr1, dochter van Cercyon, werd
bij Poseidon moeder van Hippothoon. Het
kind werd te vondeling gelegd. en door herders opgenomen; toen deze echter twist
kregen over het kleed, waarin het kind gewikkeld was, riepen zij Cercyon ads scheidsrechter in, die het kleed zijner dochter herkende en dus de geheele zaak ontdekte.
Vertoornd liet hij zijn dochter levend begraven, maar Poseidon veranderde haar in
de bron Alope in Eleusis.
.

Alope, 'Ai 6iri1, 1) stad in Loeris tegen-

over Euboea. — 2) stad in Thessalia, aan
de Zuidkust van Achaia Phthiotis, tusschen
Larisa Cremaste en Echïnus. — 3) bron bij
Eleusis, genoemd naar de schoone Alope (z.a.).

Alopece, 'Awn e s, ' 4).^ )naxa^, demus van,

Attica ten oosten van Athene. Uit dezen
demus stamde Socrates.
Alopeeonnésus, 'A wnvzóvvncoS (vosseneil.),
stad op de westzijde van de thracische Chersonesus.

Alpénus, '.41 7c1i'lS, 'AA-,svoi, stad in Locris
ten oosten van de Thermopylae.
Alpes, "AA.Tr(ns, van het keltische alb
hoog, de bekende bergmassa, die nog dezen
naam draagt. Toppen schijnen de ouden

slechts zeer weinige bij naam gekend te
hebben. De verschillende takken vindt men
nu eens met het enkelvoud Napis, dan weder
met het meervoud Alpes aangewezen. De zui delijke hellingen der Alpen werden eerst
bij Italië ingelijfd onder Augustus, die tegen
sommige bergvolken een zwaren strijd voerde.
Alpes maritimae, lcaQ( & a) ao irY CG, de Zeealpen, tot aan , den coons Tlesulus (M. Viso).
Alpes Cotliae, aldus genoemd naar koning
Cottius, die daar een rijkje had en zich aan
Augustus onderwierp. Zij liepen tot den

mons Cenisius (M. Cenis). .Alpis Cotlia =
Mont Genèvre.
Alpes Graiae, waarover waarschijnlijk Hannibal trok. De naam hangt samen met dien

ALPHESIBOEA—ALYATTES.
der Graioceli, die aan de westzijde woonden.
Mpis Graici = kleine St. Bernhard.
Alpes Poeninae, aldus genoemd naar een
keltischen god Poeninus, die op den mons
Poeninus, ook Alpis Poenina geheeten (grootera

St. Bernhard) een tempel had en door de
Romeinen met Jupiter werd vereenzelvigd.
.Apes Lepontine, tot aan den mons Aclula
(z.a.), naar het volk der Lepontii genoemd.
Alpes Triden?inae, de Tiroler en Tridentinische Alpen, naar de stad Tridentum (Trente
of Trient).
Alpes Raeíicae en Noriccce, naar de landschappen Raetia en Noricum.
Glees Carniae, naar het volk der Carni,
ten 0. van de Alpes Triclentinae.
Alpes 17enetae, waarover Caesar een weg
baande, naar wien zij ook Alpes Ialiae geheeten worden.
Alpes Dalniaticae, langs de Adriatische zee.
De Romeinen hadden verscheidene wegen
over de Alpen aangelegd; de meest bezochte
was die, welke over de Cottische Alpen en
de Alpis Coiíia (wont Genèvre) naar Gallia
Transalpina voerde.
Alphesiboea, lY/l(pF^G^30Gf1_ ook Arsinoë genaamd, dochter van Phegeus, gemalin van
Alcmaeon. Toen Alcmaeon door hare broeders
gedood was, en zij hun deze daad telkens
verweet, werd zij door hen aan Agapénor
van Tegea overgegeven. met de beschuldiging, dat zij den moord gepleegd had. Hier
vond zij den dood. V. a. doodde zij hare
broeders uit wraak. -- 2) moeder van Adonis.
— 3) ook Anaxibia genoemd, dochter van
Bias en Pero, gemalin van Pelias. — 4) indische nimf, die door Dionysus bemind werd,
maar hem weerstand bood tot hij zich in
een tijger veranderde en haar zoo beangstigde, dat zij zich over de rivier, die daarnaar Tigris heet, liet dragen.
Alphéus, 'A^qFGÓS, de voornaamste rivier
in de Peloponnésus, die in Arcadië ontspringt, door Elis en langs Olympia naar
zee stroomt. Mythisch is Alph. een zoon
van Oceanus en Tethys. De omstandigheid
dat het water der rivier gedurende haar
loop eenige malen onder de aarde verdwijnt
en verderop weder te voorschijn komt, gaf
aanleiding tot de meening, dat de god zich
ook onder de zee een weg wist te banen
naar Ortygia, om daar zijne wateren met die
van de bron Arethusa te vereenigen. Deze
bron zou namelijk vroeger een Nereïde geweest zijn, voor welke Alph. een vurige
liefde opvatte, die echter onbeantwoord bleef;
toen nu eens Alph uit zijne wateren oprees
en haar vervolgde, vluchtte zij zoolang zij
kon, maar toen de krachten haar begaven,
riep zij Artemis om hulp aan, die haar in
een bron veranderde en naar Ortygia ver
vervolgde Alph. Artemis-platse.V
zelve tot Ortygia of tot Letrïni in Elis,
waar zij zich met slijk besmeerde om zich
onkenbaar te maken ; op beide plaatsen was
een tempel van Artemis Alpheaea, te Letrini
met een beeld van zwart marmer.
Alsium, oude etrurische stad, haven van
'

.
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Caere, later rom. kolonie, met een landgoed
van Pompeius, ,1lsiense.
Alture, zie Ara.
Althaea, ' fl,9fc^f, dochter van Thestius

en Eurythemis, echtgenoote van Oeneus,

moeder van Meleager (z.a.), na wiens dood
zij zichzelve om het leven bracht.
Althaemenes, 'A^l fLG,LFV17S, zoon van Catreus, koning van Creta; daar een orakel
voorspeld had dat hij zijn vader zou dooden,
verliet hij met zijn zuster Apemosyne zijn
vaderland en begaf hij zich naar Rhodus.
Daar leefde hij geruimere tijd rustig en door
zijn medeburgers geacht. Intusschen kon
zijn vader zijn gemis niet verdragen, en
ging hij eindelijk zelf naar Rhodus om hem
te halen en hem de regeering over te geven.
Toen hij nu met zijn gevolg des nachts op
Rhodus wilde landen, hielden de inwoners
hen voor vijanden en trachtten zij hun • het
landen te beletten ; er ontstond een gevecht,
waaraan ook Alth. deelnam en waarbij hij
zijn vader doodde zonder hem te kennen.
Toen hij nu merkte dat het orakel vervuld
was, zwierf hij op eenzame plaatsen rond,
totdat hij van droefheid stierf. — V. a.
zoude op zijn gebed de aarde zich geopend
en hem verzwolgen hebben. De Rhodiërs
vereerden hem later als heros.
Altirtum, welvarende koopstad in bet land
der Veneti, aan de adriatische zee. Het was
de stapelplaats voor den handel tusschen
Italië en het Noorden, en was omringd door
tal van prachtige villa's, weshalve het het
Baiae van het Noorden werd genoemd. Toen
Attila in 452 n.C. Altinum en Aquileia ver woestte, stichtten de vluchtelingen op de
eilandjes aan den mond van den Medoacus
(Brenta) de latere stad Venetië.
Allis, 4krt,C, het heilige bosch bij Olympia.
Alan tium of llaluntium, stad aan de noordkust van Sicilia op een hoogte gelegen, met
veel wijnteelt.
Alveus. Dit woord geeft in het algemeen
een uitgehold of buikvormig voorwerp te
kennen: een bak, het hol eener boot of
schuit, een bekken, een bijenkorf, enz. Het
beteekent ook een speelbord of speeltafel met
opstaanden rand, alsmede een badkuip. In
de badhuizen vond men groote in den vloer
gemetselde badkuipen voor warme baden met
zitplaatsen aan het eene einde, zóó dat het
water tot aan den hals kwam.

Alyattes, ' Aii'á tzi7S, zoon van Sadyattes,
vader van Croesus, koning van Lydië (612
—563). Evenals zijn vader beoorloogde hij
Milëtus, maar hij moest vrede sluiten om
zich te kunnen verdedigen tegen de Mediërs,.
die onder koning Cyaxares uit het oosten
voorwaarts drongen. De oorlog werd echter,
voor het tot een slag kwam, ten gevolge
eereer zonsverduistering, die van 28 Mei 585,
door Thales voorspeld, door een verdrag geeindigd. In de laatste jaren zijner regeering
hervatte hij zijne aanvallen op de grieksche
steden in Kl.-Azië en veroverde hij Smyrna
en Colophon. Zijn kolossaal graf bij Sardes
bestaat, naar men meent, nog.

ALYZIA--AMATHTJS.
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Alyzia, '.dí^^t4 i«, .acarnanisch zeestadje.
Amafinius (C.), epicureïsch wijsgeer voor

Cicero's tijd en een der eerste schrijvers bij
de Romeinen over wijsbegeerte. Hij wordt
door Cicero ongunstig • beoordeeld wegens
zijn slechten stijl.
Ama11héa, 'Aá)^FGa, 1) de geit die Zeus
op Creta zoogde. Toen zij eens door tegen
een boom te stooten een hoorn brak, nam
een nimf dien op, vulde hem met vruchten:,
omwond hem met versche kruiden en gaf
hem aan Zeus ; deze gaf haar echter den
horen terug met de belofte dat zij alles wat
zij wenschte er uit zou kunnen krijgen. —
V. a. is Amalthea de naam van deze nimf,
die Zeus met de melk der geit zou opgevoed
hebben. De horen werd zoo de beroemde
horen van overvloed (cornu copiae). Later gaf
Amalthea hem aan Achelous, die zijn , eigen
horen, in een gevecht met Heracles afgebroken, daartegen inruilde. — 2) een Sibylle

,

van Cumae.
Ama1théum, ook Amalthéa, landgoed van
T. Pomponius Atticus in Epirus, aldus geheeten naar een vroeger daar aanwezig heiligdom der nimf Amalthéa. Het was rijk aan
plataanboomen. Naar het model van Atticus
legde Cicero te Arpinum een dergelijk zomerverblijf aan.
Amanicae portae,

'

Aai GYfCG f2f1CG,

naam

van twee bergpassen in het Amánusgebergte,
z. Amanus.

Amantia, Auf/2La, stad in het Noorden
van Epirus, nabij Oricum.
Amánus, 'Au(wós, een hoog en steil gebergte, 'dat zich in het noordoosten- van
Cilieia van den Taurus afscheidt en in twee
takken het dal aan de golf van Issus insluit.
De bergpas in den westelijken tak, waardoor
Alexander de Groote uit de cilicische vlakte
het dal van Issus binnentrok heet vil)cf.&
'^^cf^vGxf^^ of 'Aµfcv^fY5C. In den oostelijken
tak lagen de TtiïlaG KG2GxiceS xfa^ ^z^O^aS die
Cyrus de jongere op zijn tocht tegen Artaxerxes Mnemon doortrok, en die van weerszijden versterkt waren, waarop, indien men
als Alexander den weg naar Phoenice insloeg, nog een pas, portee Syriae, volgde.
Noordelijker in den oostketen lag de pas,
waardoor koning Darius in den rug van
Alexanders leger kwam, zoodat deze terug
moest trekken om den vijand te ontmoeten.
Deze noordelijke pas wordt ook slechts aan
naam portace Amanicae. De-gewzndor
Amanus was een waar rooversnest, waar
zich in den romeinschen tijd de zoogenaamde Eleutherocilices of vrije Ciliciërs ophielden.
Cicero voerde als stadhouder van Cilicia
strijd tegen hen en verwierf zich den titel
'

van imperator.

Amardi of Mardi, "-4g ceedo&, MdQCToi, een
oorlogzuchtige en machtige stam in Media,
ten Z. van de Caspische zee.
Amarynceus, 'Au(LQ?lyx^í' S, zoon van Onesimachus of Alector of Pyttius, koning der
Epeërs. Hij stond Augias bij in zijn strijd
tegen Heraeles en werd daarvoor door hem
tot mederegent aangenomen.

Annarynthus, '.dtde ^v&o c , vlek aan de W. -

kust van Euboea, behoorende tot het gebied
van Eretria, met een beroemden Artemis-

tempel.
Amasénus, riviertje in Latium, dat door
de pontijnsche moerassen liep _en zich in den
Ufens (z.a.) ontlastte.
Amasia, beter Amaséa, ' f1uáosGa, versterkte
stad in Pontus, residentie der pontische
koningen, geboorteplaats van den geograaf
Strabo. Door de stad stroomde de Iris. De
hooggelegen burcht werd voor onneembaar
gehouden.

Amásis, 1) 'A1t(uOGs, eerste koning van de
18de aegyptische dynastie, die de Hyksos uit
Aegypte verdreven heeft. Daar men de Hyksos als stamvaders der Israëlieten beschouwde,
wordt Amasis (Amosis) vaak bij Joodsche en
Christelijke schrijvers genoemd. — 2) ' Auaos,
een Aegyptenaar van lage afkomst, ver
koning Apriës. Toen hij eens-trouwdevan
door dezen was uitgezonden om een opstand
in het leger te dempen, vereenigde hij zich
met de opstandelingen; Apriës werd onttroond
en Am. tot koning verheven (569). Hij bevorderde de vestiging der Grieken in Aegypte,
gaf hun Naucratis, en trouwde zelfs met eene
cyrenaeïsche vrouw. Onder hem bereikte
Aegypte den hoogsten bloei, aan een oorlog
met Nebucadnesar wist hij zonder verlies een
einde te maken, maar daar hij zijn bondgenoot Croesus tegen Cyrus had geholpen of
had willen helpen, haalde hij zich de vijandschap van dezen op den hals, en ook om deze
reden viel Cambyses later Aegypte aan. Am.
stierf echter nog voor dien tijd (526). — 3)
Schilder van zwartfigurige vazen, omstreeks
het midden van de Ede eeuw, te Athene.
Amastris, Amestris, Amestrine, "A
-

1) gemalin van
Xerxes, moeder van Artaxerxes I, om haar
wreedheid berucht. — 2 dochter van een
broeder van Darïus Codomannus. Bij de groote
bruiloft te Susa werd zij aan Craterus tot
vrouw gegeven. In 322 scheidde zij van hem
en huwde zij met Dionysius, den tyran van
Heracléa, en na diens dood (3061 met Lysimachus van Thracië (302). Toen deze haar
twee jaar later verstooten had, regeerde zij
over Heracléa, totdat zij door haar eigen zoons
vermoord werd (285). De groote schoone stad
Sesamus, op eene landengte in Paphlagonië
gelegen, werd door haar tot residentie gekozen,
vergroot en naar haar Amastris genoemd.
Amastris, ' 4urxorgbs, stad in Paphlagonië,
vroeger Sesamus, door Amastris n°. 2 (z. a.)
tot residentie gekozen.
Anita, echtgenoote van koning Latinus,
had hare dochter Lavinia aan Turnus, koning
der Rutuliërs, toegezegd en verzette zich
tegen Lavinia's huwelijk met Aenéas. Na
Turnus' dood hing Amata zich op. Zie Aeneas.
Amathns, génit.-untis, 'Au doi , 1) overox , "Ac17oEPGC, 'A/ULotoí1/i1,

oude phoenicische stad op de zuidkust van
Cyprus, met een beroemden tempel voor Aphrodite en Adonis, en met kopermijnen in de

nabijheid. — 2) plaats in Palaestina, van den
stam Gad, in Peraea.

AMATIUS—AMBRONES.
Amatius, zie 1Ílarii n° 5.
Amazones , 'fiµczc:ov^S, '.4we orid„q, een mythisch volk van krijgshaftige vrouwen, in en
om de stad Themiscyra gevestigd. Zij duldden
geen mannen bij zich dan voorzoover dit voor
de instandhouding van haar, geslacht nood
mannelijke kinderen werden-zakelijws,d
gedood of aan hun vaders gezonden. Soms
worden zij dochters van Ares genoemd ; of
zij zouden hare mannen deels gedood, deels
verjaagd hebben, of zij worden beschouwd als
de overgebleven vrouwen van een scythisch
volk, waarvan de mannen allen in den oorlog
omgekomen waren. Nevens Ares vereerden zij
alleen Artemis Tauropolus. In zeer oude
tijden deden de Amazonen groote veroveringstochten naar Thracië, Syrië en Klein -Azië,
waar zij ook verscheiden steden stichtten,
zooals Ephesus e. a. Het graf van een harer
koninginnen, Myrina, was bij de stad Troje
te vinden. Met de grieksche heroën kwamen
zij dikwijls in aanraking. Bij een veldtocht
naar Lycië werden zij door Bellerophon ver
toen zij in Phrygië een inval-slagen,
gedaan hadden, streed Priamus, toen nog een
jong man, als bondgenoot der Phrygiërs tegen
haar. Een van de werken van Heracles was
dat hij den gordel van Hippolyte, de koningin
der Amazonen, haalde, waarbij hij met het
geheele volk te strijden had. Ook Theseus
beoorloogde de Amazonen, hetzij op eigen
hand, hetzij als bondgenoot van Heracles; bij
die gelegenheid won hij de liefde van Antiope,
de zuster van Hippolyte, en voerde haar
mede naar Athene. De andere Amazonen deden
daarop een inval in Attica, maar werden
teruggeslagen. Na den dood van Hector kwamen zij Priamus te hulp en streden zij dikwijls
dapper tegen de Grieken, totdat de koningin
Penthesiléa door Achilles gedood werd. —
Nog ten tijde van Alexander den G. wordt
eene koningin der Amazonen, Thalestris, genoemd. Overigens komen zij in den historischen
tijd niet voor; men verhaalde dat zij, niet
bestand tegen de aanvallen der grieksche
helden, naar Libye verhuisd waren, of dat
zij eindelijk hun eigenaardige leefwijze hadden
laten varen, zich met scythische jongelingen
verbonden en met hen het volk der Sauromaten voortgebracht hadden. Zij worden dikwijls
is in oude beeldhouwwerken voorgesteld als
sterke vrouwen met een krijgshaftig uiterlijk,
gewapend 'met speer, strijdbijl, schild, pijl
en boog, een gordel om de heupen en een
zwaard aan een bandelier over de borst han
maar nergens vindt men het verhaal-gend,
bevestigd dat zij de jonggeboren meisjes de
rechterborst zouden afgebrand hebben, opdat
zij later gemakkelijker den boog zouden
kunnen spannen, zoodat dit verhaal slechts
als een mislukte poging tot verklaring van
den naam Amazonen (als = aµaacoi,) kan beschouwd worden.

Ambarri, volk in Gallia Transpadána ten
W. van de Rhone, en aan beide zijden van
den Arar (Saone). Lugdunum (Lyon) lag in

hun gebied.

Ambarvalia, een jaarlijksch landelijk feest,
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in Mei, waarbij de landlieden een offer aan
Ceres (vroeger aan Mars) brachten voor het
goed gedijen der veldvruchten. Het offerdier
werd, alvorens geslacht te worden, de velden
rondgeleid ; vandaar de naam. Zie ook Arvales
Irares.

Ambiáni, volk in Belgica. Hun naam is
nog te herkennen in het tegenwoordig
Amiens, vroeger Samarobriva, aan de Samara
(Somme).
Ambibarii, gallisch volk aan het Kanaal.
Ambiorix, aanvoerder der Eburónes, die
langs de Mosa (Maas) woonden (van Namen
tot Roermond). In den winter van 54/53
bewerkte Ambiorix een opstand der Eburonen
tegen Caesar en sleepte ook de Nerviërs
hierin mede.

Ambilaréti, zie Ambivareti.
Ambitus. Oorspronkelijk beteekent dit
woord alleen het rondgaan en het aanspreken der menschen, ten einde hen om hunne
stem te verzoeken ; doch allengs kreeg het
de beteekenis van stemmenwerving door on
strafbare middelen. Omkooping-georlfd,
bij verkiezingen werd te Rome op groote
schaal gedreven. Er waren geheime stemmen
divisores, interpretes, die tegen be--makelrs,
taling op zich namen een zeker aantal stemmen voor dezen of genen candidaat te leveren,
en ook de politieke clubs, sodalicia, speelden
in de omkoopingen eene groote rol. Strenge
wetten hielpen niet; of de schuldigen bedreigd werden met zware boeten, met ver
uitsluiting van alle ambten,-banig,met
het kwaad bleef voortwoekeren, totdat de
monarchie aan de verkiezingen door het volk
een einde maakte. Wel hadden er toen nog.
bij den senaat en later bij de keizerlijke
ambtenaren en gunstelingen kuiperijen plaats
om een of ander ambt te verkrijgen, doch
deze arabitus was niet stelselmatig georganiseerd, zooals onder de republiek.
Ambivaréti, Ambiiarëti of Ambluarëti,
gallisch volk, cliënten der Aeduërs.
Ambivariti, belgisch volk aan de Maas,
in den omtrek van het tegenw. Namen.
Ambiv ius Tnrpio (L.), beroemd tooneelspeler ten tijde van Terentius.
Ambracia, 'An 1_QCan a, en Ambracius sinas.
De ambracische golf, thans golf van Arta,
is een inham der ionische zee, tusschen Acarnania en Epïrus. Ten noorden daarvan, aan
den Arachthus, lag de stad Ambracia (Arta),
eene corinthische volksplanting, ± 660 gesticht. De stad kwam spoedig tot bloei, en beheerschte den omtrek, maar in 426 leden de inwoners een zware nederlaag tegen de verbonden
Acarnaniers en Atheners. Koning' Pyrrhus
van Epirus verhief Ambracia tot residentie
en versierde het met fraaie gebouwen. In
189 werd de stad door M. Fulvius Nobilior
(zie Fulvii n<. 11) veroverd, en werden de
kunstwerken naar Athene vervoerd. Augustus
bracht de bevolking van Ambracia gedeelte
naar Nicopolis, dat door hem aan-lijkover
de kust gesticht werd ter gedachtenis aan
den zeeslag bij Actium.
Ambi-Ones, "A,^^lowv^s, waarschijnlijk een
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germaansche stam, die zich bij de Teutones
aansloot en met dezen door C. Marius in 102
bij Aquae Sextiae verslagen werd.
Ambrosia, 'AµJ000i« . 1) Evenals dµfo6a oS
als bepaling wordt toegevoegd aan allerlei
zelfstandigheden die ten gebruike der goden
of van goddelijke wezens dienen, zoo worden
sommige van die zelfstandigheden zelve ambrosia genoemd, bijv. zalfolie der goden,
voeder voor hunne paarden, enz. Later was
ambrosia in het bijzonder de spijs der goden,
terwijl zij volgens oudere begrippen alleen
den godendrank, nectar, gebruikten, die ook
soms ambrosia genoemd wordt. -- 2) eene
der Hyaden, die Dionysus te Dodóna opvoedden.

Ambrósus, Ambrysus, '^Aµ/ o o'oS, "-4m dp nos,
/4t1pQ1 ooS, stad in Phocis, ten zuiden van den
Parnassus. Niet ver vandaar lag de dripsprong, waar Oedipus zijn vader Laius doodde.

Am bubaiae, vrouwelijke muzikanten, tevens

danseressen, die in herbergen, en publieke
plaatsen optraden en niet in den besten reuk
stonden. De naam schijnt uit het Syrisch te
zijn afgeleid.
Amb u l a t i o, een wandelweg, hetzij overdekt
porticos) in particuliere huizen, en in de
stad, hetzij onoverdekt, op buitenplaatsen
(— xystum, z. a. ). In het krijgswezen beteekent het de oefening in het marcheeren. De
gewone pas heet plenus grcidus, de versnelde
pas clecursio.
Amburbiuni, een reinigingsfeest, waarbij,
evenals bij de Arabarvaticr, (z. a:) de akkers,
de stad gereinigd werd door de offers er om
heen te dragen, en dan te slachten. Het feest
komt nog in den laten keizerstijd voor, en
wordt gewoonlijk op den 2den Febr. gevierd.
Ambusti, zie Fctbii n°. 8 - 13.
Amenanus, 'A/Aemi)ós, riviertje op Sicilia,
dat door Catana stroomde en nu en dan uit

-droge.

Ameria, oude stad in Umbria, romeinsch
municipium, met wijnbergen, de geboorte
-platsvnS.Rociu
(z. Roseii n°. 1).
Amestratus, 'A5 i ozQaxoS, stad op de noord-

kust van Sicilia, dicht bij Calacte.
Amida, thans Diarbekir, stad in Armenia
in het landschap Sophene nabij de bronnen
van den Tigris. Onder keizer Constantius
werd het een belangrijke vesting. In 359 na
Chr. werd de stad door Sapor, den koning
van het Nieuw-Perzische rijk ingenomen.
Aminias, 'Ar, Athener, die na den
slag bij Salamis met den prijs der dapperbeid bekroond werd. V. s. was hij een broeder van Aeschylus.

Amipsias, 'Aµe^1p^«S, atheensch blijspeldichter ; ofschoon Aristophanes, wiens tijdgenoot hij was, met minachting over hem
spreekt, behaalde hij in 414' den eersten prijs.
Amisia, thans de Eems. De Bructeri werden in 12 door Drusus in een scheepsgevecht op deze rivier verslagen.
Amisus, 'AµtoiS, aanzienlijke pontische stad,
aan den sinus .Amisënus, eene golf der Zwarte
zee. De stad was eene der residentiën van
koning Mithradates VI.

Amiternum, oude stad der Sabijnen, geboorteplaats van den geschiedschrijver Sallustius.
Ammiáuus Mareellinus, een Griek uit Antiochía in Syria, die tot omstreeks 400 na C.
leefde. Tijdens keizer Constantius diende hij
in het aanzienlijke corps der protectoren domestici, en maakte als adjudant van den via gister
equitum Ursicinus al diens veldtochten (353360) mede; in 363 nam hij deel aan den
Perzischen veldtocht van keizer Julianus.
Daarna woonde hij langen tijd ambteloos te
Antiochia, tot hij ten slotte na lange reizen
zich te Rome vestigde. Daar schreef hij een
zeer belangrijk en uitvoerig verhaal der gebeurtenissen van den dood van Domititnus
tot op dien van Valens (96 - 378), rerum
gestarum libri XXXI, waarvan echter de eerste
13 boeken verloren zijn. Hetgeen over is,
omvat den tijd van 353 tot 378.
Ammon, A uen', een aegyptisch god, die
later door Grieken en Romeinen als Zeus of
Jupiter vereerd werd. Zijn voornaamste tempel met orakel, in de oase Ammonium in de
woestijn Sahara gelegen, werd door Alex. d. G.
bezocht. Hij werd voorgesteld als een ram,
of met 'een ramskop op een mannelijk lichaam.
Wanneer het orakel geraadpleegd werd, droegen de priesters het beeld van den god rond
in een verguld scheepje, waarin aan beide
kanten zilveren schalen hingen, terwijl vrouwen en meisjes het volgden en in een een
om een duidelijk ant--voudiglen
woord smeekten.
Ammonium, 'A/2/Lth no^', de oase der libysche woestijn, waar de tempel van Jupiter
Ammon stond.
Ammonius, '-4mpcnuos, 1) academisch wijsgeer uit de 2de helft van de eerste eeuw na
C., leeraar van Plutarchus. — 2) gewoonlijk
naar zijn vroeger beroep iazxãc, (zakken
anderen Ooc &ixxoq genoemd,-drage),o
leefde tusschen 175 en 250 na C. te Alexandrië. Om het christendom, waartoe hij aanvankelijk zelf behoord had, te bestrijden,
vereenigde hij de leerstellingen der oude
wijsgeeren, vooral van Plato en Aristoteles,
tot een nieuw stelsel, de zoogenaamde nieuw platonische leer. Hij vormde vele leerlingen,
die later naam verworven hebben, o.a. Plo
Ook Origenes behoorde-tlnuseLogi.
tot zijn leerlingen. — 3) grammaticus, leefde
omstreeks 400 na C. te Alexandrië ; hij
schreef een werk over synonymen, dat bewaard gebleven is. Waarschijnlijk is het
werk oorspronkelijk van Berennius Philo
(zie Philo n°. 8), en heeft Ammonius het
slechts overgewerkt.
'A5tvu7oria, lex obtivionis, eene verklaring
die soms na eene omwenteling door de overwinnende partij gegeven werd, waarbij zij
beloofde het kwaad, haar door de tegenpartij
aangedaan, niet te gedenken (ui u1/ o(zoet,)),
zoodat niemand voor hetgeen hij in dien tijd
als staatsman gedaan had vervolgd konde
worden. Vooral wordt dikwijls de amnestie
genoemd die. op raad van Thrasybulus, na
de verdrijving der dertig uit Athene (403)
gegeven werd.
i

"

AMNISUS—AMPHICTYONES.
Amnisus, '.4g iioó s , havenstad van Cnossus,
op Creta.

Amompharetus, '-4goµcpáo^ioS, een spartaansch lochaag, die in den slag bij Plataeae roemrijk sneuvelde, nadat hij door zijn
onwil om tegenover de vijanden zijn plaats
te verlaten de bewegingen der Spart. vertraagd had.
Amor, z. Eros.
Amorgus, 'A/tooy6S, een der Sporadische
eilanden in de Aegaeische zee, geboorteplaats
van den iambendichter Simonides (de lier dichter was van Ceos). Onder de Romein
keizers was Amorgus een verbannings--sen
oord.

Ampelius (L.), schrijver uit den keizertijd
van een boek, getiteld liber ïnemorialis, dat
in het kort handelt over kosmographie, geographie, mythologie en geschiedenis.
Ampelus, "AµnoS, Satyr uit het gevolg
van Dionysus, die in een wijnstok veranderd werd.

Ampelus, naam van drie kapen,
op Chalcidice, op Samus en op de oostkust
van Creta.
Ampelusia, kaap van Mauretania nabij het
Preturn Gacditanum (straat van Gibraltar).
Amphéa, grensstad van Messenia.
De roof van laconische meisjes, in den nabijgelegen tempel van Artemis door messenische jongelingen gepleegd, deed den eersten
messenischen oorlog uitbreken.
Amphianax, ' fl,Lquáv(4, koning van Lycië.
Hij gaf aan Proetus, die door Acrisius uit
Argolis verdreven was, zijne dochter tot
vrouw en voerde hem naar zijn vaderland
terug. Sedert bleef hij in Tiryns wonen,
dat de Cyclopen voor hem met een muur
omgaven.

Amphiaraides, ' f1,^^^^«o^c^d^S, Alcmaeon, de

zoon van Amphiar,us.

Amphiaráus, '-4gg) eraos, zoon van Oïeles
of Apollo en Hypermnestra, beroemd argivisch profeet en dapper held, zooals hij bij
de calydonische jacht en bij den Argonautentocht toonde. Hij had eerst Adrastus uit
Argos verdreven, maar later verzoenden zij
zich en huwde Amph. met Eriphyle, de
zuster van Adrastus, bij wie hij twee zoons,
Alcmaeon en Amphilochus, en twee doch
Toen-ters,EuydicnDmoas,h.
Adrastus den tocht tegen Thebe ging onder
hield Amph. zich schuil, daar hij-nem,
voorzag dat hij zou omkomen, indien hij aan
dien tocht deel nam. Maar Eriphyle, omgekocht door het gouden halssnoer van Har monia, verried hem en dus was hij genoodzaakt mede te gaan. Voor zijn vertrek droeg
hij aan zijn zonen op hem te wreken. In
weerwil van zijne heldendaden werd Amph.
toch bij de vlucht van de belegeraars mee
zou hij in de handen der vij --geslptn
anden gevallen zijn, zoo niet Zeus de aarde
door een bliksemstraal had doen opensplijten,
zoodat de vrome held door de opening ver
werd. Bij Orópus, waar hij als-zwolgen
god uit de aarde opgestegen zou zijn, was
later een zeer rijke tempel, waarbij de bron
,
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van Amph. gelegen was, met een beroemd
orakel. Zij die dit orakel kwamen raadplegen,
offerden een zwarten ram en sliepen 's nachts
in den tempel op de vacht daarvan ; in
hunne droomen ontvingen zij dan de mede
Ook bij Thebe waar-delingva o.
hij in de aarde verdwenen was, en op andere
plaatsen waren tempels van Amph.

Ampllicaea, Anophieléa, 'fl

'-4g(pt"-

stadje in Phocis, aan den noordelijken
voet van den Parnassus gelegen.
Amphietyon, '_1,^^^LY^í^wv, 1) koning van
Athene. Hij huwde niet eene dochter van
den attischen koning Cranaiis en verdreef
zijn schoonvader om in zijne plaats te regeeren, maar na twaalf jaren werd hij op zijne
beurd door Erichthonius verjaagd. Aan de
gastvrije ontvangst die Dionysus bij hem
ten deel viel, schreef men de verplaatsing
van den Dionysusdienst van Eleutherae naar
Athene toe. — 2) zoon van Deucalion en
Pyrrha, de stichter van het Amphictyonends a,

verbond.

Amphietyones, 'Aµcp foss , zooals gewoonlijk geschreven wordt, of '^,^^^xzíov^,,
zooals waarschijnlijk de juistere spelling is,
heetten de volken, die rondom een voornamen
tempel woonden, wanneer zij zich tot een
verbond (Arnphictjonie, 'AgL etzunlo^i a) vereenigd hadden, waarvan het doel was dit
heiligdom te beschermen. Uit zulk eene
overeenkomst ontstonden licht weder andere
betrekkingen, vooral verbonden zich de leden
der Amphictyonie tegenover elkander zekere
regels van het volkenrecht in acht te nemen.
De beroemdste Amphictyonie is die van Delphi en Thermopylae, die dikwijls kortweg
de Amphictyonie genoemd wordt. Zij bestond
uit twaalf volken met hunne koloniën, (Thessaliërs, Boeotiërs, Doriërs, loniërs, Perrhaeben,
Magneten, Locriërs, Oetaeërs of Aenianen,
phthiotische Achaeërs, Maliërs, Phocensers,
Dolopen). Dit zeer oude verbond belastte zich
voornamelijk met het beheer en de verdediging van den delphischen tempel en later ook
van de pythische spelen ; ter bespreking van
de gemeenschappelijke aangelegenheden hield
het jaarlijks twee vergaderingen, in het voor
aar en in het najaar, te Delphi en te Anthéla-j
bij den tempel van Demeter Amphictyonis.
Elk der twaalf leden van het verbond zond
naar zulk eene vergadering (6vsMOGov) zijne
afgevaardigden, die deels tspoµv i»tovsc, deels
9 n ^yo ea u genoemd worden, hoewel het niet
bekend is, in welke betrekking die twee soorten van afgevaardigden tot elkander stonden.
Misschien vormden de eerstgenoemden een
soort permanent bestuur, terwijl de nri i^yóoin
alleen als afgevaardigden de vergaderingen
bezochten. Gehoorzaamheid aan de besluiten
der vergadering werd, zoo noodig, door de
verbonden staten met geweld afgedwongen,
en meer dan eens in den loop der geschiedenis werden zij tot den zoog. heiligen oorlog opgeroepen (z. Phocis en Amphissa).
Sedert den macedonischen tijd schijnt liet
aanzien van het verbond gedaald te zijn, en
Augustus voerde eene nieuwe organisatie in,
,

i/
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waarbij de stemmen geheel willekeurig ver
werden. — Verder worden nog ge--del
noemd de Amphictyonieën van Calauria, van

Onchestus en van Delus.
Amphidamas, 'A tfptdá,L«s = Iphidarnas

no. 1.

'ALTYó,ut(L, een huiselijk feest, dat eenige
dagen na de geboorte van een kind gevierd
werd. Na verschillende reinigingsplechtigheden werd de jonggeborene door een van
de vrouwen, gevolgd door de andere feest
snellen pas rondom den haard-genot,i
gedragen, waarop een maaltijd volgde, waartoe vrienden en bloedverwanten bijdragen
plachten te zenden. Bij deze gelegenheid
verklaarde de vader of hij zich al of niet
met de opvoeding van het kind wilde be-

lasten.
Amphilochia, berglandschap
ten Oosten der ambracische -golf, eerst tot
Acarnania, later tot Aetolia behoorende, en
bewoond door een epirotischen stam. De hoofdstad heette Argus .zimphiloehicum.
Amphilochus,zoon

van Am-

phiaráus en Eriphyle. Hij trok met de Epigonen tegen Thebe op, hielp Alcmaeon bij
het dooden hunner moeder en nam ook . deel
aan den tocht tegen Troje. Hij was een beroemd waarzegger en deed na afloop van den
trojaanschen oorlog met Calchas en Mopsus
een reis door Klein -Azië, waar zij verscheiden
orakels stichten, o.a. dat te Mallus in Cilicië,
waar Amph. Mopsus achterliet, toen hij naar
Argos terugkeerde. Doch toen hij later terugkwam en aandeel aan de regeering verlangde,
ontstond er tusschen hen een. strijd waarbij
beiden vielen. Hij of een andere Amph., zoon
van Alcmaeon, wordt de stichter van Argos
Amphilochicum genoemd. Na zijn dood werd
hij te - Athene, Sparta, Orópus, Mallus en
andere plaatsen als halfgod ' vereerd.
Amphion, '4wv, zoon van Zeus en Antiope. Met zijn tweelingbroeder Zethus werd
hij op den Cithaeron te vondeling gelegd en
door herders opgevoed. Later, toen Antiope
door haar oom Lycus gevangen gehouden en
door Dirce, zijne gemalin, mishandeld werd,
zocht zij hare zonen op, die haar wreekten
door Dirce aan de horens van een woedeeden
stier te binden, een lot, dat zij Antiope had

toegedacht; op bevel van Hermes spaarden
zij Lycus echter, die na de heerschappij
over Thebe aan Amph. afstond. Deze regeerde
sedert dien tijd gelukkig en huwde met Niobe
(z. a.). V. a. moest, hij echter na den dood
van Dirce Thebe verlaten en zich naar Athene
begeven. Amph. was een beroemd zanger, hij
had van Apollo, Hermes of de Muzen een
gouden lier gekregen, die hij zoo meesterlijk
bespeelde, dat op het geluid de steenen zich
van zelven tot een muur vormden, die de
stad Thebe omgaf. Hij en Zethus liggen te
Thebe in hetzelfde graf en worden daar op
gelijke wijze vereerd als de Dioscuren te
Sparta. Op verscheidene plaatsen in Boeotië
zouden zij steden en orakels gesticht hebben.

Amphipolis, stad in dat deel
van Macedonië, dat vroeger tot Thracië gerekend werd, op een heuvel in een bocht
van de rivier den Strymon gelegen, waaraan
de naam ontleend is. Aan den mond van
den Strymon lag de haven Eïon. Oorspronkelij k heette het Fiwia óctot', en schijnt toen
reeds eene belangrijke plaats van het landschap Edónis te
zijn geweest. Althans, zoowel van
Milëtus als van
Athënae uit, werden herhaalde pogingen aangewend, om daar
eene volksplan ting te stichten.
doch de krijgs. haftige Edoniërs
sloegen de aanvallen af, totdat.
het in 437 aan
de Atheners gelukte, zich van de
stad der negen
wegen meester te maken. De band tusschen
Amphipolis en Athene was echter nooit sterk,
daar onder de volksplanters betrekkelijk
weinig geboren Atheners waren. In 424 viel,
'het in handen van den Spartaan Brasidas,
die in 422 met den Athener Cleon hier sneu.velde. In 358 kwam Amphipolis in het bezit
van Philippus van Macedonië, voor wien het
door het bezit der rijke goud- en
zilvermijnen in den nabijgelegen
m?mons Pangaeus eene groote aanwinst
was; onder de Romeinen werd de
stad hoofdplaats van eene der vier
republieken, waarin Macedonia na
Perseus' nederlaag tijdelijk werd
verdeeld.

Amphiprostylus, áµqnnoóotnI)oS,

tempel of ander gebouw met een
open portaal vóór en achter zooals op neven
-standekig
aangegeven.
Amphis, "^µ^^s blij speldichter uit het
middelste tijdperk der comedic, die in zijne
26 stukken meerendeels maatschappelijke
toestanden tot onderwerpen koos.

Amphissa, ' A/tq toOa, stad der ozolische
Locriërs op eene door bosschen ingesloten

AMPHITH.EATRUM—AMPHITRITE.
hoogvlakte. Doordat de inwoners beschuldigd werden, landerijen in bezit genomen
te hebben, die aan den delphischen tempel toebehoorden, ontstond
de laatste heilige
oorlog (340— 339),
waarin Philippus van
Macedonië Amphissa
verwoestte, doch zich
tevens van de phocensische bergvesting
Elatéa meester maakte. Later werd Amphissa herbouwd en
onder de romeinsche
heerschappij was het
eene civitas libera.
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daarvoor gelegen rang. Geheel in de^ hoogte
achteraan was nog eene overdekte galerij (D)
voor vrouwen. Overigens waren de zitplaatsen

Amphitheátrum,

rond of ovaalrond gebouw, met
open binnenruimte, voornamelijk bestemd voor
dieren- en gladiatorengevechten. De buiten
bestond uit twee of meer rijen bogen of-mur
arcaden boven elkander, meestal zóó, dat de
verschillende verdiepingen door zuilen van

onder den blooten hemel ; doch tot beschutting
tegen zonneschijn en regen werden boven de
hoofden zeilen (vela, vetaria) uitgespannen,
die door masten omhoog werden gehouden.
De zitplaatsen werden door gangpaden in
wigvormige afdeelingen, cunei, gesneden. Wij

verschillende bouworden gedragen werden. In
het midden van de binnenruimte was de arena,
het strijdperk, omgeven door de zitplaatsen
voor de toeschouwers. Deze arena was door een

hebben hierboven voor de duidelijkheid gesproken van rangen; daarbij denke men
slechts aan verschil van plaats, niet van
stand of prijs ; want de spelen waren geschenken, aan het volk aangeboden, en de
toegang was derhalve kosteloos. — De amphitheaters dagteekenen uit de eerste eeuw
v. Chr. ; het eerste van steen werd eerst tijdens
Augustus opgericht door Statilius Taurus.
Het grootste is het, amphithealrum Flaviura,
door Vespasianus begonnen en in 80 na Chr.
door Titus ingewijd, met 50000 zitplaatsen.
Een gedeelte er van is nog te Rome in wezen
en bekend als it Colosseo (onderste gravure).
Aniphitrite, '^µ^^zo^^^, eene Nereïde. Poseidon dong naar hare hand, maar daar zij
ongehuwd wilde blijven, vluchtte zij naar
Atlas, die haar verborg. De dolfijn van Poseidon spoorde haar echter op en zoo werd zij
de gemalin van den god, wien zij drie kinderen baarde, Triton, Rhode en Benthesicyme.
Haar naam wordt dikwijls als personificatie
van de zee gebruikt.

µq1$ «zQov,

muur omringd, waarin verschillende deuren,
die toegang gaven tot de hokken der wilde
dieren en tot het lijkenhok, waarheen de
lijken der gedoode zwaardvechters werden
gesleept. Deze laatste deur werd vorla Libitina geheeten, naar Libitina, de oud
doodsgodin. Boven den ringmuur-italsche
verhief zich veiligheidshalve nog een stevig
traliewerk. Onmiddellijk achter dit tralie werk had men het podium (A), een balcon of
loge voor overheden en senatoren en vreemdelingen van rang. Hierachter kwamen gewoonlijk in drie rangen, caveae, de overige
zitplaatsen, trapsgewijze opklimmende. Deze
rangen verhieven zich weder verdiepingsgewijze boven elkander en werden gescheiden
door muren (baltei), die ze als gordels omgaven, zoo dat in elken bal€eus de poorten
(B, C) waren, die toegang verleenden tot den
-

AMPHITRYO—AMYCUS.
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Amphitryo, -4pT Toí wY, zoon van koning
Alcaeus van Tiryns. Toen de Taphiërs de
kudde van zijn oom Electryon geroofd hadden en deze ten strijde trok om ze terug te
halen, gaf hij zijn rijk aan Amph. met de
belofte, dat hij hem, wanneer de roof gewroken zou zijn, zijne dochter Alcmene tot
vrouw zoude geven. Door een noodlottig
toeval doodde Amph. zijn oom voordat de
oorlog beslist was, waarom hij door Sthenelus
uit Tiryns verjaagd werd ; hij ging naar
Thebe en Alcmene volgde hem. Creon, zijn
moeders broeder, reinigde hem van zijn bloed
beloofde hem hulp tegen de Taphiërs,-schulden
wanneer hij den wilden vos, die toen het
_land verwoestte, wist te vangen of te dooden.
Hoewel de vos volgens een orakel niet ingehaald konde worden, nam Amph. die taak
op zich en leende van een Athener, Cephalus,
een hond, die alles konde inhalen. Zeus ver
beide dieren in stéenen, waarop-ander
Creon de toegezegde hulp verleende. Amph.
veroverde Taphus en schonk het rijk aan
Cephalus, terwijl hij naar Thebe terugkeerde
en met Alcmene huwde, bij wie hij vader
werd van Iphicles. Hij sneuvelde in een slag
tegen de Minyers.
„

Amphitryoniades,

s,

Hera-

des, als zoon van Alcmëne, de gemalin van
Amphitryo.
Amphora, cifMpoç, á/Acot poo i^ç, soort van
groote kruik met twee oorgin, van onder
in een punt uitloopende, zoodat zij niet
kon blijven staan zonder steun. Wilde
men eene kostbare amphora op een pronk
zetten, dan moest er in het blad-tafelj

spelen een lauwerkrans te dragen en zich
bij de circensische spelen in het gewaad van
een zegepralend veldheer te vertoonen.
Ampii, plebejisch geslacht.
Ampliatio, verdaging van de verdere behandeling eener rechtzaak. Zie Acilia (lex)
cie repeíundis.
Am p►sága, kustrivier in Noord- Africa, waaraan Cirta lag. Sedert 25 vormde ze de westgrens van de nieuwe provincie Numidia of
Africa Nova.
Ampsanctus laeus, meertje bij Aeculánum
in Samnium. Er stegen verpestende dampen
uit op ; daarom hield men het voor een van
de ingangen tot de onderwereld.
Ampsivarii, volk aan de Beneden -Eems.
Ten tijde van Nero werden ze door de Chauken uit hun land gejaagd, en wilden toen
een strook lands aan den rechter oever van
den Rijn in bezit nemen, dien eerst de Chamaven, daarna de Tubanten en TJsipii en
ten slotte de Friezen voor een korten tijd
bezet hadden. Dit stonden de Romeinen niet
toe, en na lang ronddolen . werden nu de
Ampsivarii door de omwonende stammen
bijna geheel vernietigd. Wat er van over
bleef, vormde later een onderdeel van de
Franken.
Ampulla, flesch of karaf. Men vond ze
evenals nu in allerlei vormen of fatsoenen,
tot de met leder omwonden jacht- of reis
Ook het latijnsche woord voor-fleschto.
) iizi,$os (z.a.).

Ampycides, 'Hairs id , Mopsus, zoon van
den Lapithe Ampyx.
Amulius, de broeder van Numitor, die
dezen van de regeerïng over Alba Longa beroofde en Romulus en Remus in den Tiber
liet werpen.

Amyclae, A^2!Y.)aG, 1) stad in Laconica,
ten Z.O. van Sparta. Ook na de dorische
verovering bleef te Amyclae nog bijna twee
eeuwen lang een achaeïsch staatje gevestigd,
tot eindelijk de Spartanen bij verrassing de
stad bezetten. Hier behoort de mythe te
huis van Leda en de zwaan; de Dioscuren
worden ook wel Amyclaei fratres genoemd. —
2) stad in Latium, ook Amunclae geheeten, in
het gebied van Fundi, tusschen Tarracina
en Caiéta (Gaëta) aan de kust gelegen,
in eene moerassige streek, doch door de
inwoners verlaten wegens de menigte slangen of adders. Vandaar de woorden tacitae
'

-

een gat of eene uitholling zijn. Voornamelijk dienden de amphorae tot bewaring
van wijn. Ook werd amphora gebruikt als
maat voor natte waren = ruim 1 / 4 hectoliter, waaruit blijkt, dat men zich de
amphora niet te klein moet voorstellen.

Amyclae.

Soms heeft zij een tuit.
Amphoterus, A/upm FOog, 1) z. 4carnan. —
2)) broeder van Craterus, bevelhebber op de
vloot van Alexander.
Amphrysus, "A,ucovvooc, 1) riviertje in Z.O.
Thessalia, dat in de Pagasaeische golf uit
aan welks oevers Apollo de-strom,en
kudden van Admetus weidde. Daarom spreekt
Vergilius van Amphrysia vales = Sibylla.

Amyclaeus, 'Aavx^.aroS, bijnaam van Apollo,
onder welken hij te Amyclae vereerd werd.
Daar was een overoud, zeer hoog standbeeld
van den god, bestaande uit een rechte metalen zuil, waaraan een met een helm bedekt
hoofd, voeten en handen met een boog en
lans gezet waren. Later werd het beeld met
een kunstig gebouwde kapel omgeven.

— 2) = Ambrosus.
Ampia Labiéna (lex) de On. Pompeio, 63,
een plebisciet van de volkstribunen T. Ampius Balbus en T. Labienus, waarbij aan
Pompeius werd toegestaan, bij de openbare

zoon van Amyclas, koning in Laconië, den
stichter van Amyclae.
Amyeus, "Aa vyoq, de zoon van Poseidon
en de nimf Melië, koning der Bebrycen,
dwong alle vreemdelingen, die in zijn gebied

Amyclides, 'A5vzcTr1S, Hyacinthus, de

AMYMONE—ANAGNIA.
kwamen, zich in het vuistgevecht, dat hij
had uitgevonden en waarin hij zeer ervaren
was, met hem te meten. Door Polydeuces,
die met de Argonauten in zijn rijk landde,
werd hij overwonnen en gedood of aan een
boom gebonden; V. a. kocht hij zijn leven
door te zweren, dat hij een bron, die hij tot
nu toe voor vreemdelingen gesloten had gehouden, voor ieders gebruik zou openstellen.
Amymóne, 'A i uthvr^, dochter van Danaüs.
Toen zij door haar vader, na zijne aankomst
te Argos, werd uitgezonden om water te halen,
werd zij door een Satyr aangevallen en door
Poseidon gered. Zij vatte liefde voor haar
redder op en werd bij hem moeder van
Nauplius. De bron Amymóne bij Argos was
-

naar haar genoemd.

Amynander, './1µvv«vdoo , koning der Atha-

manen, bondgenoot van de Romeinen en
Aetoliërs in de oorlogen tegen Philippus III,

(208-205, 200-197). Gedurende den oorlog
der Romeinen tegen Antiochus d. G. werd
hij door Philippus uit zijn rijk verjaagd
(191); hij vluchtte naar de Aetoliërs, die
hem eenige jaren later de regeering terug
bezorgden. Hoewel hij de partij van Antiochus
,gekozen had en de consul M'. Acilius Glabrio
zijne uitlevering van de Aetoliers geëischt
had, schijnt hij later met de Romeinen weder
op vriendschappelijken voet gekomen te zijn.
Amyntas, Aµvvz(s, 1) naam van eenige
macedonische koningen, o.a. van den vader
van Philippus (Am. III), die in 393 den
overweldiger Pausanias van den troon stiet.
Hij stierf in 370. — 2) bevelhebber eener
xa in het leger van Alexander d. G., die
.zich meermalen door dapperheid onderscheid
Hij werd met zijne drie broeders ver--de.
lacht van medeplichtigheid aan de samenzwering van Philótas, maar vrijgesproken;
kort daarna sneuvelde hij (330). — 3) een
Macedoniër, die bij Darius Codomannus in
dienst ging en na den slag bij Issus naar
Aegypte vluchtte, waar hij spoedig met de
Aegyptenaren twist kreeg en gedood werd.
— 4) schrijver, later veldheer van koning
Deiotarus van Galatië. Na den dood van
Cassius liep hij met zijne troepen tot Antonius over, die hem tot belooning koning
over Galatië maakte (36), welke waardigheid
ook Octaviánus hem na den slag bij Actium
liet behouden. Hij stierf in 25.
Aniyntiades, Avvz&ád'^ s , Philippus van
Macedonië, zoon 'van Amyntas.
Amyntor, 'At5mij, koning van Eleon in
'Thessalië, of van de Dologen, vader van
Phoenix, dien hij uit minnenijd vervloekte
en verjoeg. Heracles, wien hij den toegang
tot zijn gebied geweigerd had, doodde hem.
Amyrtaeus, '/I1 'QraaoS, de moeraskoning,
die zich, nadat de opstand van Aegypte
tegen Artaxerxes (z. Inarus) bedwongen was,
nog geruimere tijd in de moerassen staande
hield. Zijn zoon Pausiris behield later de
regeering onder perzische heerschappij.
Amython, '4vháwv, zoon van Cretheus
en Tyro, stichter van Pylus in Messenië,
vader van Bias en Melampus.
'

y
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Amythaonidae, 'A/^tl^ccovíd'a&, zonen en afstammelingen van Amytháon.
'Ai'açia& ioí, eene rij zitplaatsen, die bij
wijze van een trap oploopen, ook eene zaal
met zulke zitplaatsen, die voor voordrachten,
muziekuitvoeringen en dgl. verhuurd werd.
Anacéa, feest, dat in de meeste
achaeïsche en dorische staten en ook te
Athene, ter eere der Dioscuren gevierd werd.
De Lacedaemoniërs vierden het zelfs wanneer
zij in het veld waren.
Anacéam, ' 4váxuov, tempel der Dioscuren, zooals men in zeer vele steden, ook te
Athene, vond.
Anacharsis, 'AváX«Qo^s, een scythisch
prins, die uit weetgierigheid groote reizen
ondernam, ook in Griekenland kwam, en te
Athene met Solon kennis maakte. Hij wijdde
zich daar aan de studie der wijsbegeerte en
trok de algemeene aandacht door zijn ver
zijne eenvoudige leefwijze. In zijn-nufte
vaderland teruggekeerd, wilde hij griekschen
godsdienst en zeden invoeren en werd hij
daarom door zijn broeder, koning Saulius,
gedood. De brieven en gedichten die zijn
naam dragen zijn onecht.
Anacreon, 'Aj'axeior, lyrisch dichter uit
Teos. Nadat Ionië door Harpagus onderworpen was (545), begaf hij zich naar Abdéra
en later naar Samus, waar hij tot aan den
dood van den tyran Polycrates (522) aan
diens hof bleef. Vervolgens werd hij door
Hipparchus naar Athene geroepen en bleef
daar tot den val der Pisistratiden. Waarheen
hij later gegaan is, is onzeker; hij stierf 85
jaar oud, te Teos of Abdera. Van zijne liederen, die door bevalligheid en eenvoudige
taal uitmunten en door de ouden hoog geroemd en nog lang n a zijn dood veel gezongen werden, bestaan nog slechts eenige overblijfselen; de zoogenaamde anacreontische
liedjes ('vaxQ€ovzLxá, — zua) zijn uit den
alexandrijnschen tijd afkomstig.
Anactorium, Avaxr6 nov, kaap en havenstad in Acarnania, aan de invaart der
ambracische golf. De stad was een corinthische kolonie. Evenals de bevolking van
Ambracia, werd ook die van Anactorium
door Augustus naar het door hem gestichte
Nicopolis gelokt.
;

'Alva ÍLxía = 7GUí^^vtf^xí^t,

Anadyomene, ',4vadvoµFi i1, de „uit zee op
stijgende," bijnaam der uit het schuim der
zee geborene Aphrodite. Zoo werd zij voorgesteld op een schilderij, die voor het meesterstuk van Apelles gold en in den tempel
van Asclepius op het eiland Cos hing, waar
zij door Augustus voor 100 talenten gekocht
en naar Rome medegenomen werd.
Anaea, 'Ai«, stad in Ionia, ten Z. van
Ephesus, tegenover Samus.
Anagnia, 'Av«yví«, hoofdstad der Hernici
in Latium, op een berg gelegen met schoone
omstreken. In 306 viel de stad van Rome
af, en werd, na het bedwingen van den opstand door den consul Q. Marcius Tremulus
(Marcii no. 18), tot een praefectura gemaakt.
Cicero had hier een landgoed, Anagnium.
,

-
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Anagnostes, 'Avf^yvworis, een slaaf, die
zijn heer aan tafel, in het bad en in ledige
uren voorlas. Ook iemand die in het openbaar voordrachten houdt. In den christelijken
tijd een kerkelijk ambt (= lector).
Anagogia, AvfL y w y ^a, een feest dat op den
berg Eryx op Sicilië ter eere van Aphrodite gevierd werd bij gelegenheid van hare
ksche reis naar Libye, vanwaar zij na
jaarlijksche
negen dagen terugkeerde, vgl. Catayogia. Ook
op Delus werd een dergelijk feest ter eere
van Apollo gevierd.
Anaitis, 'Avf ^
r , eene godin, die in ver
landen vereerd werd.-scheidnazt
Hare priesters waren tot een afgesloten stand
met eigen bezittingen verbonden. De Grieken
zagen in haar een maangodin en identificeerden haar met Aphrodite of Artemis.
'.dwezfc^wrr^em, de tweede of derde dag
van het huwelijk, waarop de vrouw zich het
eerst ongesluierd vertoonde. Ook de geschenken, die op dien dag 'aan de jonggehuwden
gegeven en met een plechtigen optocht naar
hunne woning gebracht werden. Ter eere
van het huwelijk van Hades en Core werden
op Sicilië en elders á1Jfaza2v7rz1ota gevierd.
' flváz&S, voorloopig onderzoek, in het
bizonder de instructie in een proces, die aan
de behandeling voor de rechtbank voorafging
en door een magistraat geleid werd. Bij de
drdzQ&oç werden getuigen gehoord, bewijzen
onderzocht enz. Wanneer de aanklager hierbij niet verscheen, verviel de aanklacht, terwijl hij, indien het eene yof^q betrof, 1000
drachmen verloor en het recht om later zulke
aanklachten te doen ; de aangeklaagde werd,
wanneer hij wegbleef, in contumaciam ver '

-

oordeeld.
« , eilandje in de Aegaeische
Anaphe, 'dw4
zee, tot de Sporaden behoorende, ten oosten
van Thera gelegen.
Anaphlystus,' 'Avá.fpvozo;, attische demus
behoorende tot de phyle Antiochis, in het
zuidoosten van Attica gelegen, met een' versterkte haven.
Anápus, AUtOÇ, naam van twee rivieren,
waarvan de eene in Acarnania lag, een zijtak van den Achelóus, en de andere op
Sicilia, die ten zuiden van Syracusae zich
door moerassen in zee stort. Als riviergod
komt laatstgenoemde stroom bij Ovidius o. a.
voor als de minnaar der bronnimf Cyane.
'AvcQevats, de tweede dag der Apaturia.
Anartes, volksstam in Dacia, aan beide
oevers van den bovenloop van den Theiss.
Anas, rivier in Hispania, thans Guadiana.
Ze vormt de grens tusschen de provincies
Baetica en Lusitania.
Anathéma, àvái7/L(, heet alles wat aan
een god gewijd en in zijn tempel of heiligdom nedergezet wordt, dikwijls voorwerpen

van groote kostbaarheid en kunstwaarde.
Anatoeismus, ávazortoµóS, het berekenen
van rente op rente. Had dit plaats telkens
na afloop van een jaar, dan sprak men van
anaíocisrnus anniveráariies.
A1JfL 1 /2 fLX Olt yQ(q of áixij, aanklacht wegens het niet deelnemen aan een zeeslag. De

zaak werd voor de strategen behandeld, de
straf was atimie.
Anáva, ra 'Avava, stad in Phrygia, tusschen Celaenae en Colossae, aan het zoutmeer Ascania.
Anax, "Aval, vorst, heer; met dien bijnaam worden ook verschillende goden genóemd; de Dioscuren dragen dikwijls kortweg
den naam Anactes, ook Anaces ('Amxz^S,
Anaxagoras, ' 4 alayó^OUc;, geb. te Clazomenae omstreeks 500, kwam, na vele landen
bezocht te hebben, in 456 te Athene, waar
hij als leeraar der wijsbegeerte optrad. Tot
zijne leerlingen behoorden Euripides en
Thucydides, terwijl hij met Pericles zeer
bevriend werd. Volgens An. bestaat de stof,.
zelfs in hare kleinste deden, uit een oneindig aantal soorten, de stofdeeltjes van elke
soort zijn echter gelijk, zoowel aan elkander,
als aan de lichamen die er uit bestaan. De
stof lag oorspronkelijk onbewegelijk in eene
verwarde massa, totdat de geest (vovS) er op
werkte en eene scheiding (háxgtot5) van ongelijksoortige en vereeniging (oV' ptet Ls) van
gelijksoortige stofdeeltjes veroorzaakte. De
hierdoor ontstane lichamen kan men dus.
noemen, hoewel nooit eene volkomen scheiding of vereeniging tot stand komt
en dus ieder lichaam vreemde stofdeelen
bevat; alleen de onstoffelijke vabS is eenvoudig, onvermengd, zuiver. De stofdeeltjes
zelve noemde An. on^oLa za of Xo7jW ', lateren óaotogiac n, . Wegens deze leer werd An.
kort voor den peloponnesischen oorlog, naar
men zegt door politieke tegenstanders van
Pericles, van goddeloosheid aangeklaagd. V. s.
werd hij ter dood veroordeeld, maar door
Pericles in staat gesteld te vluchten, v.. a.
werd hij verbannen, of hij werd vrijgesproken,
maar verliet uit ontevredenheid de stad. Zooveel is zeker dat hij zich na dit proces naar
Lampsacus begaf, waar hij, 72 jaar oud, stierf.
Anaxander, '.4t1Jálarógoo , koning van Sparta, hij leefde tijdens den tweeden messenischen oorlog.

Anaxandridas, ' flvf!la1/c?Q eras, 1) naam van
eenige spartaansche koningen, o. a. van den
vader van Leonidas. — 2) geb. te Camirus,
leefde omstreeks 375 als blijspeldichter te
Athene, waar hij in hoog aanzien stond als
een aangenaam en verstandig mensch en fijn
opmerker. Van zijne 65 stukken, de eerste
waarin liefdesavonturen voorkomen, is bijna
niets over.
Anaxarehus, ' f11á aQ7O , van Abdéra, leerling van Democritus, vergezelde Alex. d. G.
op zijne veldtochten en werd i Yaatµovix6S
bijgenaamd, Volgens het verhaal zou hij door
den tyran Nicocreon van Cyprus, wegens een
hem aangedane beleediging, in een vijzel ver
-pletrd
zijn.
Anaxarete, 'A^'usao^zi, een cyprisch meisje,
dat door den herder Iphis bemind werd,
maar hem zoo koel behandelde, dat hij zich
voor hare deur ophing. Toen zij zelfs bij het
zien van zijn lijk niet getroffen werd, veranderde Aprodite haar in een steenen beeld.

ANAXIBIA--ANCILE.•
Hetzelfde wordt verhaald van Arsinoë en
haar minnaar Arceophon.
Anaxibia, ' omval a, 1) dochter van Plisthenes, gemalin van. Strophius, moeder van
Pylades. --- 2) eene nimf die door Helius bemind en vervolgd werd, en naar den tempel
van Artemis Orthia aan den Ganges vluchtte,
waar zij verdween. Sedert dien tijd gaat de
zon van die plaats, voortaan Anatole genaamd, op. -- 3) Zie -4lphesiboea.
Anaxibius, 'AvfLl^fltos, bevelhebber der
spartaansche vloot in Byzantium, toen Xenophon met de rest van de 10000 daar aankwam.
Daar hij het leger door beloften misleidde,
veroorzaakte hij groote verwarring, en kwam
hij persoonlijk in groot gevaar. In 389 werd
hij als harmost naar Abydus gezonden, maar
het volgende jaar viel hij in een hinderlaag,
hem door Iphicrates gelegd, en sneuvelde

hij.

Anaxiláus, '/fva4;1(os, 1) tyran van Rhegium (494-476), uit Messenië afkomstig, die
omstreeks 480, met hulp van Samiërs en
Milesiers, Zancle op Sicilië veroverde, welke
stad hij met Messeniërs bevolkte en Messana
noemde. Hij stierf in 476 en liet twee zonen
na, die gedurende hun minderjarigheid onder
voogdij van - een getrouwen slaaf, Micythus,
bleven, in 467 aan de regeering kwamen, en
na zes jaren verdreven werden. — 2) dichter
van achttien blijspelen, waarvan nog eenige
fragmenten bestaan, die van het geheel geen
zeer hoogera dunk geven. — 3) pythagoreïsch
wijsgeer uit Larisa, door Augustus in 28
wegens tooveri uit Italië verbannen.
Anaximander, 'A^'Gt5G^4ftiic? oS, geb. te Milétus in 610, de eerste grieksche schrijver
over wijsbegeerte, was een vriend en leerling
van Thales, leefde aan het hof van Polycrates
van Samus en stierf in of kort na 547. In
zijn werk rrFoï fowç neemt hij als grondstof van het heelal iets oneindigs (d n oov)
aan, dat hij niet nader bepaalt, maar dat
hij goddelijk, onsterfelijk en onvergankelijk
noemt. Hij zoude het eerst een zonnewijzer,
een hemelbol, enz. gemaakt hebben.
Anáximenes, 'Avasvuç, 1) geb. te Milétus, waarschijnlijk tusschen 560 en 550, door
sommigen een leerling van Anaximander genoemd, nam als grondstof van het heelal de
zich in het oneindige uitstrekkende lucht
aan, waaruit door verdikking (rvxrwot5) en
verdunning (,uávco nL , áo(JCó(vó^S) alles ontstaan
zou zijn, en die de geheele wereld omgeeft
en bijeenhoudt. — 2) geschiedschrijver uit
Lampsacus, vriend van Alexander d. G.,
schreef EUyPoxá, eene soort algemeene geschiedenis, en 7rgctxá, de geschiedenis van

Philippus, th x 'A)Jsarf?oov, die van Alexander bevattende. Als rhetor was hij een
tegenstander van Isocrates. De rom'. ni
'A)i jai Joor, die onder de werken van Aristoteles is opgenomen, wordt te recht aan hem
toegeschreven. Van zijne andere werken is
slechts weinig bewaard gebleven.
Anaxo, dochter van Alcaeus en
Hipponome, gemalin van Electryon, moeder

van Alcmêne.
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Anazarbus, 'Avá^f^of3os, aanzienlijke stad
bij een gelijknamigen berg in Cilicia, aan

den Pyramus, door Augustus Caesaréa (ad
Anazarbum) genoemd. De beroemde arts
Dioscorides Pedanius, die waarschijnlijk onder
de regeering van Nero leefde, was hier geboren.
Evenzoo Appianus.
(, 1) zoon van den areaAneaeus, 'Ayx(O
dischen koning Lycurgus en Eurynome, een
van de Argonauten en calydonische jagers.
Hij werd door het Calydonische zwijn gedood.
— 2) zoon van Poseidon en Astypalaea,
koning der Lelegers op ''Samus, na den dood
van Tiphys stuurman der Argonauten. Eens
werd hem door een waarzegger voorspeld,
dat hij van druiven, die hij bezig was te
planten, geen wijn zou drinken. Toen hij nu
den beker met den wijn gevuld in de hand
hield en den waarzegger bespotte, sprak deze
het later tot een spreekwoord gewordene:
9-to.Uà µ!za v nF^écb z 2. xoS 2'oq

á>tcov.

Op hetzelfde oogenblik werd de tijding gebracht dat een ever het land verwoestte, de
koning zette den beker neder, snelde naar
buiten, en werd door den ever gedood. —
3) een Aetoliër, bij de begrafenis van Amarynceus door Nestor in een vuistgevecht
overwonnen.

Anchesmus, 'AyXxamóc, berg ten N. 0. van

Athene, met een tempel van Zeus.

Anchiale, 'fly;^^á^r^ naam van twee steden,.
in Thracia aan den Pontus Euxinus, en op
de kust van Cilicia tusschen Tarsus en Soli.
Ook de vorm Anehialus komt voor.
Anchises, 'Ay;rCoii;, was de zoon van Capys
en van Themis, de dochter van koning Ilus.
Bij Aphrodite, die hem om zijne schoonheid
liefhad, verwekte hij den beroemden held
Aenéas. Toen hij zich eenmaal op zijne ver
-bintesmAphrodvaige,
sloeg Zeus hem met blindheid of met ver
Bij Vergilius draagt Aeneas zijn-laming.
verlamden vader op de schouders uit het
brandende Troje weg. Anchises vergezelde
zijn zoon op diens lange omzwervingen, tot
hij eindelijk op Sicilia stierf en op den berg
Eryx begraven werd.
Anchisiades, Ay^^ ucichiS, patron. = Aenéas.
Ancile, heilig schild, volgens de sage uit
den hemel gevallen tijdens het koningschap
van Numa Pompilius. Daar de nimf Egeria
den koning verkondigde, dat het lot en het
voortbestaan van Rome aan het behoud van
dit schild verbonden was, liet Numa door
den bekwamen wapensmid Mamurius Veturius nog elf andere aneilia vervaardigen, die
alle zoo nauw keurig nagemaakt waren,
dat men het
echte niet van
de overige kon
'

onderscheiden.

De bewaring
was toevertrouwd aan het
priestercollegie
der Salii, die
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ANCONA--ANDROCLIDAS.

op bepaalde tijden een rondgang door Rome

hielden, waarbij sommige de schilden aan
stokken over den schouder droegen, en andere
al dansende met metalen staafjes tegen de
schilden sloegen. De ancilia waren langwerpig
rond, in het midden aan weerszijden uitgesneden op de wijze eereer viool, doch zonder
hoeken of punten.
Aneóna, i 'Ayxwv, belangrijke havenstad

in Picénum aan de adriatische zee. Het droeg
zijn naam, omdat het in eene door twee kapen
gevormde elleboogvormige bocht lag. Ancona
was in 390 door syracusaansche uitgewekenen
gesticht; onder de Romeinen werd het kolonie. Het had eene voortreffelijke haven, een
beroemden \enustempel, een zegeboog van
Traianus, purperververijen, wijn- en graan
omstreken.
-telind
Aucora, yXZVQ«. Voordat de ijzeren ankers
in gebruik kwamen, gebruikte men groote
steepen (pa) als zoodanig. De oudste ijzeren
ankers hadden slechts één tand

(ayxvga

hz.E000roµoq) ; de latere waren, evenals de onze,

tweetandig Het noodanker, dat
voor het uiterste gevaar bewaard werd, werd
het heilige geheeten ; vandaar sacram ancorara
soloere = tot het laatste redmiddel zijn toevlucht nemen.

Aneus Marcius, vierde koning van Rome
(641— 617) van wiep de romeinsche geschiedschrijvers het volgende vertellen : Hij was
een zoon van Numa's dochter. In zijne oorlogen met de Latijnen lijfde hij een deel van
hun gebied bij Rome in en bracht de bevolking van een viertal steden geheel of gedeeltelijk naar Rome over, waar hun de
moes Aventinus ter bewoning werd ingeruimd.
Uit deze ingelijfde Latijnen ontstond de plebs.
Hij versterkte den mens Ianiculus, over den
Tiber gelegen, en verbond dezen met de stad
door een houten paalbrug, pons sublicius. Ook
stichtte hij aan den mond van den Tiber de
havenstad Ostia. Hoewel hij meermalen de
wapenen tegen zijne naburen moest voeren,
legde hij zich toch bij voorkeur op de werken des vredes toe.

Aneyra, "Ayxvoa, naam van eene stad in

Phrygia en van eene in Galatia. De eerste
ligt in Phygia Abbaitis, aan den Macestus, ten
N. van het gebergte Temnus. De laatstgenoemde is nog tegenwoordig onder den
naam Angora bekend. Zij was door een der
Midassen gesticht ; hare ligging aan . den
grooten karavanenweg door Galatia bracht
haar tot groote bloei. Augustus verfraaide
de stad, die uit erkentelijkheid een kostbaren
tempel voor hem stichtte, onder welks overblijfselen men sedert 1553 het marmer ^lneyrcnum ontdekt heeft, een in latijnschen en
griekschen tekst in marmer gebeitelde o p gaaf
van 's keizers regeeringsdaden, zooals hij er
eene aan de Vestaalsche maagden had ter
hand gesteld, en zooals er eene in zijn mausoléum werd aangetroffen.
Andabatae, een soort van zwaardvechters,
die een gesloten helm zonder vizier droegen en
dus in den blinde op elkaar lossloegen, hetgeen tot menig komisch tooneel aanleiding gaf.

Andania, 'AiiJav^a, oude residentiestad der
messenische koningen, in het N. van Messenië
gelegen.

Andecavi, gallisch volk aan den benedenloop van den Liger (Loire), in het latere
Anjou. Hunne hoofdstad was Iuliomagus,
thans Angers.
Andes, 1) _ Andecavi. — 2) vlek bij

Mantua, geboorteplaats van Vergilius.
Andocides, ' flvcSox^6is, 1) zoon van Leogoras, geb. te Athene omstreeks 440, de tweede
in de rij der 10 attische redenaars. Hij behoorde tot de aristocratische partij en voerde
het bevel over de vloot, die in het begin van den
peloponnesischen oorlog door de Atheners
uitgezonden werd om Corcyra te helpen. Van
medeplichtigheid aan de verminking der Hermesbeelden verdacht en gevangen genomen
(415), redde hij zich door de namen der ware
of gewaande schuldigen, o.a. zijn vader en
vier broeders op te geven. Hij werd echter
niet atimie gestraft en zag zich genoodzaakt,
Athene te verlaten. Sedert . woonde hij als
koopman op Cyprus en in Elis ; wel trachtte
hij onder de regeering der 400 in Athene
terug te keeren, maar toen moest hij terstond
weder vluchten ; beter werd hij ontvangen
na den val der 30, en zelfs kreeg hij toen
spoedig weder invloed op de staatszaken,
maar in 391 werd hij op nieuw verbannen.
Hij zou 44 redevoeringen geschreven hebben,
waarvan 4 bewaard gebleven zijn. Hiervan
zijn zeker echt

:

7réot zi7; al1zov ;tcto od'o1,

(uit

407) en néo% -r&,v µi^orrpiov (uit 399); waarschijnlijk echt is ook 7CFQi zjy 7(Qó 11axsáaoµovicnv
e4 iii c

(uit 392/391) ;; onecht is de rede x«T'

'AA,uftuá(Yov. --- 2) Attisch vazenschilder uit

de 2de helft van de Ede eeuw. Hij heeft
zoowel in den zwartfigurigen als in den
roodfigurigen stijl geschilderd.
Andraemon, Av^OfCLLGCn', 1) echtgenoot van
Gorge, de dochter van Oeneus, dien hij in
de regeering over Calydon opvolgde. -- 2)
zoon van Oxylus, echtgenoot van Dryope.
'

'.flvcjoa coJtug v yo«^^,

aanklacht wegens

het verkoopen van vrije menschen als slaven,
eene misdaad waarop de doodstraf stond. De
zaak werd behandeld door de elfmannen.
'.4vc?Q Va = ai'oou. Ook de groepen, waar
verdeeld waren, heetten-indetaflgo
Andriscus, "Ai'J &oxoS, gaf zich uit voor een
natuurlij ken zoon van koning Perseus, met
name Philippus, en wordt daarom ook wel
Pseudo-Philippus geheeten. Hij verwekte in
149 in Macedonia een opstand tegen de Romeinen en behaalde aanvankelijk vele voor
doch werd overwonnen en gevangen-deln,
genomen (148), en moest den zegetocht van
Q. Caecilius Metellus (Caecilii n°. 6) opluis-

teren.

Androeles, '4vooz)is, een demagoog, die
na den val van Alcibiades leider der volkspartij te Athene werd; bij de omwenteling
van 410 werd hij door de oligarchische partij
vermoord.
Androelidas, 'Avd'oox s &Ls, een Thebaan
die, door Perzië met geld ondersteund, in

ANDROCLUS—ANIGRUS.

395 Thebe tot oorlog tegen Sparta aanzette,
waardoor de terugkomst van Agesil ,us uit
Azië noodzakelijk werd.
Androclus, "Aváoox2og, weggeloopen slaaf
van een romeinsch proconsul in Africa, die
door een leeuw, uit wiens poot hij een splinter
had getrokken, van voedsel werd voorzien.
Toen hij later gevangen was genomen en veroordeeld om voor de wilde dieren te worden
geworpen, gebeurde het, dat hij toevallig in
het amphitheater zijn ouden makker tegenover zich kreeg. De leeuw herkende hem,
begroette hem kwispelstaartend en likte hem.
Voor den keizer geroepen, verhaalde hij zijn
wedervaren, waarop hij in vrijheid werd gesteld en den leeuw ten geschenke kreeg, die
nu weder zijn trouwe metgezel werd.
Androgeos, ' / L'(YQoy(ws, zoon van Minos en
Pasiphaë. Hij was te Athene, toen voor het
eerst de Panathenaea gevierd werden, en
behaalde daarbij alle prijzen ; uit afgunst
hierover liet Aegeus hem verraderlijk ver
-morden.
' 1 gvcseo^ ,q ipi(z.

Wanneer een Athener in een

vreemde staat vermoord was, en die staat
weigerde daarvoor voldoening te geven, dan
hadden de bloedverwanten van den vermoorde
het recht zich van hoogstens drie personen
uit dien staat meester te maken en hen te
Athene voor de rechtbank te brengen. Dit
recht heette dv o)ijii«. Hoe het proces verder gevoerd werd, is onbekend.
Andromache, '.4vcieoµá i, dochter van
Eëtion, de edele en liefhebbende gemalin
van Hector. Na het einde van den troj. oor
werd zij a door Neoptolemus naar Epirus-log
medegenomen, waar zij bij hem drie zonen
kreeg. Toen Neoptolemus gedood was, huwde
zij volgens zijne beschikking met haar zwager Helenus, die tevens voogd over haar
kinderen werd. Na den dood van Helenus
ging zij met haar jongsten zoon Pergamus
naar Azië ; zij stierf in de door hem gestichte
stad Pergamus, waar zij later een heiligdom
had. V. a. had zij bij Neoptolemus slechts
één zoon, Molossus, en wil Hermione met
hulp van , Menelaus haar uit jaloerschheid
duoden; Peleus redt haar echter, waarna zij
op bevel van Thetis met haar kind en Hele
naar Molossië vertrekt.
-nus
Andromeda, 'Av000/Ai&), dochter van Cepheus en Cassiopea. Daar hare moeder zich
beroemd had schooner te zijn dan de Nereïden,
zond Poseidon een zeemonster, dat het land
verwoestte, en waarvan men zich, volgens
een orakel, alleen kon bevrijden door Andr.
op te offeren. Toen zij aan een rots gebonden
was in afwachting dat het monster haar kwam
verslinden, verscheen Perseus, die het monster
doodde. Na een hevigen strijd met Phineus,
wien zij vroeger tot vrouw beloofd was,
voerde Perseus haar met toestemming van haar
vader mede naar Griekenland, waar zij de
moeder werd der beroemde Perseïden. Andr.
werd later onder de sterrenbeelden geplaatst.
'Avcrawv, 'A1/dow/c, dat gedeelte van het
huis waar ook. vreemde mannen, bij bezoeken,
symposia, enz., - toegelaten werden. De hier,

,
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toe behoorende vertrekken, meer in het bizon der ávcI &n' c genoemd, lagen rondom een
open plaats (avi ), die aan alle vier zijden
met overdekte zuilengangen omgeven was.
Van de voordeur kwam men door een gang
terstond in deze at). De Romeinen noemen
ávcr thv een gang, waarschijnlijk de gang, die
naast het tablinum het atrium met het perisiylium verbindt.

Andronicus (Livius), rom. dichter. Zie Livii
no. 11.
Androsthenes, 'AvcT000&is, admiraal van
Alexander d. Gr., beschreef een tocht langs
de arabische kust.
Androtion, '.fl ic ozncov, leerling van Isocrates, schrijver eener geschiedenis van Athene, die door lateren veel gebruikt is.
Andrus, ij "A1'(Yoos, het noordelijkste eiland
der Cycladen, met eene gelijknamige stad en
eene voortreffelijke haven, om zijn wijnteelt
aan den god Dionysus geheiligd. Reeds vroeg
bezat het eene aanzienlijke zeemacht en zond
het een aantal volkplantingen uit.
Anemoréa, 'Ai' utóoe a, stad ten 0. van
Delphi.
Anemurium, 'A s o vozoi , kaap en stad in
West-Cilicia.
Angitia of Anguitia, slangengodin of ook

„wurgster," oud -italische godheid, in het
bijzonder door de Marsen en Marruciners te
Locus An gitiae aan den Fucinus laces vereerd.
Vergilius maakte ze tot eene zuster van Medéa.
i

Anglii of Angili,

'AyyfL1,,

germaansche

volksstam, van de Elbe tot in de Cherso-

nésus Cimbrica (Sleeswijk en Jutland), van
waar zij in de vijfde eeuw na Chr., met
Saksers en Jutten vereenigd, naar Britannia:
overstaken. De Anylii behoorden tot die volkstammen, die de godin Nerthus vereerden.
Aiigrivarii (Engeren), germaansch volk
aan den Visurgis (Weser), in den regel bevriend met de Romeinen.
Anguis. De slang gold in Oud- Italia als
zinnebeeld van den genius loci. Men vond
dikwerf slangen op de muren geschilderd, als waarschuwing om die plaats niet
te verontreinigen. Ook als
zinnebeeld der geneeskunst
en gezondheidsleer komt de
slang voor, zoo kronkelt
zich b.v. eene slang _ om den
staf van Aesculapius. Ten
tijde van keizer Traiánus
werd de anguis of cdraco bij de rom. legers
als veldteeken der cohorte ingevoerd. Het
bestond uit een nauwen langen zak, met een
slangekop met open muil en zilveren tong,
op een lansschacht bevestigd. Wanneer de
wind nu in den geopender muil blies, maakte
het lichaam allerlei kronkelingen en wendingen. Dit veldteeken was, naar men zegt,
overgenomen van de Parthen.
Anguitia, zie Angitia.
Anieii, plebejisch geslacht.
Anigrus, " -4-nyooS, bij Hom MGV«to ge
heeten, klein stinkend kustriviertje in Tri
.

-phylia.
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ANIO--ANNALES.

', rivier in Latium,
Anio, g. énis, 'A w
die bij Tibur de beroemde watervallen vormt
en zich boven Rome bij Antemnae in den
Tiber stort. Twee waterleidingen, de Anio
veius -en de Anio novus voerden het water
dezer rivier naar Rome. De eerste leiding
was in 272 door de censoren M'. Curius
Dentátus en L. Papirius Cursor gebouwd
uit den op Pyrrhus behaalden buit ; de andere was begonnen onder Caligula en onder
Claudius voltooid.
Anius, 'A'&oc, zoon van Apollo en Creusa
of Rhoeo, op Delus geboren, waar Apollo
hem tot zijn priester en tot koning over het eiland maakte. Aenéas werd op zijn tocht vriend- schappelijk door hem ontvangen. Zie Lavinia.
Anna, dochter van Belus, vluchtte met
hare zuster Dido uit Tyrus naar Africa, waar
Dido Carthago stichtte. Volgens een rom.
verhaal zou Anna na Dido's dood door den
numidischen koning Iarbas uit Carthago ver
zijn, op hare vlucht op de kust van-drevn
Latium schipbreuk hebben geleden en door
Aenëas opgenomen en aan de vriendschap
zijner echtgenoote Lavinia aanbevolen zijn.
Door Dido echter in den droom gewaarschuwd
tegen Lavinia's ijverzucht, stortte Anna zich
in het riviertje Numicius en verdronk, waarna
zij als ' stroomnimf onder den naam Anna

Perenna werd vereerd. Perenna zou dan uit
per en amnis moeten gevormd zijn.
Anna Perenna, oud -romeinsche godin van
het jaar, wier feest de Romeinen op de idus
van Maart vierden, met de bede, ut annare
perennareque commode liceret, d.w.z. dat men
het jaar goed mocht beginnen en ten einde
brengen. Anna heet de godin dus met betrekking tot het begin, Perenna met het oog
op het einde van het jaar. Zie ook Anna.
Annaei, 1) L. Annaeus Seneca, ter onder-

scheiding van zijn gelijknamigen zoon gewoonlijk pater of rhetor genoemd, te Corduba
in Hispania (-f- 54) geboren, had te Rome
het onderwijs der beroemdste redenaars van
zijn tijd genoten en had zelf grooten naam
als rhetor. Hij stierf - 39 n. C. Van hem
bestaan nog Controversiae (5 boeken) en , Suasoriae (1 boek), declamaties in den vorm van
verdichte pleidooien en verhandelingen over
verdichte gevallen. — 2) L. Annaeus Seneca,
zoon van den vorigen, aanhanger der stoicijnsche wijsbegeerte, geboren te Corduba
in 4 ; kwam vroeg naar Rome en wijdde
zich aan den staatsdienst. Onder keizer
Claudius moest hij een achttal jaren (4149 n. C.) als balling op Corsica doorbrengen.
Teruggeroepen zijnde, werd hij door Agrippina tot leermeester van haar zoon Nero
aangesteld. In den beginne had hij op Nero
grooten invloed; zoodoende heeft Seneca met
den praef. prael. Burrus eenige jaren lang
den staat voortreffelijk kunnen besturen; doch
allengs werd de keizer ook jegens Seneca
wantrouwend, deze werd in eene samenzwering betrokken en ter dood veroordeeld,
waarbij hem de keuze van zijn dood werd
gelaten. Hij liet zich de aderen openen (65
II. C.) Een aantal werken zijn nog van hem
:

overig : 124 episíolae ad Lucilium, de ira (3 b.),

de clementia (2 b.), de benejiciis (7 b.), naturalium quaestionuva t. VII, ad Helviam matrem
de consolatione, enz. Ook zijn er acht treur spelen van hem bewaard gebleven : Hercules
forens, Thyestes, Pháerlra, Oedipus, Troades,
.Medea, Ayamemno, Hercules Oetaeus, en een
paar fragmenten. Ze hebben grooten invloed
uitgeoefend op het moderne tooneel, vooral
op Vondel. Niet van Seneca is de praete.vta
Octavia. Verder heeft Seneca een bijtende
satyre op keizer Claudius kort na diens dood
uitgegeven, de ánoxo^oyvi'i wo&s. Door zijn geschriften, waarin hij de denkbeelden der Stoa
verdedigt, heeft Seneca grooten invloed geoefend, ook op volgende geslachten. — 3) M.
Annaeus Lucrznus, kleinzoon van den rhetor
Seneca, ook van Corduba geboortig (39 n. C.),
was eerst als episch dichter bij Nero in 'aanzien, totdat diens naijver werd opgewekt.
Lucanus nam toen deel aan eene samenzwering en werd met anderen gedwongen de
hand aan zichzelf te slaan (65). Van hem is
niets overgebleven dan het epos Pharsalia
(10 b.), eene beschrijving van den tweeden
burgeroorlog tot aan den alex:andrij nschen
oorlog. — 4) L. Annaeus Cornutus, geb. te
Leptis in Africa, stoicijn onder Nero, die hem
haatte en verbande (65 n. C.). Er zijn van
hem geschriften over in het Grieksch en in
het Latijn. Cornutus was een vriend van den

satirendichter Persius. — 5) Annaeus (Anneus)

Florus, zie Florus.

Annáles, Xeovt,x«. Oudtijds werden ook te
Rome de namen der overheidspersonen en
enkele gedenkwaardige gebeurtenissen door
de pontifices kroniekmatig opgeteekend. Deze
opteekeningen gingen bij de verwoesting van
Rome door de Galliers verloren, zoodat de
latere annales maxirn i, ook wel annales of commentarii pontificum geheeten, die aan het einde
van de 2de eeuw waarschijnlijk door den
pontife.z^ maximus P. Mucius Scaevola in 80
boeken zijn uitgegeven, slechts weinig omtrent
den oudsten tijd van Rome vermeld kunnen
hebben. Later legden zich een groot aantal
schrijvers op het schrijven van jaarboeken toe
en worden hiernaar annalisten geheeten. De
oudsten, Q. Fabius Pictor, L. Cincius Alimentus,
C. Acilius, A. Postumius Albinus-, schrijven
hun jaarboeken nog in het Grieksch. Eerst met
M. Porcius Cato (234-149) en diens Origines
begint de romeinsche historiografie. Op hem
volgen L. Cassius Hemina, Q. Fabius Maxi-

mus Serviliánus (consul 142), L. Calpurnius
Piso (c. 133), C. Sempronius Tuditánus (c.
129), ' S. Fannius (c. 122), Cn. Gellius, Ven nonius, allen tij dgenooten. In eenigszins
anderen geest schrijft Sempronius Asellio,
en dan komen de annalisten uit den tijd van
Sulla, die allen de oudere geschiedenis ver
een bepaalde richting, en hun-valscheni
werken opsmukken door invoeging van talboze redevoeringen. Het zijn Q. Claudius
Quadrigarius, Valerius Antias, C. Licinius
Macer, Aelius Tubero. Op hun werken berust grootendeels onze kennis der oudste
romeinsche geschiedenis.

ANNALIS (LEX) ---ANNUS.
Anal lis (lex) zie Villia lex (annalis).
Aiceris,
nn
cyrenaeïsch wijsgeer,
ongeveer gelijktijdig niet Epicurus ; hij trachtte
de leer van Aristippus te veredelen en zocht
het hoogste geluk in het genoegen, dat men
vindt in vriendschap, gezellig verkeer, streven naar eer en dgl. Zijn aanhangers heetten
,

^1i1/yGYLc^ Òc^GOG.

Annii, waartoe o.a. de 4selli, de Belliéni,
de Lusci, de Milónes behoorden. 1) T. Annius
Luseus, consul 153, als redenaar bekend. Hij
trad in 133 heftig op tegen Ti. Gracchus.
— 2) T. Annius Luscus Rufus, consul 128.
— 3) T. Annius Milo Papiánus, zoon van
C. Papius Celsus uit Lanuvium, doch door
zijn grootvader van moederszijde tot . zoon
aangenomen. Hij was in 57 volkstribuun, en
geraakte met P. Clodius (z. Claudii n°. 17)
in hevigen strijd, omdat hij diens vijandschap
tegen Cicero niet deelde. Daar beiden zich met
benden zwaardvechters omgaven, kwam het
tot openbare gewelddadigheden. Intusschen
begunstigde Milo Cicero's terugroeping uit de
ballingschap. In 52 ontmoette Milo, die op
reis naar Lanuvium was, bij Bovillae aan
de via Appia Clodius, die van zijn landgoed
naar Rome terugkeerde. Tusschen beider gewapend gevolg ontspon zich een strijd, waarbij Clodius, die toesnelde, door een van Milo's
slaven gewond en vervolgens op last van
Milo zelf gedood werd. Groote opgewonden
te Rome en oproerige tooneelen volgden,-heid
waarbij zelfs de curia Hostilia afbrandde. Milo,
de vi aangeklaagd, werd veroordeeld en ging
in ballingschap naar Massilia. Cicero was
-door de buitengewone maatregelen van den
consul Pompeius tot handhaving der orde
zoo in verwarring gebracht, dat hij Milo
slechts zwak verdedigde. De oratio pro Milone,
welke wij bezitten, is niet die, welke in
werkelijkheid door Cicero is uitgesproken.
— 4) A. Innius Gallus, veldheer van keizer
Otho, streed in den slag bij Bedriácum tegen
Vitellius. Later komt hij voor in den oorlog
tegen Claudius Civilis en de Batavieren. —
5) P. Annius Florus, zie Florus. — 6) L. Annius
I7erus, praetor in Hispania, werd door keizer

Hadriánus tot zoon aangenomen en heette
toen L. Aelius Verus, doch stierf nog vóór
Hadrianus. Hij had twee zoons, die beiden
door keizer Antoninus Pius werden aangenomen, en dus tot de Aureliussen overgingen,
z. Marcus .Aurelius en I7erus.

Annóna, de jaarlijksche opbrengst der akkers, als godin afgebeeld met den hoorn des
overvloeds in de eene en korenaren in de
andere hand. In het bizonder werd aldus
het koren genoemd, dat de senaat in Sicilia
en Africa op staatskosten liet opkoopen, om
aan ' minvermogende burgers om niet of tegen
lage prijzen uit te deden. De cura annonae
was aan de aedilen opgedragen; Caesar stelde
zelfs eene nieuwe aediliteit in door twee
aedi les Cereales te doen benoemen, terwijl

Augustus de administratie van aanvoer en
uitdeeling van koren opdroeg aan een praefectus annonae. In den beginne verkochten
de aedilen het koren slechts tot zulk een
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prijs, dat de graanhandelaars er door ver
werden woekerwinst te maken en-hinder
dat in tijden van schaarschte hongersnood
werd geweerd. Doch in 123 riep C. Sempronius Gracchus de eerste lex f'rumentaria in
het leven, volgens welke een paterfamilias
uit de korenmagazijnen van den staat eene
bepaalde hoeveelheid koren per maand zou
kunnen koopen tegen 6 t / 3 as den vioa?ius,
ongeveer den halven marktprijs. Eene lex
Appuleia van den volkstribuun L. Appuleius
Saturninus verlaagde den prijs tot 5 /6 as,
doch werd weder opgeheven, daar de schatkist dit niet kon dragen. Eene lex Octavia
van onbekenden datum bracht den prijs meer
in overeenstemming met de marktwaarde.
Sulla hief de korenuitdeelingen op, maar in 73
riep de lex Terentia et Cassia ze weder in het
leven en stelde den prijs per modius opnieuw
op 61/ 3 as. De lex Clodia, 58, beval de uit
om niet. Wanneer men nagaat, dat-deling
het aantal bedeelden, hoewel door Pompeius
beperkt, in den burgeroorlog tot minstens
300000 aangroeide, door Caesar tot 150000
werd teruggebracht en sedert op dit cijfer bleef,
dan kan men begrijpen, hoe drukkend deze
uitdeelingen voor de schatkist waren. De gerechtigden ontvingen eene tessera frumentaria, een abonnementsplankje. Zoodanige les
was alleen te verkrijgen, wanneer men-sera
als burger in eene tribus was ingeschreven.
Toen het volk alle staatkundige rechten had
prijsgegeven en de kans om, zoo er eene
plaats openviel, eene tessera te bekomen, het
eenige voorrecht der tribus was, werden in
den mond van het volk beide woorden van
gelijke beteekenis en zeide men zoowel tribum
emere als tesseram frumentariam .engere.
Annulus, beter anulus, &«xzf2 Oo , ocp^O(L7 S.
Aan den ringvinger der linkerhand droeg de
Romein een zegelring ; senatoren, ridders en
overheden droegen hem van goud. Onder de
keizers werd met het ins anuli (aurei) zeer
lichtvaardig omgesprongen, en werd het zelfs
aan vrijgelatenen toegestaan, die hierdoor met
vrijgeborenen werden gelijkgesteld. Ten laatste droeg elk fatsoenlijk man een of meer
gouden ringen, dikwijls met kostbare edelgesteenten. — Ook voor huishoudelijke zaken
had men allerlei ringen, evenals bij ons, b.v.
gordijnringen, anuli velares, enz..
Annes, zó izoS. Het grieksche jaar was verdeeld in 12 maanmaanden, gerekend van
de eene nieuwe maan tot de andere, en telde
dus 354 dagen, terwijl de maanden afwisselend 29 en 30 telden. Die van 30 heetten
ijvss 7r^.r^o^^s de andere xoi ot,. Om de 3 jaren
schoof men eerie schrikkelmaand in (,r
o) b iu(cros) ; het schrikkeljaar heette daarom
zofl27?Q S. De namen der maanden en de indeeling van het jaar zijn in de meeste
Grieksche . staten verschillend. Het attische
jaar telde de volgende 12 maanden : 1)
`1 xza -vo, taatcóv (van midden Juli—midden Aug.),
genoemd naar het feest der hecatomben. —
,

2)

M^rayF621vbt v

(Aug.—Sept.), de verhuis-

maand (waarin men van

75^zo1)(s,

Boi Yoo,^&cov

buren, ver

(Sept.—Oct.), naar-wiseld).3
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het feest der Boildooµ&a, ingesteld ter gedachtenis aan de overwinning van Theseus
op de Amazonen. — 4) Hl'(L )iwv (Oct. —
Nov.), naar het feest der II2'av^a, het
boonenfeest, ter eere van Apollo, waarop
men een gerecht van boonen of peulvrucht (Nov.—Dec.),
ten at. -- 5) Maa rihv
naar het feest der lIiCCGµa : &a, ter eere van
ZFVS M^.ecµáxzi7S (= de razende, de god der
stormen). -- 6) IIo6('tc? t.v (Dec.—Jan.), naar
Poseidon. — 6*) In een schrikkeljaar werd
een tweede Hooénd,- vv ingeschoven. — 7)
Taµ), &wv (Jan.—Febr.), huwelijksmaand. -8)'A i& Oinot,cvv (Febr.— Mrt.), naar de 'Av&^oz ?ot«, een driedaagsch bloemenfeest ter eere
van Dionysus. — 9) (Mrt. —
A pr.), naar de 'E^(wr^ f16) t u, het hertenjachthv
t
feest, ter eere van Artemis. — 10) Movwv
(Apr. —Mei), naar het feest der munychische
Artemis. — 11) O«oy 7) th1' (Mei — Juni), naar
de O«oy^^,r«, een feest ter eere van Apollo en
Artemis. --12) iz&oogootwv (Juni—Juli), naar
de x&ooçoáów, een feest ter eere van Athena
Sciras (óxoov is een witte parasol, dien de
priesteressen van Athena bij dit feest droegen). De maand werd verdeeld in drie dekaden, waarvan de laatste naar omstandigheden
10 of 9 dagen telde. De eerste dekade heette
µry toxc;/Evoq of cQXó/FVoq, de tweede µrev gé4v,
de

derde µjv cp&ivcov, á7ticov,) i y.cov of crave n'oç.

De dagen der beide eerste dekaden werden van
1 tot 10 geteld, die der laatste echter omgekeerd. Hoe men dan bij maanden van 29 darx 1
gen deed, of dan de 21ste dag i'a i of Jma
qohvovzoc heette, is niet zeker. In het laatste
geval moest de (YF1/t^¼1Gt q &6vovios worden uit gelaten ; want de laatste dag der maand heet
altijd gv)1 x(L 'i«, als zijnde de dag, waarop
oud en nieuw elkander raakten, omdat eigenlijk op het oogenblik, waarop de nieuwe maan
inviel, ook. de nieuwe maand begon. 'E'i xa^
via is dus de dag, die voor een deel de laatste
dag der maand is (de eerste van achteren af
gerekend) en tevens voor een deel reeds tot de
nieuwe maand behoort. — Het romeinsche jaar
was evenzeer een maanjaar van 354 dagen. Het
telde sedert Numa twaalf maanden, waarvan
oorspronkelijk Maart de eerste was, later
Januari. De namen zijn adiectiva. 1) mensis
Ianuarius, naar den god Janus. -- 2) m. Februarius, van de februa of doodenoffers, waarmede oudtijds het jaar werd besloten. — 3)
m. Martius, aan Mars gewijd. — 4) m.. Aprilis, van aperire, het openen der bloemknop
naar Maia. — 6) m.-pen.—5)mMais,
Iunius, aan Juno geheiligd. — 7) m. Quinctilis, oorspronkelijk de vijfde maand, later
ter eere van Caesar verdoopt tot m. Iulius. —
8) m. Sextï lis, ter eere van Augustus tot m.
Augustus verdoopt. — 9-12) m. September,
October, November, December. Om de twee
jaar schoof men een schrikkelmaand in, mensis mercedonius of intercalarius, die echter niet
in het midden van het jaar, maar midden in
de tweede helft van Februari werd ingevoegd. Door onachtzaamheid van de pontifices, die voor de tijdrekening moesten zorgen,
en ook wel doordat men om politieke bij-

oogmerken het invoegen van een schrikkelmaand achterwege liet, waren ten tijde van
Caesar de maanden niet minder dan 80
dagen verschoven, weshalve hij als pontifex
maximus het jaar 46 op 445 dagen stelde en
verder het jaar op 365 dagen met één schrikkeldag om de vier jaren. Eene groote verwarring in de rom. chronologie is ook hierdoor
ontstaan, dat eerst sedert 153 het burgerlijk
jaar op 1 Jan. begint. Vóór dien tijd begon
het met de ambtsaanvaarding der consuls, en
wanneer nu door eene of andere stoornis deze
aanvaarding werd vertraagd of ook wel door
omstandigheden vervroegd, dan versprong
het begin van het burgerlijk jaar, totdat eene
nieuwe storing het weder op een anderen
datum bracht.
In elke maand had men drie dagen, die
een bijzonderen naam droegen : Kalendae,
Ides, Nonae. De Kalendae waren de eerste dag,
aldus geheeten, omdat op dien dag een der
pontif ices van de curia Calabra de nieuwe
maand afkondigde, die oorspronkelijk met de
nieuwe maan samenviel. De Ides (van iduare
— dividere) vielen in Maart, Mei, Juli en
October op den 15den, anders op den 13den
der maand en deelden dus de maand in
tweeën. De 1Vonae vielen negen (volgens onze
telling acht) dagen voor de Ides, dus op den
5den of 7den. Men telde nu bij de vermelding van een datum terug van de eerstvol-

gende Kalendae, Nonae, Idus. Zoo was b.v.
24 Febr. volgens rom. telling de zesde dag
vóór 1 Maart, en dus ante diem sextum Kalendas 2Wartias. Deze zesde dag werd in een
schrikkeljaar verdubbeld en telde dan 2 maal
24 uren, die onderscheiden werden in bis
en _posterior. De laatste was dus-sextilpro
de schrikkeldag.
Auquisitio, de aanklacht met opgaaf der
geëischte straf, wanneer een der overheden
een beschuldigde voor de comitiën daagde.

Auser, romeinsch dichter ten tijde van
Augustus, die bij Antonius in gunst stond en
van hem een landgoed ten geschenke kreeg.
Hij was een bediller van Vergilius en wordt
door Ovidius proeax genoemd.
«o«ózácrsq, vierkante pilasters,
Autae,
waarin de zijmuren van een gebouw uitloopes, wanneer deze ;
met het dak vooruitspringen,
zoodat zij vóór den ingang een
open voorportaal vormen. Een
tempel met zulke antae werd
-

een templum in antis (iv ncc«
oráóa )

genoemd.

Antaeus, 'flvzos, zoon van

••

Poseidon en Gaea, een geweldige reus, die over Libye regeerde en alle vreemdelingen dwong met hem
te worstelen. Daar hij bij iedere aanraking
met zijne moeder (de aarde) nieuwe kracht
kreeg, was hij onoverwinnelijk en versloeg
hij zooveel tegenstanders, dat hij van hun
schedels een tempel voor Poseidon koude
bouwen. Ook Heracles weerstond hij lang,
maar toen deze zijn geheim ontdekte, hief hij
hem van den grond op en worgde hem zoo.

ANTALCIDAS—ANTHESTERIA.
Als men aarde van zijn graf, dat bij Tingis
was, afnam, begon het terstond te regenen.
Antaleidas, 'Avzadac, een Spartaan, die

in 393 naar den perzischen generaal Tiribazus
gezonden werd, om te trachten door zijn tusschenkomst den perzischen koning te bewee n zijne hulp aan de Atheners te onttrekken. Dit gelukte echter eerst toen de Atheners den koning vertoornden door Euagoras
van Cyprus te ondersteunen; toen bewerkte
Ant. dat Artaxerxes den Spartanen hulp beloofde, indien de Atheners en hunne bondgenooten hunne vredesvoorstellen niet aannamen. Zoo werd in 387/386 de Kortingsvrede
of vrede van Anialcidas aan de oorlogvoerende
staten voorgeschreven, waarbij bepaald werd,
dat iedere staat in Griekenland autonoom
zoude zijn, de grieksche steden in Azië aan
de Perzen overgelaten werden, en ieder die
zich niet aan deze voorwaarden onderwierp,
voor algemeen vijand verklaard werd. Ant.
zou later, geërgerd door de smadelijke bejegening hem door Artaxerxes aangedaan, vrij
-wilgden
hongerdood gestorven zijn.
Antandrus, "A«tiYQo S, stad in Troas of
in Mysia, aan de golf van Adramyttium.
Aenéas zou hier scheep zijn gegaan. Hier
werd na den slag bij Cyzicus (410) met Per zisch geld eerr nieuwe vloot voor Sparta gebouwd.
Autaraáus, 'Avrráou(Ios, havenstad van Aradus, in het Noorden van Phoenicië. A radus
zelf lag op een eilandje in zee, Antaradus
er tegenover op de kust.
Auteambulónes, cliënten (in de latere beteekenis van het woord), die voor aanzien
personen uitgingen, om in het straat--lijke
gewoel ruim baan voor hen te maken.
Antéa, A'r ^a, dochter van Iobates, z.
Bellerophon. Na het vertrek van Bellerophon
bracht zij zichzelve van verdriet om het leven. V.a. komt Bellerophon later weder bij
haar, beweegt haar met hem te vluchten, en
werpt haar bij het eiland Melos in zee.
'

Autecess Tres of autecursóres, lichte troe-

pen, vooral ruiterij, die de spits van het
leger op marsch uitmaakten en op verkenfling vooruitgingen. — Ook overdrachtelijk :
baanbrekers, wegwijzers in eenig vak van
wetenschap, vooral in de rechtsgeleerdheid,

Aut iius (P), gunsteling van Agrippina,
doch om deze reden door Nero gehaat. Beschuldigd zijnde, dat hij de sterren had geraadpleegd aangaande Nero's dood, en eene
veroordeeling voorziende, nam hij eerst ver
toen dit echter te langzaam werkte,-gifn;
opende hij zich de aderen (66 n. C.).
Antemnae, oude latijnsche stad, dáár gele
waar de A nio zich in den Tiber stort.-gen,
De stad is reeds spoedig bij Rome ingelijfd.
Antéuor, 'Avzivcoe, zoon van Aesyétes en
Cleomestra, zwager van Priamus, die gedurende den troj aan schen oorlog altijd op inwilliging van de billijke eischen der Grieken
aandrong. Daarom werd later verhaald, dat
hij de stad aan de Grieken verraden zou hebben en daarvoor zijn leven en zijne bezittingen
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bij de plundering gespaard zouden zijn. Over
zijne verdere lotgevallen vindt men verschil
berichten. Hij zou de helft van Pria--lend
mus' bezittingen gekregen en op den Ida een
nieuw rijk gesticht hebben, of met Meneláus
scheep gegaan en te Cyrene gebleven zijn,
waar de Antenoriden als halfgoden vereerd
werden, of met de Heneti, een paphiagonisch
volk, naar Thracië en vervolgens naar Italië
gegaan zijn en daar de stad Patavium gesticht hebben.
Antepiláni. Voordat door Marius de ver
legioen in tien cohorten werd-delingvaht
ingevoerd, vormde het drie slagliniën, zóó, dat
in de eerste de hastaíi, in de tweede de principes, in de derde de triarii of pilani stonden.
Hierom werden de beide eerste liniën ook
aníepilani genoemd. Zie voor het geheel onder

Heies.

Anteros, 'Arr^c»s, de god der wederliefde,
broeder van Eros. Daar Eros niet groeien
wilde, gaf Aphrodite hem op raad van Themis dezen broeder tot speelmakker, en nu
werd Eros krachtig en gezond ; miste hij hem
echter, dan was hij weder treurig als vroeger.
Ant. treedt ook op als wrekend god, die het
versmaden van liefde straft.
Antesignani, 1) = aníepilani, omdat de
standaard van het legioen, de adelaar, bij
de triariërs was. — 2) In Caesars tijd was
antesignani de naam eener vaste keurbende bij
ieder legioen, . zonder bagage en dus altijd
slagvaardig,
Autestatio. Wanneer een Romein zijne tegenpartij op straat ontmoette en hem uitnoodigde naar den praetor te gaan (in ius venire,
in ius ambulare), en de tegenpartij dan onwillig was, dan kon de eischer hem met geweld voor den praetor brengen, mits hij den
betoonden onwil door de verklaring van een
getuige kon staven. Daarom nam men den
een of anderen voorbijganger tot getuige,
met de vraag: liceíne antestari? Stemde de
gevraagde toe, dan raakte de vrager even
diens oorlel (auricula) aan, omdat men daar
den zetel van het geheugen zocht.
7dwv, stad aan de noord
Ani.hédou, ' Av,
bewoners leefden vooral-kustvanBoei.D

van vischvangst en purperschelpvisscherij,.
Anthedon, de vader van den onder de zeegoden opgenomen Glaucus, zou hier geleefd
hebben.

Anthéle, 'fli'hi, plaatsje aan den ingang
der Thermopylae, met een tempel van Deméter, waar de vergaderingen der Amphictyonen
werden gehouden.

Authemus, ' dv&'1toj q, stad op Chalcidice, door Philippus van Macedonië aan de
Olynthiërs afgestaan.
Anthemusia, '.,4v&^,^o^ uice, stad en landschap in het mesopotamische gewest Osroéne,
ten Z.W. van Edessa.
Authéne, ' fls^ivi7, vlek in Thyreátis of
Cynuria.
Authesteria, een van de groote
feesten ter eere van Dionysus, te Athene
den 11-13 Anthesterion (Februari—Maart)
gevierd. Den eersten dag (lLt3 w yía, opening
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der vaten) vierde men het aftappen van den
jongen wijn; . op den tweeden dag, het kannen feest (Xó ), werd een openbare maaltijd gehouden, waarbij men om het hardst van den
nieuwen wijn dronk ; wie het eerst zijn kan
geledigd had, kreeg een prijs. Dit was de
voornaamste dag van het feest, waarop zelfs
jonge kinderen zich met bloemen bekransten,
en waarop de vrouw van den arc /ion basileus
onder geheime plechtigheden en offers in het
Lenaeum aan den god uitgehuwd werd. De
derde dag heette Xi-reot, pottenfeest, omdat
men dan potten met peulvruchten als offer
voor den chthonischen Hermes en de zielen
der afgestorvenen gereed zette.
Aut.hesterion, ' Avi9s6z thv, 8ste maand van
het Attische jaar (Febr.— Maart), z. Annus.
Anthylla, f11'9 2d)a, stad in de Nijldelta
"

tusschen Canopus en Naucratis.
Antias, zie Valerii no. 36.
Antieléa, ' /i1'v zeta, dochter van Autolycus, gemalin van Laërtes, moeder van Odysseus; zij stierf van smart over de lange afwezigheid van haar zoon, die, volgens een
later verhaal, niet Laërttes, maar Sisyphus
tot vader had.
Anticirrha of -eyra, 'Amixtee«, -XTf(5,
naam van twee steden, de eene in Phocis,
de andere in het landschap Malis, aan den
Sperchéus. Beide steden, doch vooral die in
Phocis, waren in de oudheid bekend om de
teelt van nieskruid, dat als geneesmiddel
tegen- zwaarmoedigheid en krankzinnigheid
-

werd aangewend.
'Avzdouts, ruiling. Te Athene kon iemand,
wien naar zijne meening ten onrechte een
kostbare liturgie opgedragen was, eischen
dat een ander, die eerder daarvoor in aan
moest komen, de liturgie van hem-merking
overnam, of dat hij anders zijn geheel ver
zou ruilen. Wanneer deze-mogenth
eisch gedaan was, werden terstond de bezittingen van beide partijen verzegeld, en binnen
drie dagen werd een beëedigde inventaris
(á7-6q o) overgelegd, waarnaar de rechters
te beslissen hadden, ofschoon niet uitsluitend
het verschil in vermogen in aanmerking
kwam, maar ook o.a. de vraag wie van beide
partijen reeds vroeger liturgieën bekostigd
had, hoeveel geld daaraan besteed was, enz.
Indien de eisch werd toegewezen, nam de
verliezende partij de liturgie op zich ; voor
zoover ons bekend is, heeft eene werkelijke
ruiling nooit plaats gehad.
Antigone, 'Avzbyovi, 1) dochter van Oedipus en Iocaste of Euryganea. Toen haar blinde
vader in ballingschap ging, vergezelde zij
hem bij al zijne omzwervingen en deelde geduldig zijn ongelukkig lot, totdat hij in
Attica stierf. Naar Thebe teruggekeerd gedurende de twisten tusschen hare broeders
Eteocles en Polynices, waagde zij het, in
weerwil van Creon's verbod, den gesneuvelden Polynices te begraven. In het grafgewelf
der Labdaciden, waar zij wegens die daad
werd opgesloten, hing Ant. zich op, waarna
haar bruidegom Haemon, Creon's zoon, zich
aan haar zijde van het leven beroofde. —

V. a. ontkwam zij door de hulp van Haemon
en leefde zij nog j aren lang op het land in
geheimen echt met hem, totdat Creon haar
ontdekte en Haemon haar en zichzelf doodde.
Haar edel gedrag tegenover vader en broeder
wordt dikwijls, door attische treurspeldichters
vermeld. — 2) dochter van Eurytion, gemalin
van Peleus. Toen Peleus de liefde van Astydaméa onbeantwoord liet, zond deze aan Ant.
het onware bericht, dat hij op het punt was
met Sterope in het huwelijk te treden. Hierdoor misleid, hing Ant. zich op. — 3) dochter
van Laomedon. Zij was zoo trotsch op haar
schoone lokken, dat Hera haar strafte door
ze in slangen te veranderen, waarop de goden
medelijden met haar kregen en haar in een
ooievaar veranderden.

Antigonéa, -nia, 'Av2Gy6vei a, —vuaa, naam
van onderscheidene steden, als : 1) in Syria
aan den Orontes, residentie van Antigonus,
den gewezen veldheer van Alexander den
Grooten. Later bracht Seleucus Nicátor het
grootste gedeelte der inwoners naar het door
hem in de nabijheid gestichte Antiochia over.
— 2) in . Macedonia aan den Axius. — 3)
in Chalcidice. — 4) in Epirus aan den Aóus.
Ook AlexandrIa Troas en Nicaea in Bithynia
hebben een tijd lang dezen naam gedragen.

Antigonus, 'Ai'2iyovoc, 1) Kvdcop of Moi-óafstammend van de vorsten van
Elymiotis, een man van een heerschzuchtig,
maar vast karakter, een van de voortreffelijkste veldheeren van Alex. d. G., die hem
in 333 tot satraap van Phrygië aanstelde.
Bij de verdeeling van het rijk na den dood
van Alex. (323), kreeg Ant. Groot-Phrygië,
Lycië en Pamphylië, maar daar hij zich tegen
de bevelen van Perdiccas verzette, was hij geq 1h 5toS,

noodzaakt naar Antipater te vluchten. Toen
deze na den dood van Perdiccas rijksbestuurder werd, kreeg Ant. zijne landen terug (321)
en werd hem tevens het opperbevel opgedragen tegen Eumenes, den standvastigen
verdediger der rechten van. het huis van Alex.
Na den dood van Antipater (319) vereenigde
Ant. zich met Cassander, Ptolemaeus en Seleucus tegen Polyperchon, en toen Eumenes
door verraad in de handen van zijn vijand
gevallen was, was Ant. heer over geheel
Voor-Azië en Syrië (316). Maar deze groote
macht wekte bij zijne bondgenooten wantrouwen op, en toen Ant. nu ook Seleucus
van het stadhouderschap over Babylonië beroofde, vereenigden zij zich met Lysimachus
tegen hem (315). Nu ontstond een lange
oorlog, die in Azië, Griekenland en Aegypte
met afwisselend geluk gevoerd werd, en waarin
Ant. door zijn dapperen zoon Demetrius Poli
bijgestaan werd. De nederlaag door-orcets.
dezen in 312 bij Gaza geleden, dwong Ant.
wel vrede te sluiten, doch spoedig werd de
oorlog hervat, en in 306 behaalde Demetrius
in den zeeslag bij Salamis op Cyprus eene
groote overwinning op Ptolemaeus, waarna
Ant. den titel van koning aannam, welk
voorbeeld weldra door zijn tegenstanders gevolg d werd. Eindelijk werd in den grooten
slag bij Ipsus (301), waarin Ant. sneuvelde
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en Demetrius op de vlucht gejaagd werd, het
lot van Azië ten gunste der verbondenen
beslist.
2) TovaxáS (zoo genoemd naar zijn
geboorteplaats Goni of Gonnus of naar een
ijzeren band, dien hij om de knie droeg), zoon
van Demetrius Poliorcétes, wist zich in de
Peloponnésus te handhaven, toen zijn vader
uit Macedonië verdreven werd (287). Na diens
dood (283) werd bij koning van Macedonië,
ofschoon hij tot 276 eerst door Seleucus, later
door Ptolemaeus Ceraunus verhinderd werd
de regeering te aanvaarden. Later werd hij
nog tweemaal uit zijn rijk verjaagd, eerst
door Pyrrhus, vervolgens door Alexander van
Epirus, maar telkens keerde hij terug en
eindelijk onderwierp hij zich ook Epirus. In
277 overwon hij de Galliërs in een grooten
slag bij Lysimachia, later bestreed hij het
achaeïsch verbond, maar zonder gevolg. Hij
stierf in 240. — 3) ewowv (die altijd geven
zal, maar nooit geeft) of 'E7riveonoS, kleinzoon
van Demetrius Poliorcétes, bestuurde Macedoni ë na den dood van Demetrius II (229),
met wiens weduwe hij later trouwde, als
voogd van Philippus III en later als koning.
In het begin van zijn regeering was hij
—

,

,

genoodzaakt een oorlog tegen verschillende
grieksche staten te beeindigen door een vrede,
waarbij de onafhankelijkheid van bijna geheel Griekenland erkend werd. In 224 werd
zijn hulp ingeroepen door Arátus, die het
achaeïsch verbond onder macedonische bescherming stelde. Ant. trok naar de Peloponnésus, overwon Cleomenes (z. a. n°. 4) in den
slag bij Sellasia (221), dwong Sparta tot het
achaeïsch verbond toe te treden en vestigde
door zijne overwinningen opnieuw den macedonischen invloed in Griekenland. Spoedig na
zijn terugkomst in Macedonië overleed hij. —
4) van Carystus, leefde aan het hof van
Attalus I en was schrijver van een aantal
werken over geschiedenis, biografie, kunst,
enz. Bewaard gebleven is een verzameling
van merkwaardigheden op natuurhistorisch
gebied.
'A Ttyoaq i -, controleur over het geldelijk
beheer van den raad (dr. z^ç fiov ) of van
den schatmeester (á'x. zes c1 o^xiorws), in beide
gevallen door het volk verkozen.
'A Ttyerw , verweerschrift, eigenlijk antwoord op eene yo(LÇ ; de ái'v^youq bevatte
echter niet altijd eene verdediging tegen de
aanklacht, maar konde ook de bevoegdheid
van rechtbank of aanklager betwisten, enz.
Aanklacht en verweerschrift worden soms te
zamen ávzLyf q,a genoemd.
Antilibanus, 'AV1 &) igfLvoC, bergketen ten
Oosten van en evenwijdig met den Libanon

of Libanus.
Antilochus, '-4vzi^oyoq, zoon van Nestor
en Eurydice of Anaxibia, een van de dapperste helden voor Troje, en na Patroclus
de dierbaarste vriend van Achilles. Hij werd
door Memnon verslagen, terwijl hij zijn vader

uit een groot gevaar redde, daarom wordt hij
P()o7ráT(te genoemd. Zijn asch werd bij die
van Achilles en Patroclus bijgezet.

Antimachus,

'

Ai'nG^ua os ,

1) atheensch volks-
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redenaar, tijdgenoot van Aristophanes. - 2)
dichter en grammaticus uit Colophon, omstreeks 400, door Plato hoog geschat. Zijne
voornaamste werken waren een epos OnflfaiS,
waarin hij de thebaansche oorlogen, en een
elegisch gedicht 11íc1, waarin hij eène reeks
heldengeschiedenissen behandelde. De Alexandrijnen noemden hem den grootsten epischen
dichter na Homérus.

Antinoopolis,

'AvzL1'6o1 n62 ,

prachtige

stad aan den Nijl, in het Zuiden van Midden
keizer Hadriiinus gesticht-Aegyptus,dor
ter gedachtenis aan zijn lieveling Antinoiis,
die hier verdronk.
Antinous, 'Avzivvoos, 1) zoon van Eupithes,
de overmoedigste en onbeschaamdste onder
Pénelope's vrijers, ook de eerste, die door
Odysseus' pijlen werd getroffen. — 2) een beeldschoon jongeling, de lieveling van keizer
Hadrianus, dien hij op diens reizen verge.
zelde. Hij verdronk in den Nijl. De keizer
stichtte op de plaats van het ongeluk de stad
Antinoöpolis, liet te Mantinéa voor hem een
tempel bouwen en hem nog andere eer bewijzen. Hij werd door tal van stand- en
borstbeelden vereeuwigd ; ook een sterrenbeeld werd , naar hem genoemd.
Antiochia, -ca, 'f1vi.^óyi:ta, naam van een
aantal steden. 1) dnt. Epidaphnes ;t
4ágv?7S), aldus naar een naburig laurierbosch
genoemd, de prachtige hoofdstad van het
syrische rijk, omstreeks 300 door Seleucus
Nicátor gesticht en naar zijn vader Antiochus
genoemd. Door zijne opvolgers nog verfraaid
en uitgebreid, bestond het ten laatste -uit vier
afzonderlijk ommuurde steden. Prachtige zuilengangen, ter lengte van een uur gaans,
doorsneden de stad in rechte lijn. Handel en
wetenschappen bloeiden er. De stad lag aan
den Orontes. Hier kwam voor het eerst de
naam van Christenen in gebruik, later werd
het de zetel van ` een patriarch. In 260 na C'.
werd A. door den nieuw -perzischen koning
Sapóres I gedeeltelijk verwoest, en in 538
door Chosroës. Keizer Justiniánus liet het op
kleiner schaal herbouwen en zóó komt het
nog voor in de geschiedenis der kruistochten.
— 2) .int. ad Maeancdrum, in Caria, met eene
beroemde brug over de rivier, door Antiochus
I Soter (281-261) gesticht. — 3) 4nl. ad
Pisiclas, in Phrygia nabij de pisidische grens,
later Caesaréa (z. a. n°. 7). — 4) .fint. Margiana,
thans Merw, in Margine. -- Ook andere
steden, zooals Adana aan den Sarus, in

Cilicia, Nisibis in Mesopotamia, Edessa, heb-

ben tijdelijk den naam Antiochia gedragen.

Antioehis, 'Ai'rbo;^t7c , een van de 10 phylae,
waarin de bevolking van Attica door Cli•

sthenes verdeeld werd. De meeste van de
démen, die er toe behoorden, lagen in het
oosten van Attica.
Antioehus, 'Avitoos, 1) veldheer van Philippus van Macedonië, vader van Seleucus
Nicátor. -- 2) Ant. I, 2w bijgenaamd na
eene overwinning op de Galliërs behaald,
zoon en opvolger van Seleucus Nicátor, geb.
324, regeerde van 281-261, maar voor dien
tijd was hij reeds sedert 293 mederegent zijns
-
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vaders geweest, en had toen het oostelijk
gedeelte van het groote Seleucidenrijk bestuurd. Verliefd op zijne stiefmoeder Stratonice en die liefde voor hopeloos houdende,
werd hij ernstig ziek, maar toen zijn vader
de oorzaak zijner ziekte vernomen had, stemde
hij in het huwelijk met Stratonice toe (293).
Gedurende zijne regeering had hij dikwijls
met de Galliërs te kampen, die hij meermalen overwon, maar eindelijk sneuvelde hij
in een slag tegen hen bij Ephesus, 261. Ook
tegen Eumenes I van Pergamus voerde hij
oorlog, maar zonder gevolg. — 3) Ant. II,
na de verdrijving van den milesischen tyran
Timarchus @(iS bijgenaamd, zoon en opvolger
van Ant. I. Een ongelukkige oorlog, dien
hij tegen Aegypte voerde, eindigde daarmede,
dat hij zijne gemalin Laodice verstiet, Bere
nice, de dochter van Ptolemaeus Philadelphus, tot vrouw nam (250), en beloofde dat,
wanneer uit dit huwelijk een zoon geboren
werd, deze hem zou opvolgen. Toen echter na
-

-

den doód van Ptolemaeus Laodice teruggeroepen werd, vergiftigde zij hem, Berenice
en . hun kind (46). Onder zijn regeering
begonnen één voor één de oostelijke provinciën van het Seleucidenrijk af te vallen en

maakten zich onafhankelijk. Zie Arsaces.
4) Ant. Eectz -, jongere zoon van Ant. II,
betwistte zijn broeder Seleucus II de regeering ; na verscheidene nederlagen moest hij
vluchten en werd hij na vele omzwervingen
door roovers gedood (227). — 5) Ant. III
de Groote, geb. 242, zoon van Seleucus II
Callinicus, kwam, na de korte regeering van
zijn broeder Seleucus III Ceraunus, in 223
aan de regeering (223-187). In 219 begon
hij een oorlog tegen Ptolemaeus 'Philopator,
die hem Phoenicië en Code -Syrië ontnomen
had, maar opstanden van verschillende stad
Oosten, die gedeeltelijk door-houdersint
Ptolemaeus ondersteund werden, beletten hem
den oorlog met kracht te voeren. Eerst in
217 had hij alle binnenlandsche vijanden
overwonnen en konde hij zich weder tegen
Aegypte wenden, hij verloor echter den slag
bij Raphia en werd genoodzaakt vrede te
sluiten. In 209 ondernam hij een oorlog tegen
de Partben en Bactriërs, dien hij met geluk
voerde, ofschoon hij hen niet konde onder
sedert dien oorlog werd hij „de-werpn;
Groote" bijgenaamd. Na den dood van Ptole-

maeus IV .Philopator (z. Ptolemaeus n 0 . 8)
(205), die door een zoon van nog geen 5 jaar
opgevolgd werd, meende Ant. dat de kans
schoon was om zijn verloren gebied te hernemen, en verbonden met Philippus III van
Macedonië slaagde hij inderdaad hierin door
de overwinning bij Panion aan den Jordaan
(200), waarop een vrede volgde, die later
door het huwelijk van zijne dochter Cleopatra
met Ptolemaeus Epiphanes bevestigd werd.
Door de Romeinen misleid, die hem van een
krijgstocht tegen. Eumenes van Pergamus
hadden teruggehouden, besloot hij Philippus
in den oorlog tegen hen te ondersteunen;
hij stak naar Europa over (196), maar vond
den oorlog reeds ten gunste der Romeinen

beslist, die nu van hem eischten, dat hij de
reeds bezette steden aan den Hellespont en
in de Chersonësus zoude ontruimen en aan
Ptolemaeus het veroverde land zoude teruggeven. Door deze eischen verbitterd en door
Hannibal, die uit Carthago tot hem gevlucht was, tegen de Romeinen opgezet, bereidde hij zich tot den oorlog voor, en toen
eindelijk zijne hulp door de Aetoliërs ingeroepen werd, trok hij met een groot leger
naar Griekenland (192); hier vond hij echter
weinig steun, terwijl hij de raadgevingen
van Hannibal niet opvolgde, Philippus door
zijn overmoedig gedrag beleedigde en geniimen tijd werkeloos op Euboea bleef. In 191
werd hij door M'. Acilius Glabrio bij de
Thermopylae verslagen en zag hij zich genoodzaakt naar Azië terug te keeren. Met zijn
vloot was hij niet gelukkiger, zoodat L. Cornelius Scipio, na een groote overwinning ter zee
bij Myonndsus, in Azië kon landen en Ant.
in den slag bij Magnesia aan den Sipylus
zulk een nederlaag toebracht, dat hij om
vrede moest vragen (190); deze werd hem
gegeven, maar ten koste van al het land aan
deze zijde van den Taurus, al zijne oorlogsschepen en olifanten en eerie oorlogsbelasting
van 15000 talenten. Toen Ant. nu in zijne
geldverlegenheid een inval in het land der
Elymaeërs deed en daar een tempel van Zeus
plunderde, werd hij door het volk gedood
(187). -- 6) Ant. IV 'Eit&pasrs (spottend
noemden velen hem zoon van Ant.
III, volgde in 175 zijn broeder Seleucus Philopator op, nadat hij 14 jaar te Rome als
g ij zelaar had doorgebracht. Ook hij begon
spoedig een oorlog tegen Aegypte, en bemachtigde ook weder Phoenicië, Palaestina
en Coele- Syrië; ook in Aegypte zelf, waar
twee broeders elkander de regeering betwistten (z. Ptolemaeus n°. 10), drong hij door,,
eerst om een van hen te helpen, en toen zij
zich later verzoend hadden, als vijand van
beiden. Reeds was hij met zijn leger Alexandri ë genaderd, toen de rom. gezant C. Popillius Laenas hem het bevel van den senaat
kwam brengen den oorlog te staken en Aegypte
te verlaten, aan welk bevel Ant., verschrikt
door het ruwe optreden van den gezant,
(z. Popilii n°. 3) gehoorzaamde (168). Den
Joden trachtte hij tevergeefs den griekschen
godsdienst op te dringen, zijne wreede vervolgingen dreven hen integendeel tot openlijken opstand, en aangevoerd door de heldhaftige Maccabaeërs, wisten zij zich zelfs tegen
het leger van Ant. staande te houden. In
165 stierf Ant. te Tabae in Perzië. — 7) Ant.
V Evnd rwo, zoon van den vorigen, was bij
den dood van zijn vader nog zeer jong. De
veldheer Lysias en de gunsteling van Ant. IV,
Philippus, betwistten elkander met de wapenen
de voogdij over den knaap, maar nauwelijks
had Lysias zijn tegenstander overwonnen, toen
Demetrius, zoon van Seleucus Philopator, die
tot nu toe als gijzelaar te Rome geweest was,
de regeering kwam opeischen, Ant. en Lysias gevangen nam en hen ter dood liet brengen (162). — 8) Ant." VI Oéoq, zoon van
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Alexander Balas, wierp zich in 144 tegen Demetrius Nicátor als koning op en maakte zich
bijna van het geheele rijk meester ; hij werd
echter in 142 vermoord door Tryphon, die
toen zelf den troon besteeg. — 9) Ant. VII
I&czc (te Side opgevoed) verdreef Tryphon
(137), dwong den joodschen vorst Johannes
Hyrcánus tot onderwerping (132) en sneuvelde in een slag tegen de Parthen (129). —
10) Ant. VIII o,ui we of 1T nu ÓS (haviksneus) moest na den dood van zijn vader, Demetrius Nicátor, eenige jaren met diens tegenstander, Alexander Zabina (z. Alexander
n°. 12), om de regeering strijd voeren; eindelijk verjoeg hij hem door de hulp van Aegypte.
Later (sinds 117) betwistte zijn half broeder,
Ant. Cyzicénus, hem de regeering ; eer deze
langdurige twist beslecht was, werd Ant.
vermoord (97). Deze broedertwisten en die
der volgende vorsten zijn grootendeels de
oorzaak van het verval en den ondergang van
het rijk der Selenciden geworden. — 11) Ant.
IX Kil^ocgi óc (hij had te Cyzicus gewoond)
moest na den dood van Ant. VIII den oorlog tegen diens zoon, Seleucus Epiphanes
voortzetten en sneuvelde reeds in 95. —
12) Ant. X Et aétflic, zoon van Ant. 1X, overwon . Seleucus Epiphanes, versloeg bij den
Orontes (94) Antiochus Philadelphus en Philippus, twee andere zonen van Ant. Grypus,
die een opstand tegen hem verwekt hadden,
en sneuvelde in een slag tegen de Parthen
(na 83). — 13) Ant. XI áYeçoS, z. no.
12. Na den ongelukkigen slag aan den Orontes verdronk hij op de vlucht in die rivier
(94). - 14) Ant. XII Ai vveoq, vatte de
wapenen op tegen zijn broeder Philippus
(86), maar sneuvelde spoedig in den strijd
tegen een arabischen volksstam. -- 15 Ant.
XIII lsiatieus, zoon van Ant. X, de laatste
der Seleuciden. Nadat het syrische rijk sedert
den dood van Ant. XII bij Armenië ingelijfd
was geweest, werd het door Lucullus hersteld
en Ant. XIII op den troon geplaatst (68).
Pompeius ontnain hem echter weldra de regeering weder en maakte Syrië tot een rom.
provincie (64). Deze Antiochus is het, die
als prins op zijn reis van Rome naar Antiochia door Verres te Syracuse beroofd werd.
— 15a) Antiochus I, koning van Commagéne,
zoon van Mithradates I van Commagéne, geregeerde 69-34. Hij hielp Pompeius met
troepen tegen Caesar; hij stierf kort voor
31. — 16) Ant. II, koning van Commagene,
die wegens een moord door Augustus met
den dood gestraft werd (29). — 17) Ant. III,
koning van Commagéne, die in 17 na C. stierf,
waarop zijn rijk tot 38 een rom. provincie
werd. — 18) Ant. IV 'Etasr^S, kreeg in
38 n. C. van Caligula weder de regeering
over Commagéne ; hij hielp Nero tegen de
Parthen en Vespasianus tegen de Joden, in
72 rezen er echter vermoedens tegen hem en
werd hem de regeering ontnomen. Commagene
werd weder ingelijfd en met Syria vereenigd.
— 19) stuurman onder Alcibiades, die hem
tijdelijk het bevel over de vloot opdroeg. In
strijd met zijne bevelen, gaf Ant. door zijne
,
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roekeloosheid aanleiding tot het ongelukkige
zeegevecht bij Notium, waarin Lysander de
atheensche vloot op de vlucht joeg en 15
schepen buit maakte (407). — 20) Ant. van
Syracuse, ouder tijdgenoot van Thucydides,
schreef eene geschiedenis van Italië en Sicilië,
die met lof genoemd wordt. --- 21) Ant. van
Ascalon, leerling van Philo no. 6, stichter
der zoogen. vijfde academie, die de leer der
academie met die der stoa tracht in overeenstemming te brengen. Hij erkent, dat de
deugd voldoende is voor een gelukkig leven,
maar beweert dat voor eene vita beatissima
nog andere dingen noodig zijn. Cicero en
Varro behoorden tot zijne leerlingen.
Antiope, 'Am6 ri , 1) dochter van Asópus
of van Nycteus, om hare schoonheid door
Zeus bemind, Wien zij Amphion en Zethus
baarde. Toen zij gevoelde dat zij moeder worden zoude, vluchtte zij uit vrees voor den
toorn van haar vader naar Sicyon. Nycteus
doodde zich uit verdriet hierover, en droeg
aan zijn broeder Lycus op hem te wreken.
Deze haalde Ant. terug, die intusschen met
Epipeus, koning van Sicyon, gehuwd was, en
gaf haar als slavin aan zijne gemalin Dirce, die
haar twintig jaren lang de wreedste behandeling liet ondergaan. Eindelijk vluchtte zij
naar hare zonen, die op Dirce wraak namen
(z. Amp/lion), maar daardoor het misnoegen
van Dionysus opwekten; deze liet Ant. in
waanzin rondzwerven, totdat Phocus, een
kleinzoon van Sisyphus, haar genas en tot
vrouw nam. — 2) z. Amazones. Zij werd bij
Theseus moeder van Hippolytus. In den strijd
dien de Amazonen tegen Athene voerden,
werd Ant. gedood, of v. a. wist zij een vrede
te bewerken.
Antipater, Avv&caTQo , 1) een van de veldheeren van Philippus van Macedonië. In die
hoedanigheid had hij zooveel bewijzen van bekwaamheid en trouw gegeven, dat Alexander
hem gedurende zijne buitenlandsche veldtochten als stadhouder van Macedonië en
Griekenland achterliet. Ook deze betrekking
bekleedde hij met roem, hij dempte een opstand der Thraciërs en versloeg de Lacedaemoniërs, die onder Agis II Griekenland van
de macedonische heerschappij trachtten te
bevrijden, in den slag bij Megalopolis (330).
In 324 riep Alexander, ongeduldig geworden door de herhaalde klachten van zijne
moeder, die steeds met Ant. in onmin was,
hem naar Azië, maar door zijn spoedig daarop
gevolgden dood bleef dit bevel onuitgevoerd,
vandaar het verhaal dat Ant. Alex. door vergif zou hebben laten. dooden. Terstond na
den dood van Alexander vereénigden de Grieken zich weder om zich van Macedonië los
te maken ; Ant. werd in Lamia ingesloten
(323), maar de komst van Leonnátus noodzaakte de belegeraars hem uit de stad te
laten trekken, en door Craterus geholpen,
versloeg hij het grieksche leger bij Crannon
en maakte daarmede aan den oorlog een
einde (322). Tegen het streven van Perdiccas
om zich van de regeering over het geheele
rijk meester te maken, vereenigde zich Ant.
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met Antigonus, Craterus en Ptolemaeus, en
toen Perdiccas vermoord was, werd hij
tot rijksbestuurder benoemd (320). In het
volgende jaar stierf hij, nadat hij Polyperchon als zijn opvolger had aangewezen. —
2) kleinzoon van den vorigen, zoon van Cas sander, werd in 296 koning van Macedonië.
Hij doodde zijne moeder Thessalonica, omdat
hij meende dat zij zijn broeder Alexander
begunstigde; deze verjoeg hem daarop met
de hulp van Demetrius Poliorcétes ; hij vluchtte naar zijn schoonvader Lysimachus, die
hem in 287 liet ter dood brengen. --- 3) Ant.
van Tarsus, opvolger van Diogenes den Babyloniër als hoofd der stoicijnsche school.
Hij leefde in het midden van de 2de eeuw.
Hij was de leermeester van Panaetius. — 4)
Ant. van Tyrns, hoofd der stoicijnsche school,
leermeester en vriend van den jongen Cato,
stierf te Athene omstreeks 45. — 5) Caelius
Ant. z. Caelii n 0 . 1.
Antiphanes, 'Avztqáv^S, geb. op Rhodus,
een geestig en bekwaam attisch blij speldichter, wien 260 stukken worden toegeschreven.
Zijne eerste werken verschenen omstreeks 387.
Antiphates, 'AvzirpáziiS, de wreede vorst
der Laestrygonen, die een van de gezellen
van Odysseus verslond, en elf van diens
schepen door zijn volk liet verbrijzelen, zoodat slechts één schip konde ontkomen. Zijn
naam wordt soms spreekwoordelijk voor een
wreedaard gebruikt.
Antiphilus, 1) schilder, tijdgenoot van Apelles. — 2) na den dood van
Leosthenes (323) aanvoerder van het grieksche leger in den lamischen oorlog.
Antiphon, 'ArxGqwv, 1) geb. te Athene
omstreeks 480. Hij ontving van zijn vader
Sophilus, een sophist, het eerste onderwijs
in de welsprekendheid, waarin hij later uit

-munte,zodahilxnrjsche
canon der attische redenaars de eerste plaats
gegeven werd. Slechts eenmaal trad hij zelf
als redenaar op, en wel om zichzelven te
verdedigen. Daar hij n.l. ijverig deelgenomen
had aan de invoering van de regeering der
400, werd hij, nadat de democratie hersteld
was, door Theramenes van hoogverraad aangeklaagd en in weerwil van zijn meesterlijke
verdediging ter dood veroordeeld (411). Hoewel wegens zijn aristocratische gezindheid
niet populair, was hij zeer gezocht als schrij ver van pleitredenen (1oyoyoá.poc). Van deze
zijn drie bewaard gebleven ; bovendien hebben wij nog van hem twaalf ontwerpen van
redevoeringen, verdeeld in drie tetralogieën,
ieder bevattend aanklacht, verdediging en
beiderzijdsche replieken in een gefingeerde
moordzaak. Hij gaf ook onderwijs in de
redekunst en schreef eene z^ yi' ó,q zootz die
verloren is. — 2) treurspeldichter, die eerst
te Athene en later aan het hof van den
tyran Dionysius leefde ; hij hielp dezen bij
het maken zijner treurspelen, maar werd
wegens zijne vrijmoedigheid gedood.
Antipolis, '/ti/TI7(o^pc, stad op de Zuidkust
van Gallia Narbonensis, nabij de grenzen
van Italië, thans Antibes.

Antiquo . Bij het stemmen in de volksvergadering over wetsvoorstellen beteekende de
letter A : antiquo = ik ben voor het oude,
dus : ik ben tegen het voorstel.
Antirrhinm en Rhium,

'-4-Pctootov"

en

twee kapen tegenover elkander, de eerste
ten N., de andere ten Z., aan de invaart der
corinthische golf.
Antissa, ' wz^oo«, havenstad aan den N.
W. kant van Lesbus.
Autisthenes, ' jixto& ' 7q, Athener, geb.
omstreeks 444 en gestorven op den leeftijd
van 70 jaar. Nadat hij in zijne jeugd van
den sophist Gorgias onderwijs had gehad en
later zelf sophistisch onderwijs had gegeven,
leerde hij Socrates kennen en bleef hij tot
diens dood zijn leerling. Na dien tijd trad
hij weder als leeraar op en stichtte hij eene
nieuwe school, die de cynische genoemd wordt
naar het gymnasium Cynosarges, waar hij
onderwijs gaf. Zijne vrij eenzijdige opvatting
van de leer van Socrates was, dat de deugd
voldoende is voor een gelukkig leven, dat
zij bestaat in het onafhankelijk zijn van behoeften en in het vermijden van het kwaad,
dat genot op zichzelf een kwaad is, omdat
het ongeschikt maakt te streven naar het
bereiken van deugd. Door zijne leefwijze,
waarin hij deze leer streng in praktijk bracht,
en door zijne overredingskracht verwierf hij
zich vele aanhangers. Van zijne talrijke geschriften zijn twee onbeduidende werkjes bewaard gebleven, aan welker echtheid door
velen getwijfeld wordt.,
Antistii, een plebejisch geslacht. 1) P. Antisíius, op last van den jongen Marius omgebracht (82), was een goed redenaar en
pleiter. — 2) Pacuvius Antistius Labeo, een
van Caesars moordenaars, bracht na den slag
bij Philippi zich zelf om. — 3) M. Aniisiius
Labeo, zoon van no. 2, vurig republikein,
weigerde het consulaat, hem door Augustus
aangeboden. Hij was een groot rechtsgeleerde
en stichtte eene beroemde school, die den
geest der wetten van het oude Rome huldigde.
(Zie Proculi n°. 2.) Tegenover zijne philosophische richting stond de historische richting
van den niet minder beroemden Ateius Capito.
Antitaurus, A T T(C2/005, bergketen, die zich
van den Taurus afscheidt en zich midden door
Armenia minor in N. 0. richting uitstrekt.
' flvzczcµá^$aL z. ziµr^µcc no. 3.
Antihm, "Avz&ov, oude stad in Latium, op
eene ver vooruitspringende landtong gesticht
en door zeeroof zeer berucht. Toen na den
koningstijd de Volsci de vlakte ten W. van
hun bergen veroverden, kwam Antiurn in
hun bezit, en werd nu hoofdstad van het
Volscische land, ' en handelsconcurrent van
Ostia. In 340 sloot het zich bij de afgevallen
latijnsche steden aan, en moest in 338 zich
overgeven en zijne vloot uitleveren, terwijl
eene nieuwe kolonie er heen gezonden werd.
De snebben der zes overgeleverde schepen
werden als zegeteeken aan het spreekgestoelte
op het romeinsche forum bevestigd (rostra).
Sedert werd Antium volkomen machteloos
gehouden ;. doch tegen het einde der republiek
'
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was het een geliefkoosd verblijf der romein
hier paleizen en buiten -schegrotn,di
hadden. Onder de tempels was-verblijn
vooral de Fortuna- tempel beroemd door een
orakel (sortes dntiatinae). Antium was de geboorteplaats van de keizers Caligula en Nero.
Avzwµo^^« de eed, waarmede de aanklager
en de aangeklaagde in een proces hunne ver
bekrachtigen.
-klaringe
Antouiae (leges) , van den drieman M. Antonius, 44. Het eerste tweetal der hieronder
genoemde wetten werd nog bij Caesars leven
aangenomen, de overige na zijn dood. 1) lex
de Quinelili mense Iulio appellando, ter eere
van Caesar (zie annus). — 2) dat aan de circensische spelen ter eere van Caesar een vijfde
dag zou worden toegevoegd. — 3) de dictatura
in perpeluum tollenda, tot - afschaffing der \dietatuur. — 4) lex cagrariai zie agrariae (leges).
5) lex iudiciao-ia tot wederinvoering eener
derde decuria van rechters, zonder census (zie
index). — 6) lex de provocatione, dat zij, die
de vi en de nzaieslate veroordeeld waren, in

hooger beroep bij het volk konden komen
(zie provocalio). -- 7) lex ae provinciis, waardoor het stadhouderschap over de consulaire
provinciën op 6 jaar werd vastgesteld. — 8)
lee de provine arum permulatione, dat o.a. An
tonius in plaats van Macedonia Gallia Cisalpina zou krijgen, dat aan D. Brutus ontnomen werd, terwijl C. Antonius (z. Antonii
n°. 5) Macedonia kreeg. — 9) lex de actis Caesaris confirmandis, waarbij alle verordeningen

van Caesar rechtsgeldig werden verklaard.
Antoijii. 1) M. Antonius orator, een der
beste redenaars ' van zijn tijd, die in Cicero's
werk áe oraíore een der hoofdpersonen van
het gesprek is. In 143 geboren, was hij in
99 consul, in 97 censor. In den burgeroorlog
koos hij de partij van Sulla en werd in 87
op last van Marius en Cinna omgebracht,
waarna zijn hoofd op de rostra werd tentoon
Hij was de grootvader van den lateren-gestld.
licus, zoon van
triumvir. — 2) 1l. Antonius Cre
no. 1, voerde, althans in naam, in 74 als
propraetor oorlog tegen de zeeroovers. Hoewel met buitengewone macht bekleed, voerde
hij weinig meer uit, dan dat hij Sicilia plunderde. Een aanval op Creta mislukte ; Antonius leed eene schandelijke nederlaag, die
hem den spotnaam Creticus bezorgde, en stierf
van hartzeer in 71. — 3) C. Anlonius, bij
Hybrida, ook een zoon van no. 1,-genamd
was in 63 Cicero's ambtgenoot in het consulaat. Hij was sinds 87 met Sulla in Asia,
pleegde op den terugweg rooverijen in Griekenland, wist met Sulla's vogelvrijverklaringen zijn voordeel te doen, doch werd in
70 om zijne roofzucht uit den senaat gezet
door de censoren L. Gellius Poplicola en
Cn. Cornelius Lentulus Clodiánus. Hij was in
het geheim deelgenoot van Catilina's samenzwering, doch Cicero wist hem door eene
ruiling van provinciën daarvan af te trekken.
Antonius trok echter niet zelf tegen Catilina
op, maar zond, onder voorwendsel van voeteuvel, zijn legaat . A. Petreius. Als proconsul
van Macedonia leed hij eene nederlaag tegen
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de bergvolken, en werd in 59 aangeklaagd

en niettegenstaande de verdediging van Cicero veroordeeld. De punten van aanklacht,
en de quaestio, waarbij de aanklacht in be.
handeling kwam, staan niet vast. Hij ging
naar het eiland Cephallenia, eene civitas libera,
in ballingschap, maar werd in 44 door Caesar.
teruggeroepen. — 4) J11. Anlonius, zoon van
no. 2, werd in 82 geb., diende onder A. Gabinius in 58-55 in Syria en sloot zich in
54 bij Caesar aan, door wiens toedoen hij in
52 quaestor en in 50 augur en volkstribuun
werd. Bij de toenemende spanning tusschen
Caesar en Pompeius was hij een ijverig
kampioen voor Caesar en trotseerde de woede
van diens vijanden in den senaat, zoo zelfs,
dat hij en zijn medetribuun Cassius vermomd
uit Rome moesten vluchten (Jan. 49). Dit
was voor Caesar een voorwendsel om den
oorlog te beginnen. Toen. Caesar bezit van
Rome had genomen en naar Hispania vertrok,
liet hij Antonius als legalus pro praeíore in
Italia achter. In den slag bij Pharsálus (48)
voerde Antonius het bevel over ,den linkervleugel van Caesars leger. Later geraakte
hij echter met Caesar in onmin, doch verzoende zich in 45 met hem en werd in 44
consul. Hij • was het ook, die aan Caesar
(15 Febr. bij het feest der Lupercalia) den
koningsdiadeem aanbood. Zijn eigenlijke rol
begon hij na Caesars dood te spelen. Hij
wilde de erfgenaam worden van Caesars
macht, maakte zich meester van Caesars
papieren, wond door eene hartstochtelijke
lijkrede het volk op, en wist van den senaat
de wettigverklaring te verkrijgen van alle
besluiten en verordeningen, die nog onder
Caesars nagelaten papieren gevonden werden.
Antonius bracht nu allerlei beschikkingen
voor den dag, waarmede hij zelfs handel
dreef. In plaats van de provincie Macedonia,
die aan M. Brutus ontnomen, en hem toegewezen was, verlangde hij van den senaat
Gallia Cisalpina, doch deze, meer en meer
verbitterd en aangevuurd door Cicero's zoogen. philippische redevoeringen, weigerde,
waarop Antonius eene wet uitlokte, .waarbij
D. Junius Brutus als stadhouder van Cisalpina door hem vervangen werd. Intusschen
was, zeer te onpas voor Antonius, Caesars
neef en aangenomen zoon Octavianus op het
tooneel verschenen. Een derde persoon was
M. Aemilius Lepidus, die als Caesars magister
equitum op den dag van diens moord aan
het hoofd van een leger stond, dat naar
Hispania zou uittrekken. Toen nu Antonius
tegen D. Brutus was opgetrokken en dezen in
Mutina (Modena) belegerde, zond de senaat
een leger uit onder de beide consuls C. Vibius
Pansa en A. Hirtius en den negentienjarigen
Octavianus. Antonius werd verslagen (43) ;
Hirtius en Pansa kwamen in den strijd om.
Antonius, inziende dat hij Octavianus te
licht had geteld, verbond zich met Lepidus
en verzoende zich vervolgens met Octavianus.
Toen kwam het driemanschap tot stand;
onder den naam van triumviri reipublicae
constituendae lieten zich de drie bondgenooten
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voor den tijd van vijf jaren met alle gezag
bekleeden. Hun eerste zorg was de uitroeiing
der republikeinsche partij . Meer dan 2000
ridders en senatoren werden vogelvrij en
hunne goederen verbeurd verklaard. Onder
dé slachtoffers was ook Cicero, tegen wien
Antonius een doodelij ken haat koesterde, zoowel om diens hevige bestrijding, alsook omdat
Antonius' stiefvader, P. Cornelius Lentulus
Sura, als eedgenoot van Catilma, op Cicero's
last ter dood was gebracht. Na vervolgens
met Octavianus het republikeinsche leger
onder Brutus en Cassius bij Philippi in
Macedonia te hebben verslagen (Nov. 42),
begaf Antonius zich naar Azië en leerde te
Tarsus in Cilicia de schoone Cleopatra kennen, die hij weldra naar Aegypte volgde
(herfst van 41). Inmiddels zocht zijne gemalin
Fulvia in Italië het gezag van Octavianus
te ondermijnen en zette haren zwager L. Antonius tot een oorlog aan (helium Perusiuum
41), terwijl Sex. Pompeins met eene vloot
den korenaanvoer naar Rome onderschepte
en vasten voet in Italië en op de nabij gelegen eilanden zocht te verkrijgen. Antonius,
hoewel bedreigd door een inval van de Parthen, begaf zich naar Italië, doch weifelde,
of hij zich bij Sex. Pompeius zou aansluiten
of niet.. Onder den drang der verschillende
legers kwam toen te Brundisium (Sept . 40)
en later met Pompeius te Misénum (39) de
vrede tot stand. Antonius kreeg het Oosten,
Octavianus het Westen, Lepidus Africa, Pom-

peius Sicilia, Sardinia, Corsica en de Peloponnesus. Daar Fulvia inmiddels overleden was, sloot
Antonius een tweede huwelijk met Octavianus'
zuster Octavia. Het triumviraat werd in den
herfst van 37 te Brundisium voor vijfjaren (tot
einde 33) hernieuwd. Toen echter S. Pompeins
vermoord (36) en Lepidus op zijde gezet was,
kon de band tusschen Octavianus en Antonius
niet lang meer bestaan. In de armen van
Cleopatra vergat Antonius zijne vrouw, de
edele Octavia, en zijne waardigheid. Steeds tot
genot en uitspattingen geneigd, werd hij nu
een schandvlek voor den romeinschen naam.
Aan Cleopatra en hare kinderen schonk hij
provinciën, de pergameensche bibliotheek werd
naar Alexandrië overgebracht; hij gaf het
,ongehoorde feit te aanschouwen, dat hij binnen
deze stad een triomftocht hield over den onttroonden koning Artavasdes van Armenia (34) ;
hij bedreigde ook rechtstreeks de belangen
van Octavianus, door Caesarion, den zoon van
Cleopatra en Caesar, tot erfgenaam zijns vaders te verklaren. Toen werd de breuk onvermijdelijk (begin 32). Bij Actium ontmoetten
de mededingers elkander (2 Sept 31). De vloot
van Antonius had bijna de dubbele sterkte
van die zijner tegenpartij, die door M. Vip
werd aangevoerd ; doch reeds-saniuAgrp
in het begin van ` den strijd ging Cleopatra
met de aegyptische schepen op de vlucht.
Antonius, die niet buiten zijn geliefde kon,
volgde haar. Ten laatste, door bijna allen
verlaten en misleid door een valsch bericht
van Cleopatra's dood, stortte hij zich in zijn
zwaard (1 Aug. 30). — 5) C. Antonius, broe.

der van no. 4, diende als legaat onder Caesar
(49) en kreeg vervolgens het stadhouderschap
over Macedonia (44), dat eerst aan zijn broeder Marcus was gegeven. Macedonia was echter reeds in handen van Brutus. C. Antonius
werd (begin 43) te Apollonia ingesloten en
moest zich overgeven. Hij werd gevangen
gehouden, maar na de vermoording van Ci-

cero in het begin van 42 op last van Brutus

gedood. — 6) L. Antonius, ook een broeder
van no. 4, liet zich in 41, tijdens zijn consulaat, door zijne schoonzuster Fulvia overhalen,
den oorlog met Octavianus te beginnen (bedluur
Perusinur). Diens veldheeren M. Vipsanius
Agrippa en Q. Salvidiënus Rufus sloten hem
echter binnen Perusia op. Door honger gedwongen moest de stad zich overgeven (winter
van 41/40). Octavianus schonk aan L. Antonius genade en benoemde hem zelfs tot
praetor in Hispania. Zijn verdere levensloop
is niet bekend. — 7) M. Antonius, zoon van
no. 4 uit diens huwelijk met Fulvia, werd in
30, na den dood van zijn vader, door Octavianus ter dood veroordeeld. Bij de Grieksche
schrijvers heet hij gewoonlijk "A^'ri d.),oS. —
8) Lulus .Antonius, jongere zoon van no. 4 en
Octavia, werd door Augustus vriendelijk behandeld en zelfs tot consul verheven (10).
Later werd hij in eene liefdesgeschiedenis
verwikkeld met Julia, de zedelooze dochter
van Augustus, en ter dood gebracht (2) ;
v. s. voorkwam hij zijn terechtstelling door
zelfmoord te plegen. — 9) L. Antonius, zoon
van no. 8, stierf als balling te Massilia (Marseille) in 25 na C. – 10) Aníonia naior, oudste
dochter van no. 4 en Octavia, huwde L.
Domitius Ahenobarbus en was de grootmoeder
van Nero. — 11) Ansonia minor, zuster van
no. 10, beroemd door deugd en schoonheid,
huwde met Drusus en was de moeder van
Germanicus en keizer Claudius. — 12) Anlonia, dochter van keizer Claudius, ' werd
door Nero ter dood gebracht (tusschen 66
-

en 68 n. C.).

Niet tot de familie der Antonii beliooren:

— 13) M. Antonlus .Felix, vrijgelatene van
Antonia minor, gehuwd met eene kleindochter van M. Antonius en Cleopatra. Onder Claudius en Nero was hij procurator van
Iudaea (52-60 n. C.), dat veel van zijne
hebzucht te lijden had. In - 58 liet hij den
Apostel Paulus gevangen nemen, en hij hield
hem gevangen. Pallas, de invloedrijke vrijgelatene onder keizer Claudius, was zijn broeder.
-- 14) Antonius Musa, lijfarts van Augustus,
dien hij (23) door eene koudwaterkuur van
een zware ziekte genas. — 15) M. Antonius
Primus, uit Gallia, diende onder Galba en
koos daarna de partij van Vespasiánus en
versloeg de troepen van Vitellius tweemaal bij
Cremóna (einde Oct. 69 n. C.). Hierop (20
Dec.) nam hij Rome in en liet Vitellius
smadelijk ombrengen. — 16) Antonius Polerno,
uit Laodieéa, beroemd rhetor onder Trainus
en later, stichtte te Smyrna eene rhetorenschool. Toen de jicht hem het leven ondragelijk maakte, liet hij zich doodhongeren.
Antoninas Pins, keizer van het rom. rijk

ANTRON—APATURIA.
werd in 86 n. C. te Lanuvium in Latium
geboren uit eene familie, die uit het Zuiden
van Gallia afstamde. Zijn volledige naam

was T. Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus, naar zijn vader T. Aurelius Fulvus
en zijne beide grootouders van moederszijde,
Boionia Procilla en Arrius Antoninus. Hij
werd door keizer Hadriddnus tot zoon en opvolger aangenomen (begin 138) zonder dat
hij evenwel diens geslachtsnaam Aelius aannam. Hij had Hadrianus innig lief en hield
dezen in zijne laatste levensjaren van meer
dan Bene wreede daad terug. Na 's keizers
dood (10 Juli 138) verdedigde hij diens nagedachtenis in den verbitterden senaat en
eerde hem ook door het stichten van tempels,
hetgeen hem den bijnaam Pius bezorgde.
Hij was een der beste keizers, zachtmoedig,
rechtvaardig, mild, eenvoudig en huiselijk.
Zijne regeering (138-161) wordt als een
tijdperk van vrede en welvaart geroemd,
toch zijn er ook duidelijke teekenen waar
te nemen van verarming, vooral van Italië,
en van verval van het rijk. Slechts een paar
maal moest hij oorlog voeren, in Britannia
(142), waar hij de grenzen van het rijk uit
een nieuwen grenswal in Schot -breid,o
aan teleggen (z. Valium zlnlonini), en-land
tegen de Mauren in Afrika ; een oproer in
Iudaea werd met weinig moeite onderdrukt.
Overeenkomstig Hadrianus' verlangen nam
hij M. Aelius Verus (keizer M. Aurelius)
en diens broeder L. Verus tot zoons en opvolgers aan, zie Annii no. 6.
Antron, '.wTowv, stad in Phthiótis I(Thes^salia), aan den mond der malische golf.
`_4irr 'A^oS z. Antonia no. 7.
Annbis, 'Aiiovft,c, aegyptische godheid, als
een jakhals of als een mensch met den kop van
een jakhals voorgesteld. De Grieken maakten
daarvan een hondekop, en daar hij de zielen
-der afgestorvenen naar de onderwereld geleidde, stelden zij hem gelijk met Hermes.
Bij de Romeinen werd hij als helhond vereerd.
Annl us = Annulus.
Auxur, later Tarracina geheeten, oude stad
der Volsten, aan zee en aan de via Appia
gelegen, nabij de pomptijnsche moerassen,
in 406 door de Romeinen veroverd, maar in
402 weer verloren gegaan, 400 weer heroverd,
sedert 329 romeinsche kolonie. Op eene steile
kalkrots lag het kasteel, en nabij de stad een
tempel der godin Feronia.
Anytus, " A1'11ro;, rijk leerkooper te Athene,
een van de leiders der democratische partij
bij de verdrijving der 30, die hem verbannen
hadden. Hoewel lang met Socrates bevriend,
trad hij later als een van zijne aanklagers
op. Waarschijnlijk werd hij later weder verbannen, hij stierf te Heracléa in Pontus.
Aoede, ' -4w d` , z. Musae.
Aones, "Ao3'-L, oude volksstam in Boeotia,

in de streek Aonia, aan den Hëlicon. De
Muzen, aan wie de Helicon geheiligd was,
worden meermalen Aoniae sorores of Aoniides
genoemd, en de wateren der bron Aganippe
Aoniae aquae. Als stamvader der Aoniërs wordt
Aon, "Awn', een zoon van Poseidon, genoemd.
SCHLIMMER en DE BOER.
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Aornus, "Aoovos, naam van eenige hooggelegen plaatsen, als : 1° stad in Bactria,
2°. bergvesting aan den Indus, ten N. van
de uitmonding van den Cophen in den. Indus.
Zie ook Avernus laces.

Aorsi, "'-400aob, machtig handelsvolk ten

Noorden en Westen der Caspische zee.
Mus, 'Ao os, '/1&o, rivier in het Zuiden
van Illyria, die zich ten Z. van Apollonia
in de ionische zee stort.
Anay(oy7
Te Athene had in sommige gevallen ieder, die als aanklager wilde optreden van een misdadiger, die op heeterdaad
betrapt was of aan wiens schuld geen twijfel
bestond, het recht den misdadiger zelf te
vatten en voor den magistraat te brengen,
die het proces moest leiden, meestal de elfmannen. Deze handeling heette auaywys, evenals de schriftelijke aanklacht die tegelijkertijd ingediend moest worden. Werd de aan
magistraat aangenomen, dan-klachtdoren
moest de beschuldigde drie borgen stellen of
hij werd gedurende de behandeling der zaak
.

gevangen gehouden.
Apame, '.fAcráta, 'A7th/L17, 1) eerste echt-

genoote van Selencus I Nicator, moeder van

Antiochus I. — 2) v. s. Arsinoe geheeten,
dochter van Antiochus I, echtgenoote van
Magas, stadhouder van Cyrëne. Na diens
dood (258) ontbood zij den zoon van Demetrius
Poliorcetes, om met hare dochter Berenice
(z. a. no. 3) te trouwen, die reeds met Ptolemalus III verloofd was. Zij werd echter
zelve op Demetrius' zoon verliefd, en verwekte
daardoor zooveel misnoegen bij het volk, dat
het hem in hare armen doodde, en haar alle
macht ontnam.

Apama, 'Anáus&a, naam van onderscheiden steden, meest aldus geheeten. naar Apama,
de echtgenoote van Seleucus Nicátor, den stichter van het Seleucidenrijk. — 1) 4paraea ad
Orontem, vroeger Pella geheeten, door Seleucus vergroot en verfraaid, waarnaar het omliggende landschap Apaméne werd geheeten.
— 2) Apamea Cibotus K&dw c6 — kast,
stapelplaats), de belangrijkste stad van GrootPhrygia, in de onmiddellijke nabijheid van
Celaenae gelegen. — 3) ,lp. in Bitliynia vroeger Myrlda aan de Propontis, door Prusias
I vergroot en naar zijne gemalin Apama genoemd. — Verder had men nog steden van
dezen naam aan den Boven Euphraat, in Osroene, aan de samenvloeiing van Euphraat

en Tigris, en in Media.
Apaturia, 'A7CC2ov'eb(„, een feest dat in alle
ionische staten gevierd werd. Te Athene viel
het in de maand Pyanepsion (Oct.—Nov.) en
duurde het drie dagen, die Yoo cla, ái ooi.
en xo2^osw ci,S heetten. Op den derden dag
werden de jonge kinderen " op de lijsten der
phratriën ingeschreven, na aan de leden der
phratrie te zijn voorgesteld; voor ieder kind
werd door den vader een schaap of bok geofferd. Gestemd werd over de opneming alleen
wanneer iemand er tegen protesteerde, wat
men doen kon door het offerdier van het altaar
weg te leiden. Op den derden dag gaven ook
jongens, die de school bezochten, proeven van
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hunne vorderingen, vooral in het declameeren ; zij die daarin uitmuntten kregen prijzen.
,Lr i oos, vrijgelaten slaaf. Slaven, die
aan den staat een of anderen gewichtigen dienst
bewezen hadden, werden dikwijls van staatswege tegen vergoeding aan hun heer vrijgelaten. Had een slaaf geld om zich zelf vrij
te koopen, waartoe de toestemming van den
heer noodig was, dan was daarbij de mede
een burger noodig; meestal trad-werkingva
een priester als tusschenpersoon op. Natuur
stond het den heer vrij zijne slaven ook-lijk
zonder losprijs de vrijheid te geven. Aan de
vrijlating waren dikwijls zekere voorwaarden

den aanklager eene schadevergoeding en den
staat eene boete betalen.

,

verbonden, z. áfroozocoiov th zi.

Apeliótes, de Oostenwind. Zie
Windsírelken.

Apella, naar het schijnt, een te Rome veel
voorkomende of althans zeer bekende-vuldig
jodennaam .
Apelles, 'An^Uijs, de beroemdste schilder
der oudheid (356-308), geb. te Colophon of
te Ephesus, leerling van Pamphilus. Zijne
werken muntten uit door waarheid en bevalligheid, vooral in de laatste eigenschap
was hij onovertroffen. Alex. d. G. schatte hem
zeer hoog; onder de vele portretten die hij
van dien vorst schilderde, was vooral beroemd

de „bliksemslingerende Alexander", die in
den tempel van Artemis te Ephesus hing.
Als het meesterstuk van Ap. gold de Aphrodite Anadyomene (z. Anadyomene).
Apellicon, 'AmU Lxwv, van Teos, vond omstreeks 100 een aantal onuitgegeven handschriften- van Aristoteles en bezorgde een
uitgave daarvan. Bij de inneming van Athene
(87) viel zijn kostbare bibliotheek in handen
van Sulla, die haar naar Rome overbracht.
Apenminus coons, '.^;rhh' vo c , de Apennijnen, de bekende bergketen, die Italië doorsnijdt. V. S. beter Appenninus.
Apex, een met wol omwonden olijftakje,
dat op de punt der vilten priestermuts was
bevestigd (zie albo icilerus). Ook wordt het
woord wel voor het geheele hoofddeksel gebezigd. Soms wordt apex gebruikt voor de
spits toeloopende tikra der perzische koningen
en beteekent in figuurlijken zin de kroon,
het teeken der hoogste waardigheid.
Aphaca, th "Aq«.xa, stad in Phoenice, op
de helling van den Libanon, met een tempel
en een orakel van Aphrodite.
Aphaea, 'Aç «i«, eene aan de Cretensische
Dictynna verwante godin, die op Aegina
vereerd werd. Aan haar was de beroemde
tempel gewijd, waarvan het beeldhouwwerk
in Munchen bewaard wordt. De naam wordt
afgeleid van het verdwijnen der godin, toen
Andromëdes, een visscher die haar van Creta
overgebracht had, haar met zijn liefde vervolgde. Zie Britomartis.
'Aq Q1oewS Wanneer een slaaf weg geloopen was; dan koude zijn heer of ieder
ander belanghebbende hem vatten waar hij
hem vond, en naar zijn huis medehemen. Tegen dengene, die zich daartegen verzette, korde
de aTuto. J. ingebracht worden, en wanneer
hij in het ongelijk gesteld werd, moest hij

Apharetidae, Idas en Lynceus, de zonen van Aphareus, koning van
Messenië, namen deel aan de calydonische
jacht en aan den tocht der Argonauten. Zij
waren met de Dioscuren opgegroeid, maar
kregen eens twist met hen over de verdeeling eener kudde, of om de dochters van
Leucippus, die met de Apharetiden verloofd
waren en door de Dioscuren ontvoerd werden. Het kwam tot een gevecht, waarbij Castor door Idas, Lynceus door Polydeuces verslagen werd. Idas werd daarop echter door
Zeus met den bliksem. gedood. Hun graf werd
later te Sparta getoond.
Aphareus, 'Acpaoei) , 1) zoon van Periëres,
vader der A pharetidae. —1 2) zoon van den
sophist Hippias, door Isocrates als zoon
aangenomen, redenaar en treurspeldichter.
Hij schreef 37 treurspelen, waarvan 4 den
eersten prijs behaalden. Zijne werken valleen

tusschen 369 en 342.
Aphetae, 'd(iz(L&, stad in Zuid -Thessalia,
ten 0. van de invaart in de Pagasaeische golf.
'Agezo heetten te Athene dagen,
waarop geene raadsvergaderingen of rechts
werden, zooals feestdagen-zitngeëhoud

en c cospead„S 9jµ4 ac.

Aphidna, Aphidnae, "Aq(h,

"AW1/«&,

versterkte stad in Attica, ten N. van Marathon gelegen. Toen Theseus met Pirithous
naar de onderwereld ging, gaf hij Helena.
en Aethra aan zijn vriend Aphidnus, die te
Aphidna woonde, ter bewaring. De Dioscuren
namen de stad in en voerden de beide vrouwen weg.
Aphrodisia, rá 'Aqood otr, feesten ter eere
van Aphrodite door geheel Griekenland en
het plechtigst te Paphus op Cyprus gevierd.
Aphrodisias, 'A,00hoí dS, naam van steden,
aan Aphrodite geheiligd. 1) In Caria, met
een prachtigen tempel, waarvan nog overblijfselen aanwezig zijn. In den burgeroorlog
omhelsde de stad de zaak van Caesar en werd

eene civitas libera. — 2) In Cilicia i aXeia,
met een ruime haven. — Ook een eiland op
de kust van Cyrenaïca heette zoo.

Aphrodite, 'A
f ocGZc1, Venus, dochter van
Zeus en Dióne, of van Uranus en H.emeraof; volgens het meest bekende verhaal, uit
het schuim der zee geboren en bij Cyprus
geland ('ArpoyFVF^a, '^1v^^c i^o,uFV^, KvnQoyFve«), oorspronkelijk godin der lente, der
vruchtbaarheid en der algemeene voortplantingskracht in de natuur (OvQ«v^a), vandaar
ook godin van het huwelijk, van het huis
dus van de grondvesten van den staat-gezin

(.M-rdnµoc) , eindelijk en voornamelijk van
liefde en schoonheid ; deze laatste hoedanig
traden mettertijd zoozeer op den-hedn
voorgrond, dat men ook dè namen Ova;ia
en Hc. , Moc daarmede in betrekking bracht,
en haar den eersten gaf als beschermster der
reine, kuische liefde en van het huwelijk,
den anderen als godin van zinnelijk liefde -

genot. Zij is het, die de lente met bloemen
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tooit en haar bekoorlijkheid verleent, die den
menschen schoonheid geeft en die hun al
of niet liefde voor elkaar inboezemt ('E-c-OieOg'a, 'A2tooTQo pia). Zij wordt door de dicht kunst en de begil •
dende • kunsten
voorgesteld als
een ideaal van
schoonheid en
lieftalligheid,
(s s );

zij draagt

den gordel, die
alle toovermiddelen der liefde
bevat en die goden
en menschen aan
hare macht onderwerpt ; steeds
vergezellen haar

de Horen en Chariten, Peitho, Eros,
Pothus en Rimerus. Haar eeredienst, hoezeer
door de Grieken
veredeld, bleef altijd toch nog vele
sporen van ooster sche afkomst ver
-tone, kenmerkte zich veelal
aan den eenen

kant door uitgela-

ten vroolijkheid,
aan den anderen
door buitensporige
smart (zie Adonia).
De duif, de haas,
de dolfijn, de roos,
depapaver,demyrte, de appel waren
haar gewijd. In
vele tempels van
Aphrodite mochten geene bloedige offers gebracht worden.
Hoewel gemalin

van Hephaestus,
maakte zij toch
vele andere goden

en menschen door
hare liefde gelukkig; Ares, Hermes, Adónis, Anchises, e.a. Door
hare verhouding
tot Ares wordt zij
ook in zekeren
zin eene oorlogsgodin ('AQ), ofschoon de .werken van den oorlog haar vreemd
zijn en zij eenmaal, toen zij ter verdediging
van Troje zelve op het slagveld verscheen,
door Diomëdes gewond werd. Vooral in
zeeplaatsen werd zij hoog vereerd en daar
men gewoon was haar om een gelukkige
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vaart te bidden, kreeg zij den naam van
EvgrUia. Eindelijk had zij nog vele bijnamen
naar de plaatsen waar hare Á heiligdommen
stonden KI'n &;,Hacpica, Kv&ia,'Eo1^x^vr, e.a.
:

Aphroditopolis,
'Acpooaz71s mi) ,

naam van ver
steden-schilend
in Boven-, Midden- en Neder
-Aegypt.
Aphthonius,'-4-

een sophist, die in de
vierde eeuw n. C.
te Antioehië leefde; hij was een
leerling van Libanius en schreef een
handboek der re(p 9 i1J oS,

dekunst, Ifooyv,/iáOtW ECC, dat nog
tot de 17e eeuw
bij het onderwijs
gebruikt werd.

Aphytis, "Aqu,
zS, stad op het
macedonische
schiereiland Palléne, met een tem
-pelvanZusAmmon.

Apia,
7rL,«.1^,

'A-

oude naam

voor de Peloponnësus, afgeleidvan
een oud - argivisch
koning Apis.

Apicius, naam
van een drietal
groote lekkerbek
ken,tijdens Sulla,
Tiberius en Traiinus. De tijdgenoot
van Tiberius, M.
Gabius Apicius,
nam, toen hij het
grootste deel van
-

zijn vermogen

door de keel had
gejaagd, vergif in,
uit vrees te moe
verhongeren,-ten
wanneer hij niet
meer naar harte
kon smullen.-lust
Op naam van Cae-

lius Apicius bestaat nog een
kookboek, uit de
derde eeuw na C.,
de re culinaria.

Apidanus, 'Anuáav6S, rivier in Thessalia,

zijtak van den Enipeus, die in den Peneus
uitstroomt.

Apion, 'flnLCV^', alexandrijnsch grammaticus, die onder Tiberius, Caligula en Claudius
te Alexandria en Rome onderwijs gaf, een
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pronkerige en ijdele zwetser, vandaar M67&oç
geheeten. Als hoofd van de anti-semitische
partij te Alexandria, voerde hij het woord
als afgezant van deze partij hij keizer Caligala (40 n. C.) (zie ook Flavizes Josephus).
Hoofd van de tegenpartij was Philo (z. a.
no. 7). Van zijne talrijke werken is bijna
niets overgebleven, want de F^Jwaat, 01,t i C mreé,
die zijn naam dragen, zijn slechts een uittreksel uit een werk van hem.
Apis, An:ç, 1) zoon van Phoröneus en
Teledice of Laodice : hij was koning van
Argos en trachtte zich van de heerschappij
over de Peloponnësus meester te maken. Naar
hem zou de Peloponnesus Apia ('Aaa yi)
zoon van Azan, werd bij de
heeten.
ljkfeesten voor zijn vader bij ongeluk door
3) de heilige stier der
Aetôlus gedood.
Aegyptenaren, die vooral te Memphis een
prachtigen tempel had, waar hij door zijne
priestersop koninklijke wijze verzorgd werd
en uit gouden vaatwerk at en dronk. Elk
jaar was er ongeveer een maand lang te
zijner eere een feest, dat met zijn verjaardag
eindigde. Als hij 25 jaar oud werd, werd hij
op een geheime plaats verdronken, gebalsemd
en in een gouden kist bijgezet; stierf hij
vroegei dan was geheel Aegypte in rouw,
totdat eene nieuwe stier gevonden was, die
de vereischte eigenaardigheden van kleur
enz., had; deze werd dan met groote feesten
en plechtigheden naar Memphis gebracht.
De Aegyptenaren meenden dat de Apis door
een lichtstraal voortgebracht was en dat
hij de drager was van de ziel van Osiris.
0

-

)

-

•

Apoeliti, djt6z 2 i1i:ot, z. Aetoliseh verbond.

ArcodIxa, ontvangers, te Athene tien
ambtenaars, die de meeste staatsinkomsten
moesten innen en aan de verschillende besiuursdepartementen overdragen.
Apudôti, 'A 7t6c1(» i;w, een half barbaarsche
volksstam in Aetolia op de grenzen van Loeris.

Apodyterium, ontkleedkamer
in de openbare badhuizen, waar men zijne
kleederen in bewaring gaf en zich na het
baden weder aankleedde. In de badvertrekken
begaf men zich slechts ongekleed.
AnoyQaqn, iedere officiëele opgave van
personen, gelden, goederen, enz., in het bizonder: 1) kadaster ten behoeve van den
census en de verdeeling in klassen aangelegd.
Dit kadaster werd jaarlijks of om de twee
of vier jaar naar eene nieuwe schatting vernieuwd ; het was bij de demarchen in be2) inventaris van aan den staat
waring.
hehoorende goederen en aanklacht tegen hen,
die zulke goederen aan den staat trachtten
-

te onthouden.

Aaot,e, eene nederzetting van Grieken
in een vreemd land, colonici, die een zelfstandigen staat vormt, onafhankelijk van
de moederstad, in tegenstelling met éC g 7r0 o t or,
handelsfactorij, die geen eigen gemeente
vormde, en met een kolonie,
waarin de burgers hun oude burgerrecht behielden. Worden de kolonisten opgenomen
in een reeds bestaande stad, dan spreekt
men van cou. (z. noo).

Apollinilres (111th), in den tweeden puni
(212), om van Apollo-schenorlgitd
de afwering van verdere oorlogsrampen,
\T. a. van ziekten te verkrijgen. Zij werden
onder leiding van den praetor urbanus in
den circus ma,virnus gevierd, in Juli.
Apollinis promunturium, An6on'oç hos,
ook jrom. pulchrum genoemd, op de kust van
Africa, ten Noorden van Carthago.
Apollinopolis, 'Aa6lluo rr6)tç, naam van
twee steden aan den Nijl, waar de aegyptische god Horus = Apollo bijzonder vereerd
werd. De eene, mciior bijgenaamd, lag boven
Thebae, aan den linker oever der rivier; de
andere, minor, aan den rechteroever stroomafwaarts van Thebae.
Apollo, '/I2T6on', zoon van Zeus en Leto,
geboren op Delus (Asoç) aan den voet van
den berg Cynthus (KfJtoç), te gelijk met
Artemis. Oorspronkelijk was hij een zonnegod (Povfloç, de lichte, reine) ; later ging deze
beteekenis van Apollo nagenoeg verloren en
werd hij beschouwd als de beschermer van
het goede en schoone, de handhaver van
wet en orde. Als zoodanig straft hij, de
vertreffende boogschutter, met de pijlen van

zijn zilveren boog (E(LT)&6oç, EuieQyoc,

'AQyl'Qiroloç, K)iuroloç, Arcipotens, Areite-

neus) de slechten en overmoedigen, maar
brengt aan den anderen kant heil aan en
weert het verderf af ('Asfioç, Ion). De
geneeskunde, later aan zijn zoon Asclepius toegeschreven, behoorde oorspronkelijk tot zijn
wezen (AxiOboç, Hatthv, llci, Medicus). Zijne
zorg strekt zich ook over het vee en de
veldvruchten uit; hij beschermt niet slechts
de kudden tegen de aanvallen van den wolf
Aizox6iioç), maar dient ook zelf als herder
(L%7 iettoç) bij Laomedon en Admëtus; ook de
jagers bidden hem om geluk op de jacht
ÇA7QSfÇ). Hij voltrekt niet alleen de besluiten van Zeus, maar verkondigt den menschen
ook diens wil als orakelgevend god, hoewel
zijne uitspraken dikwijls voor het beperkte
menschenverstand duister zijn (Aolrcç). Door
zijn orakels heeft hij den grootsten invloed
op het openbare leven der Grieken, en heeft
hij vooral dikwijls den eersten stoot gegeven
tot de stichting van volksplantingen AQxyirvç, Kioriç) ; hij beschermt de openbare
orde in de steden (Ayiusfç, AyoQcLoç) en
over het algemeen het geordende stadsleven,
hijzelf heeft de muren van Troja en Megara
gebouwd en tal van steden, waarvan vele
naar hem Apollonia genoemd werden, beschouwden hem als haar stichter. Ook de
zedelijke wereldorde staat in zekeren zin onder zijn hoede: reinigingsoffers aan Apollo
gebracht ontlasten den mensch van de schuld
der zonde, vooral bloedschuld, en bevrijden
hem van de onvermijdelijk daaropvolgende
straf; hijzelf boette het dooden van den draak
Python (JIi'9toç) of den moord der Cycloperi
door geruimen tijd als herder te dienen, voordat hij zich van zijn schuld reinigen konde.
Vandaar het gebruik zich op gezette tijden
en in het bizonder na zware misdaden en
algemeene rampen, die het bestaan van schuld
(

('
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doen vermoeden, door reinigingsoffers met
den god te verzoenen, wat zoowel door enkele
personen als door vereenigingen, ja door geheele staten gedaan werd. -- Nadat Hermes
de lier had uitgevonden, gaf hij die aan Ap.
in ruil voor kudden, die hij hem ontvreemd
had; sedert dien tijd bespeelt Ap. dit instrument in de vergaderingen der goden en daar
wordt hij de god der muziek, later van-dor
gezang en dichtkunst, eindelijk stelt hij zich
als beschermer van alle schoone kunsten aan
het hoofd van de Muzen (Moi^aayh ii ). De
dienst van Apollo was door geheel Griekenland verbreid;
naar de verschilplaatsen,
lende
waar hij heilig dommen en orakels had, en waarvan Delphi de
voornaamste was,
heet hij 'A,i,xa 05,

Apollodórus, 'AnoAAOdwao c , 1) Athener,

wiens bloeitijd omstreeks 144 valt, stoicij nsch
wijsgeer en geleerde, een zeer vruchtbaar
schrijver. Zijne werken, die van wij sgeerigen
en geschiedkundigen inhoud waren en waar onder Bene wereldgeschiedenis in verzen, waaruit latere schrijvers veel geput hebben, zijn
verloren gegaan. Een mythologisch werk onder den titel B^/'^ to &ixi, dat zijn naam draagt,
is óf een uittreksel uit een werk van Ap. óf
het heeft een lateien naamgenoot tot schrijver,
Het is uit de 2e eeuw n. C. — 2) van Pergamus, als rhetor te Apollonia onderwijzer

van Octavidnus,
met Wien hij naar
Rome kwam, waar
hij een eigen
school stichtte.
— 3) twee blij
speldichters, de
oudste, een tijdgenoot van M e-

nander, van Gela,
de andere geb. te
Carystus; twee
stukken van een
van hen zijn door
Terentius ir. het

'AjJa%O , Icsui -

v4oS, K)á^OcoS, enz.

In Attica werd hij
als 'Arc. Hato oo5
nevens Z('vc
`Eox^ioS als beschermer van het

Latijn bewerkt.

-- 4) van Tarsus,
treurspeldichter.
— 5) van Tarsus,
grammaticus. —
6) beroemd
atheensch schil-

familieleven ver
zwaan,-erd.D
de dolfijn, de
wolf, de olijf
boom, de palmboom en de laurier waren hem
gewijd. — Door
de Romeinen werd

der, omstreeks

400, een van de
eersten die perspectief in hun
werk brachten. --7) van Damascus,
beroemd bouw meester, die de
meeste groote
bouwwerken van
Trai lnus uitvoerde ; later viel hij
bij Hadrianus in

het delphische
orakel reeds
vroeg geraad-

pleegd, en onder
den invloed der
sibyllijnsche boe
werd de dienst-ken
van Ap. ook bij

hen ingevoerd. Na
de pest van 433
werd de eerste
tempel voor Ap.
Medicus te Rome
gewijd ; in 399
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ongenade. Hij
Apollo va n Belvedere.

werden, mede bij
gelegenheid van eene pest, voor het eerst
leelisíemnia ter eere van Ap., Latóna en Diana
gehouden. Augustus beschouwde zich als een
beschermeling van den god en geloofde dat
hij door zijne gunst den slag bij Actium had
gewonnen, daarom vergrootte en verrijkte

hoogde den luister waarmede zijne feesten
daar gevierd werden en bracht die feesten
ook naar Rome over ; bovendien stichtte hij
ook op den Palatijnschen berg een prachtigen tempel voor Ap. Palatines. — De
beelden van Ap. stellen hem gewoonlijk voor
als jeugdig, hoog van gestalte, met edele trekken en schoone, golvende lokken (',4x^eaézo^^S).

was ook schrijver
van een werk over
belegeringskunst.

— 8) Ephillus, stoicijn, omstreeks 100. — 9) Epicurist, die meer
dan 400 boeken schreef, omstreeks 140-100.
Apollonia, ' no)2wv^a, naam van verschil.
lende steden, als 1) in het land der ozolische
Locriërs; — 2) op Chalcidice; — 3) niet ver
vandaar in Macedonia; — 4) de havenstad
van Cyréne, eene van de vijf steden der penlapolis Cyrenaica; --5) op de Noordkust van
Sicilia, onzeker waar; — 6) op de Zuidkust
van Creta ; — 7) in Mysia, aan het meer
Apolloni fitis, waardoor de Rhyndacus stroomt;
— 8) in Zuid -Phrygia ; — 9) op de kust van
Palaestina ; — 10) in Lycia; -- 11) in Lydia,
halverwege tusschen Sardes en Pergamum ;
— 12) en 13) op de kust van Thracia,

,
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waarvan een aan de Strymongolf en een aan
den Pontus Euxinus (Zwarte zee), de laatste
met een beroemden tempel en een reuzenbeeld
van Apollo. — 14) Het meest beroemd echter was Apollonia op de illyrische kust., aan
den Aóus, rj xiu 'E c^áaµvov, kolonie van
Corinthus en Corcyra, eene bloeiende handelsstad, uitmuntende door voortreffelijke
wetten en nauwgezette handhaving van het
recht en liefde voor wetenschap.
-

Apollónis, AT(o;t) )1/L — flpollon u no. 11.
'

Apollonius, '.dno)^ onog, 1) van Alexandrië, tijdgenoot, v.s. leerling van Callimachus,
met wien hij later wegens verschil van richting in ernstigen twist geraakte. Ap. streefde
n.l. er naar, den eenvoud van Homérus in
zijne werken te doen herleven, terwijl de
werken van Callimachus meer door geleerdheid dan door dichterlijke waarde uitmuntten.
De invloed van Callimachus was echter zoo
groot, dat Ap., toen hij zijn groot epos
'Aoyo-i «.1'rLzc voordroeg, geen bijval vond. Hij

begaf zich daarop naar Rhodus, waar hij na
lezing van zijn gedicht het burgerrecht kreeg
(vandaar wordt hij Rhodius genoemd) en waar
hij geruim en tijd als rhetor onderwijs gaf.
Later keerde hij echter naar Alexandrië terug, en nu viel zijn werk, dat hij op Rhodus
omgewerkt had, zoo in den smaak, dat hij
op zeer hoogen leeftijd (±200) tot bibliothecaris benoemd werd, welke betrekking hij
tot zijn dood behield. Een ander groot werk
van Ap., Kxi q, benevens zijne kleinere gedichten zijn verloren gegaan. Zijne Argonautica werd door romeinsche dichters dikwijls
nagevolgd. Bewaard : gebleven is die van
C. Valerius Flaccus, zie Tlalerii no. 41. —
2) van Alabanda, omstreeks 120 leeraar der
welsprekendheid op Rhodus. — 3) Ap. Mó2wv,
eveneens geb. te Alabanda, gaf op Rhodus
onderwijs in de welsprekendheid. In 87 en
81 kwam hij als gezant der Rhodiërs te Rome,
waar Cicero toen reeds van zijn onderwijs
genoot. In 78 heeft Cicero op Rhodus zijn
lessen gevolgd; ook andere Romeinen, o.a.
Caesar, hebben hem bezocht. — 4) Ap. Sophista,
alexandrij nsch grammaticus, tijdgenoot van
Augustus. Het -4(l^x6r niet verklaringen van
woorden uit Homerus, dat op zijn naam staat,
is uit later tijd. — 5) Ap. ó c fczo)oy, van
Alexandrië, een zeer geleerd en scherpzinnig
grammaticus, de eerste die taalstudie weten
behandelde. Hij leefde eenigen-schapelijk
tijd te Rome onder Marcus Aurelius, later
keerde hij naar Alexandrië terug. Vier van
zijne werken over verschillende hoofdstukken
van vormleer en syntaxis zijn bewaard ge
ouden-blevn.—6)aPrg,edso
,,de groote wiskundige" genoemd, was

250-20 leeraar te Alexandrië en Pergamus, en schreef o.a. een werk over kegelsneden, dat nu nog wetenschappelijke waarde
heeft. Ook uit taalkundig oogpunt is zijn
werk van belang, omdat het het eerste werk
is, dat in de Kowa (z.a.) geschreven is. Hij
was een leerling van Archimedes. — 7) van
Tyana, leefde in de lste eeuw n. C. Nadat
hij zijn vermogen aan de armen gegeven had,

trok hij als leeraar der wijsbegeerte de geheele wereld door en kwam zoowel in Indië
als in Spanje en Aethiopië, tweemaal kwam
hij naar Rome, eindelijk vestigde hij zich
als leeraar te Ephesus, waar hij in hoogen
ouderdom stierf. Zijn leer, grootendeels aan
Pythagoras ontleend, maar sterk doortrokken
met nieuwplatonische en oostersche begrippen,
zijne • vele avonturen, zijne buitengewoon
strenge levenswijze en de wonderen die hij,
naar men zeide, verrichtte, baarden veel opzien, zoo zelfs, dat hij in den strijd tusschen
den ouden godsdienst en het Christendom
menigmaal als een tegenhanger van Christus
voorgesteld is. Zijne levensbeschrijving door
Philostratus * schijnt meer romantisch dan
historisch te zijn. — 8) z. Tauriscus..
' A7toµ(Cyáa) á, broodkruimels, tot deeg gekneed, die de Grieken bij gebrek aan servetten gebruikten om zich bij het eten de
vingers af te vegen.
Apóni fons of Apónus fons, badplaats met
zwavelbronnen bij Patavium (Padua), ook
aquae Pativinae geheeten. Er was een orakel.
'A7eo7n /L9r.ui'. Wanneer te Athene een man
echtscheiding verlangde, behoefde hij slechts
zijne vrouw met hare huwelijksgift naar het
huis van haar vader of voogd terug te zenden . Dit heette áco^t' ut ^v, á7Co7rog7Cr^, dmónFµtptc. Eene vrouw, die echtscheiding wenschte, verliet het huis ván haar man, (ámom,
dm6) tip s ), doch moest bij den archont een
met redenen omkleede schriftelijke verklaring
daarvan geven (ámó)siity yoáp^o&ai ). Daar
ook processen d7rorcatpecoS en d7roi^wS vermeld worden, schijnt het dat, in weerwil van
deze eenvoudige vormen, de echtscheiding
niet geheel van den wil van eene der beide
partijen afhing ; misschien betroffen deze processen echter alleen geldzaken. Het onderscheid tusschen ámomm^GV en ámoa nv, enz.,
wordt niet altijd streng in het oog gehouden.
'Am6 obs, aangifte, aanwijzing; de aangifte van gevaarlijke personen bij den Areopagus ; inventaris (z. 'Avz^rSoo^S) ; ook rechterlijk vonnis.
'Amogoed, 1) de bijdrage, die iedere staat
aan Sparta gaf, zoolang deze staat in den
perzischen oorlog de hegemonie had. -- 2)
de _ belasting, die de heloot aan zijn heer
geven moest, bestaande in eene bij de wet
bepaalde hoeveelheid gerst, wijn en olie. —
3) de huur, • die te Athene de slaven dagelijks aan hunne heerera betaalden, wanneer
zij voor eigen rekening mochten werken.
Apophoréta, 'AmoTóo^za, lekkernijen, die
de gasten van een maaltijd mede naar huis
kregen, verder ook andere geschenken. Het
veertiende boek epigrammen van Martiëlis,
waarmede hij geschenken aan zijne vrienden
begeleidde, draagt tot titel Apophoreta.
A7rocodos^s ijµi`oat, dagen die om een of
andere reden voor ongeluksdagen gehouden
werden, waarop geen rechtszittingen waren,
en waarop men geen zaak van eenig gewicht
begon. In het bizonder de dagen waarop
men aan de dooden offerde.
'..47c60 njxa, verboden dingen; 1) handels.
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artikelen, die niet van Athene uitgevoerd
mochten worden. — 2) sommige scheldwoorden, waarvan men zich op boete van 500
drachmen onthouden moest. — 3) godsdienstige
mysteriën, die niet verraden mochten worden.
' 47roovao ov k}7 aanklacht tegen een vrijgelatene, die zijne plichten tegenover zijn
vroegenen heer niet vervulde; zulke aan
werden bij den polemarch ingediend.-klachten
Bij veroordeeling verviel de aangeklaagde
weder in slavernij, bij vrijspraak werd hij
van alle verplichtingen tegenover zijn vroegeren meester ontslagen.
'Awooi;oAiq, tien ambtenaren te Athene, die
te zorgen hadden dat de triërarchen hunne
verplichtingen als zoodanig nakwamen ; zij
hadden zelfs het recht hen, die daarin te
kort schoten, gevangen te nemen.
'Anooreoria, Z. Aphrodite.
Apothéca, á7ro&?x?, magazijn of bergplaats,
vooral voor fijne wijnsoorten, die reeds afgetapt waren. De apotheca was bij de Rom.
meestal op de bovenverdieping van het huis,
veeltijds boven de badkamer, zoo dat de rook
van het vuur er in kon doordringen, waardoor de wijn en de kruiken of flesschen
spoediger het merk van ouderdom kregen.

Apotheásis, á-o&^wo, vergoding van menschen. Het- eigenlijk latijnsche woord is consecratio. Reeds vroeg geloofde men, dat helden
onder de goden konden worden opgenomen
en dacht men eenvoudig aan eene verplaatsing, waardoor het sterfelijk lichaam onsterfelijk werd. Later evenwel meende men, dat
het stoffelijk overschot door het vuur van
den brandstapel zoo werd gelouterd, dat het
onsterfelijk gedeelte van het sterfelijke werd
afgescheiden en opwaarts steeg naar de goden.
In het historisch tijdperk nam de apotheose
dezen vorm aan, dat door eene godspraak of
door de uitspraak van eenig bevoegd priester
aan dpn afgestorvene goddelijke eer-colegi
ij zen werden toegekend en altaren voor-bew
hem werden opgericht, zooals b.v. na Lyeurgus' dood te zijner eer geschiedde. Een stap
verder en men deed hetzelfde voor den levende; Lysander was de eerste Griek, voor wien
nog bij zijn leven altaren werden opgericht.
Alexander de Groote en de Diadochen, vooral
de Ptolemaeën, lieten zich als god vereeren ;
voor hen werden eerediensten ingesteld. In
Aegypte heet de koning reeds bij zijn leven
©nóS, in Azië eerst na zijn dood. — De
consecra€io van romeinsche keizers en soms
van keizerinnen had op de volgende wijze
plaats, en geschiedde volgens het besluit van
den senaat of van den troonsopvolger. Een
wassen borstbeeld van den overledene werd
plechtig zeven dagen lang in het paleis
tentoongesteld. Dan werd op den campus
Marius een brandstapel opgericht in den
vorm van een altaar met drie of vier ver
(rogus). Te midden van reukwerk-diepng
werd het borstbeeld op den brandstapel geplaatst, die door den nieuwen keizer werd
aangestoken. Te gelijker tijd werd van den
top van den toestel een adelaar losgelaten,
die de ziel des overledenen hemelwaarts
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moest voeren. Van nu af was hij divas. Doch
de kruipende vleierij van den romeinschen
senaat tegenover dwingelanden was oorzaak,
dat aan sommige keizers reeds bij hun leven
goddelijke vereering ten deel viel.
'.flnoso67r«toq, afwerende; bijnaam dien men
Tederen god gaf, wanneer men hem aanriep
met de bede ramp of gevaar af te wenden.
Apparitóres. Onder dezen naam verstaat
men de bezoldigde dienaren der rom. magistraten, als scribae, lictores, viatores, praecones
en accensi. De eerstgenoemde vier soorten

waren voortdurend in dienst van den staat;
over de accensi z. accensus no. 1. Voor apparitores
boden zich slechts mingegoede burgers of
vrijgelatenen aan. De scri bae of bureauschrij vers waren het meest in aanzien. Cicero noemt
hen een ordo honestus.
Appellatio is het beroep op de hulp van
een overheidspersoon, om door zijne tusschenkomst (intercessio) beveiligd te worden tegen
een dreigend onrecht. De intercessio kon aan
worden tegen alle overheden van-gewnd
gelijken of minderen rang, en door de volkstribunen tegen alle andere overheden behalve
den dictator. De appellatio moet wel onderscheiden worden van de provocatio of het
beroep op de volksvergadering als hoogsten
rechter. Onder de keizers ontstond eene reeks
van lagere en hoogere rechtbanken en dus
ook van appellen in verschillende instanties,
terwijl ten slotte de keizer zelf de hoogste
rechtsmacht vormde, die alle vonnissen kon
wijzigen of vernietigen. Dit geldt evengoed
voor civiele zaken als voor strafzaken.
Appiánus, ' 7c9r^«1'6s, van Alexandrië, leefde
omstreeks het midden der 2e eeuw n. C. te
Rome, en werd later procurator van den fiscus
in Aegypte. Onder den titel Pcoµaïzá schreef
hij eene geschiedenis, waarin ieder volk afzonderlijk behandeld wordt tot zijn opgaan
in het rom. rijk, en waarin bovendien de
geschiedenis van de rom. burgertwisten beschreven wordt. Van de 24 boeken, waaruit
dit werk bestaan heeft, zijn nog bewaard
gebleven : 'Irnio (1. 6), 'Avrtjd(L z? (1. 7),
i (1. 8), 2't^oL CZ (1. 11)
1
A th»
li f 95md'ázoc
(1. 12), (2de deel van 1. 9), en de 5
boeken 'Egg)v'^ta, de burgeroorlogen (1.13--17),
benevens fragmenten van eenige andere.
Appia (via). Deze weg liep van Rome over
,

Aricia, Augur of Tarracina, Minturnae en
Formiae naar Capua, en was de eerste heerbaan, die van Rome uit werd aangelegd
(312). Hij was zóó breed, dat twee wagens
elkander zonder moeite konden voorbijrijden,
en was geplaveid met groote vierhoekige
steepen, zóó zorgvuldig zonder gapingen aaneengevoegd, dat hij in de zesde eeuw na Chr.
nog in goeden toestand was. Met recht werd
deze weg, door den censor Appius Claudius
Caecus gebouwd, de retina viarum geheeten.
Eene latere verlenging van Capua over Cau-

dium, Beneventum, Aquilonia, Canusium,
Barium naar Brundisium heette via dppia
Nova.

Appi-as, de nimf der Appische fontein te

Rome.
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Appii, zie Claudii no. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,
12,14,15,21.

Appuléiae (leges) van den volkstribuun
L. Appuleius Saturninus, 100. 1) lex agraria,
zie onder agrariae leges. — 2) lex cie coloniis
deducendis, hangt nauw samen met de lex aasaria
en maakt er misschien een deel van uit.
Er zouden koloniën gesticht worden in Sicilia,
Africa, Achaia en Macedonia. De wet is niet
uitgevoerd. Deze wet (van 100) is met de
lex agraria eene uitbreiding van eene lex
agraria van denzelfden Saturninus uit het
jaar 103. — 3) lex frumentaria, waarbij de
prijs van het door den staat verkochte koren
(zie annona) op 5 / s as woerd gesteld. Op het betoog van den quaestor Q. Servilius Caepio, dat
dit de kracht der schatkist te boven ging, besloot de senaat, dat Saturninus, ingeval hij de
wet in stemming bracht, tegen den staat handelde. De overige volkstribunen intercedeerden nu, doch Saturninus ging zijn gang. Hierop
kwam Caepio met eenige vastberaden mannen,
wierp de stembussen om en belette den voortgang der stemming. -- 4) lex de maiestate
minuta, tegen degenen, die de onschendbaarheid der volkstribunen aantastten.
Appuléii. Behalve een consul Q. Appuleius
Pansa • in 300, behooren de leden van dit
geslacht,. die in de geschiedenis van Rome
voorkomen, tot de familie der Saturnini of
hebben geen cognomen. 1) L..flppuleius Salurnines was de beruchte volksmenner te Rome
ten tijde van 1Vlarius. Hij wa§ tweemaal volkstribuun (103 en 100). Langs allerlei wegen
trachtte hij de oplimales te krenken en te
vernederen en zich aanhang te verwerven
bij den grootes hoop (zie Appuleiae leges).
Na zijn eerste tribunaat wilde de censor
Q. Caecilius Metellus Numidicus hem uit
den senaat stootera, hetgeen zijn ambtgenoot
C. Caecilius Caprarius belette. Toen hij in
het jaar 100 zijne lex agraria met geweld
had doorgedreven, en bij deze (of bij eene
andere) wet de bepaling bad gevoegd, dat
alle senatoren binnen vijf dagen de wet
moesten bezweren, was de genoemde Metellus
het eenige senaatslid, dat weigerde, waarvoor
hij . dan ook in ballingschap moest gaan.
Toen Saturninus, die voor geen geweld terugdeinsde, ter wille van zijn medestander, den
praetor C. Servilius Glaucia, diens mededinger naar het consulaat, C. Memmius, in
de volle volksvergadering liet overhoop steken, werd zelfs het volk verbitterd. Door den
senaat tot vijand des vaderlands verklaard,
door Marius (toen ten zesden male consul)
verlaten, week hij naar het Capitool, terwijl de
senaat met de gewone formule vicleant consoles
(z. senates consullum ullimum) den staat aan de
bijzondere hoede der consuls aanbeval. Daar de
consuls nu de buizen der waterleiding lieten
afsnijden, kon Saturninus zich op het Capitool
niet staande houden; hij wist nog naar de curia
Hostilia aan het forum te wijken, waar hij
echter met zijne trawanten bestormd en door
het woedende volk onder de dakpannen van
het gebouw bedolven werd (10 Dec. 100).
— 2) L. Appuleius Saturninus, uit Atina,

was in 58 praetor in Macedonia. Diens zoon
Cu. Saturninus diende in 68/67 onder Q. Caecilius Metellus (zie Caecilii n°. 19) op Creta. —
3) Sex. Appuleius, consul in 29, hield in 26
een zegetocht over de Hispaniërs. — 4) C.
Appuleius Decianus, volkstribuun in 99, aan
bekend door zijne-hangervStuis,
aanklacht tegen den aedilis L. Valerius
Flaccus (zie Tlalerii n°. 24). --5) zlppuleius Decianus, zoon van no. 4, aanklager
van den jongen Valerius Flaccus (z. Valerii
n°. 25), die door Cicero verdedigd werd (59).
Buiten dit geslacht staat — 6) de schrik
ver L. zippuleirs, te Madaura in Africa geboren onder de regeering van keizer Hadridnus. Hij had te Carthago en te Athene zijne
opleiding genoten en later veel gereisd. Met
voorliefde beoefende hij wijsbegeerte en letteren. Hij • schreef eenige wijsgeerige werken,
doch het meest bekend is zijn romantisch

,

verhaal Metamorphoseon sive cie asino aure-9
libri XI, waarin zekere Lucius tot straf voor
zijne ondeugden in een ezel wordt veranderd,
doch door de mysteriën (waarvan App. een
warm voorstander was) in een beter mensch
wordt herschapen. Onder de vele episoden
in dit werk is die van Amor en Psyche de
meest bekende. Eene nederlandsche bewerking
van deze ezelsgeschiedenis vindt men in de
geschriften van Mr. P. van Limburg Brouwer.
Van de andere werken is van belang: zipologia sive cie magia, waarin hij zich verdedigt
tegen de beschuldiging van tooverij, en veel
aangaande zijn leven vertelt. Het werkje de
herbarum virtuíibus, dat op zijn naam staat,
is uit de 5de eeuw n. C.

Apriés, 'AuQ , in het 0. T. Hophra,

koning van Aegypte. Hij ondernam een krijgstocht tegen Cyréne, en toen deze ongelukkig
afliep, beschuldigde men hem dat hij de kaste
der krijgslieden had willen vernietigen, en
werd hij door Amásis onttroond. Hij regeerde
588-569.

Apronii. 1) Q. Apronius, handlanger en
medeplichtige van C. Verres bij zijne afpersingen op Sicilia. — 2) L. Apronius, een
romeinsch ridder, legatos van Germanicus in
15 n. C., in Germania, in welke betrekking
hij de signa triumphalia verwierf, en proconsul van Africa 18-21 n. C. Onder zijn
bewind versloeg zijn zoon L. Apronius Caesianus in 20 den Numidiër Tacfarinas. In 28

werd de vader als stadhouder van Germania
inferior door de Friezen verslagen.
'Aneoomoiov yoa^^ aanklacht die men bij
den polemarch kou indienen tegen een uirob;<oS, die zich geen burger tot patroon gekozen had, of zijn ,uCzoiuov niet betaalde.
Apsis = Absis.

Apsórus, ' 4ipa)Ooq, z. Absgrtides insulae.

Apsus, "Tipos, rivier en stad in Illyria ten

N. v. Apollonia.
Apsyrtus of Absyrtus, Aitn eros, zoontje
van Aedtes. Toen I^son met Medéa vluchtte
sneed Medea het lichaam van het kind in
stukken, opdat Aeétes, die hen vervolgde,
door het opzoeken van de stukken tijd zou
verliezen. De bijeengeraapte leden werden te

AIZTEPOZ AQUAEDUCT CTS.

Tomi begraven, dat daaraan, naar men zegt,

zijn naam (van zvv) ontleend heeft.
"A7cc(ooc, ongevleugeld, naam van een beeld
van de godin der overwinning (eigenlijk van
' fl Th7v Nrj), dat in haar tempel op de
acropolis te Athene stond. V. s. had de
kunstenaar haar tegen de gewoonte zonder
vleugels voorgesteld, om aan te duiden dat
zij de stad nooit zou verlaten.
Apuáni, volksstam in zuidoostelijk Liguria,
op de grens van Midden-Italië, door de Romeinen na dapperen tegenstand overwonnen
en in 180 gedeeltelijk naar Samnium overgebracht. Hunne stad heette Apua.
Apuléii, zie Appuleii.
Apulia, A7COl,2 (I., omvatte in ruimeren zin
het zuidoostelijke gedeelte van Italia, met
inbegrip van Calabria, in engeren zin alleen
de landstreken Daunia en Peucetia. De oude
bevolking, April, bij de Grieken lapygCes genoemd, waren van illyrischen stam, terwijl
grieksche kolonisten zich aan de kust vestigden en er reeds vroeg de grieksche taal
en grieksche kunst en kunstnijverheid inheemsch maakten. Het klimaat was heet, en
in sommige tijden van het jaar had men last
van den Sirocco, hier Atabulus genoemd.
Over het algemeen is het land niet onvruchtbaar, de vlakten zijn echter arm aan water.
De bewoners stonden als niet bizonder schrander bekend. In de samnitische oorlogen werd
Apulia door de Romeinen onderworpen (317).
Ten gevolge van den tweeden Punischen en
den bondgenootenoorlog werd het land, dat
vroeger door handel en industrie gebloeid
had, ontvolkt. Augustus vereenigde Apulia
met Calabria en Zuid -Samnium tot de tweede
regio Italiae.
Apulum, belangrijke stad in Dacia, sinds
107 n. C. standplaats van de legio X.III gemina, onder 1VI. Aurelius municipium en colonia.
Aquae, naam van etn aantal geneeskrach
bronnen en badplaatsen. Vele dezer ge--tige
zondheidsoorden zijn genoemd naar eene nabijgelegen stad, zooals de aquae Cumanae (later Baiae) bij Cumae in Campania, de aquae
Palavinae (Aponi foes) bij Patavium in Cisalpina, de aquae Tletuloniae bij Vetulonia in
Etruria, de aquae Pisanae in Etruria, de aquae
Seeestánae op Sicilia e. a. Andere hebben
hun naam naar het volk, b.v. aquae Statiellae
bij de Statielli in Liguria, aquae Maítiacae
(thans Wiesbaden) bij de 1Vlattiaci. Merkwaardig waren de aquae Cutiliae, nabij de reeds
vroeg verwoeste stad Cutilia (z. a.) in het
sabijnsche land. — Geschiedkundig bekend
door de nederlaag der Teutonen zijn de
aquae Sextiae (thans Aix in Provence), ' in
Gallia Narbonensis, gesticht door C. Sextius Calvinus. Onder de tegenwoordig meest
bekende badplaatsen zijn er verscheidene, die
ook onder de Romeinen bezocht waren, zooals Baden-Baden, aquae Aureliae, Vichy, aquae
calicdae Arvernorucz, Bagneres de Bigorre, aquae
Convenarum, Bath, aquae Sulis, Aken, Aquae
Grani, enz.
Aqua et igni interdietio. Het doodvonnis,
te Rome over een burger uitgesproken, had
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den vorm van een ban. Binnen Rome was
de veroordeelde vogelvrij ; niemand mocht
hem huisvesting of voedsel verstrekken, ieder
mocht hem straffeloos dooden, de . overheden
waren er zelfs toe verplicht. De ban kon nog
verzwaard worden, door hem tot geheel Italië
uit te strekken, of zelfs wel tot het geheele
romeinsche rijk, zooals bij de proscripties tijdens de burgeroorlogen het geval was. Daar
de ban inging op hetzelfde oogenblïk, waarop
het vonnis werd uitgesproken, moest men,
om zijn leven te redden, vooraf Rome verlaten en in vrijwillige ballingschap gaan (in
liberum exsilium ire). Aanzienlijke en rijke
Romeinen vonden dan licht een toevluchtsoord in eene of andere civitas f bederata; doch
minder gegoeden hadden een ondragelijk leven ; iedereen kon zich aan hen vergrijpen,
terwijl zij tegen niemand eene aanklacht kon
inbrengen.
-den
Aquaeduetus, idoaywyi^ov. De oudste Griek
waterleidingen zijn die van Pisistratus-sche
te Athene, en uit denzelfden tijd die door
Polycrates op Samos was aangelegd ; de
architekt van deze laatste leiding was Eupalinus. Ten einde Rome van goed en overvloedig
water te voorzien, werden in verschillende tijden een aantal waterleidingen aangelegd. De
oudste was de aqua AApia, in 312 aangelegd
door denzelfden censor Appius Claudius, die de
via Appia liet bouwen. Deze waterleiding liep

grootendeels door onderaardsche buizen, evenals de Anio vetus, die het water uit den Anio
aanvoerde, en de l7irgo, die het koudste water had en onder de regeering van Augustus
door Agrippa was aangelegd, om de door
hem gebouwde badinrichtingen van water te
voorzien. De langste leiding was de Anio
novas, die omstreeks 16 uren gaans lang was
en over de dalen gedragen werd door bogen,
soms ter hoogte van meer dan 100 voet. Soms
liepen twee aanvoerkanalen een eind verdiepingsgewijze boven elkander, b.v. de "Anio
novas boven de aqua Claudia; zelfs komt eene
vereeniging van drie leidingen voor : de Marcia beneden, de Tepula in het midden, de
lnlia boven. De Marcia was om haar heerlijk
water beroemd ; het slechtste water voerde
de 41sieíina aan. Ook vele aanzienlijke steden van Italia en de provinciën werden op
gelijke wijze van water voorzien. Van den
trotschen bogenbouw kunnen o.a. nog de
overblijfselen bij Nimes (Pont du Gard), bij
Tarragona en Segovia getuigen. Bij sommige
leidingen was aan het boveneind een groot
bekken aangebracht, waar men het water liet
bezinken, alvorens het naar de stad te voeren. In de stad werd het water in reservoirs
(casíella aquae) verzameld, vanwaar het door
buizen (fistulae, uhi) naar de laces of groote
waterkommen, fontes salienes of fonteinen,
piscinae of vijvers, badhuizen en bijzondere
woningen werd geleid. Ook op verscheidene
plaatsen in Griekenland zijn overblijfselen
van oude waterleidingen gevonden.

Aquaeduetus en aquaehaustus, erfdienstbaarheid, waarbij de rechthebbende over
eens anders grond water mocht leiden of
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uit eens anders bron water mocht putten.
Aquarii, werklieden bij den dienst der waterleidingen, meest servi publici. Ook slaven
in de openbare badhuizen, die water aandroegen om de baders af te spoelen en de waschbekkens te vullen.
Aquarius, YY oyóoS, het sterrenbeeld de
Waterman, waarin men Ganymédes, Deucalion of Cecrops meende terug te vinden. Hij
maakt, naar het heet, het jaargetijde somber,
want als de zon in dit teeken komt, begint
de regentijd.
Aquila, á -FriS. Oudtijds hadden de verschillende afdeelingen voetvolk en de ruiterij in
de Romeinsehe legers verschillende standaarden, als : een wolf, een everzwijn, een minotaurus, een paard, een hond, e. a. Deze
voorwerpen waren boven op een stok bevestigd. Sedert Marius was de legioenstandaard
een adelaar met uitgespreide vlerken, uit zilver of brons, onder de keizers ook wel uit
goud vervaardigd. Hij stond onder de bijzon dere hoede van den primipilus of eersten
centurio van liet legioen. In de legerplaats
stond de standaard naast de veldheerstent in
den grond geplant. Ging het leger op marsch
of in den slag, dan trok de primipilus den
adelaar uit den grond en overhandigde hem
aan den aquilifer of standaarddrager. Ging
dit uittrekken met moeite gepaard, dan was
dat een slecht voorteeken.

Aquila. 1) Julius Aquila, romeinsch jurist,
van ween brokstukken in de Pandecten voorkomen. — 2) Aquila Rornánus, rhetor en taal
uit de derde eeuw na C., schrijver-gelrd
van een boek cde fig uris seníeníiaru l et elocuionis. — 3) Aquila, een Griek uit Pontus
uit de tweede eeuw na C., die eene zeer geroemde vertaling van het 0. T. in het Grieksch
schreef.

Aquilaria, stad op de Oostkust van Zeugitana, nabij de golf van Carthago.
Aquileia, 'AzT'kijt«, romeinsche kolonie aan
het noordelijkste gedeelte der Adriatische
zee, op de grenzen van het land der Venéters en van Histria, in 181 als bolwerk
tegen invallen uit het Noordoosten gesticht.
Het was eene sterke vesting en ontwikkelde
zich door zijne ligging spoedig tot eene
bloeiende handelsplaats. Als sleutel van Italë
vervulde het eene belangrijke rol tegen de
barbaren, die Italië zochten binnen te dringen, tot het in 452 na C. door Attila werd ingenomen en verwoest. De vluchtelingen uit
Aquileia en Altinum legden den grondslag
tot de tegenwoordige stad Venetië.
Aquillia (lex), plebiscitum van onbekenden
datum, misschien tusschen 289 en 286, wij
bepalingen omtrent damznum iniuriá-zigde
datum, die reeds in de leges XII tabularum
voorkomen.

Aquillii. 1) M'..dquillius, consul in 129,

maakte een einde aan den opstand van Ari=
stonicus in Pergamus, door de bronnen te
vergiftigen. Door de Romeinen zelven werd
deze handelwijze als een nefas beschouwd.
Daartoe omgekocht, had hij Groot-Phrygië
aan Mithradates Euergetes afgestaan, maar

deze afstand werd door den Senaat niet bekrachtigd. — 2) M. Aquillius, zoon van no.
1, consul in 101, bedwong in 100 den slavenopstand op Sicilia onder Athenio. In 98
werd hij wegens afpersingen aangeklaagd;
toen zijn verdediger M. Antonius (orator) te
midden zijner pleitreden op eenmaal hem de
tunica openscheurde en de litteekenen op de
borst van Aquillius toonde, werd deze om
zijne dapperheid vrijgesproken. In 88, bij
den inval van Mithradátes VI in de romein
provincie Asia, viel Aquillius, die des--sche
tijds legaat van den proconsul • Q. Oppius
was, in handen van den pontischen koning.
Deze liet hem eerst, op een ezel gebonden,
onder zweepslagen in de voornaamste steden
rondleiden en vervolgens gesmolten goud
in den mond gieten. — 3) C. Aquillius Gallus,
een vriend van Cicero, redenaar en beroemd
rechtsgeleerde.
Aquilo, de Noordoostenwind, soms ook =
de Noordenwind, zie Windstreken.
Aquilonia, stad in het N. van Samnium,
in 293 door de Romeinen onder L. Papirius
Cursor verwoest. De stad lag niet ver van
Cominium, en dicht bij het dal van den Sagrus.
Een ander Aquilonia ligt in Zuid -Samnium

in het land van de Hirpini.
Aquinum, stad in het land der Volscen in
Latium, rom. municipium, geboorteplaats van
den dichter Juvenillis, met purperververijen.
Aquitania, gewest in Gallia. Tijdens Caesacs komst in Gallia verstond men onder dezen naam slechts het zuidwestelijk gedeelte,
tusschen de Pyrenaeën en den Garumna (Garonne). De bewoners waren van iberischen
stam, verwant met de Vascones (Basken), die
zich later onder hen mengden en naar wie
de landstreek later ook Jasconia (Gascogne)
werd geheeten. Volgens Plinius, heette deze
streek vroeger Aremorca. — Onder Augustus
(tusschen 16 en 13) onderging de indeeing
van Gallia eene geheele verandering, en
strekte Aquitania zich uit tot aan den Liger
(Loire) en den mons Cebenna (Cevennes).
Na Constantijn vindt men deze streek tot
drie provinciën verknipt. Het zuidwestelijke
deel, van de Pyrenaeën tot nabij den Garumna vormde de provincie Novempopulncc,
met de hoofdstad Elimberris (Auch) (v. a.
Elusatium civitas, tgw. Eauze). De streek
tusschen den Garumna en den Liger was
verdeeld in een oostelijk en westelijk deel:
Aquitanica I, met de hoofdstad civitas Biturigum, vroeger Avaricum (Bourges), en
Aquitanica II, hoofdstad Burdigala (Bordeaux).
Deze twee noordelijke deden behouden nog
lang den naam Aquitania, die dan later in
Guyenne overgaat.
Ara, flo 6 . Een altaar was van aarde,
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zoden of steen, vaak van marmer gemaakt,
hetzij in ronden, hetzij in vierhoekigen vorm,
van boven eenigszins hol en met eene opening
op zijde of aan den voet, om het vocht der
plengoffers of het bloed der offerdieren te
laten wegvloeien. ,altaria is eigenlijk het
bovenste gedeelte van het altaar, doch gewoonlijk worden de woorden dooréén gebruikt,
waarbij de naam altaria meer in verheven
stijl en bij dichters voorkomt. — Ook een

sterrebeeld in het zuiderhalfrond.
Ara Ubiorum, oorspronkelijk een altaar in
liet land der Ubii, ter eere van Augustus
opgericht = oppidum Ubiorum ; zie Ubii en
Colonic , Igrippina.

Arabia, 'AQat ^a, het thans nog onder dien
naam bekende schiereiland. De ouden ver
drie deden : 1) Arabia Pe--delnhti
traea, i xazà HFZOav (niet vertalen door:
-steenachtig Arabië), de streek ten 0. van
Palaestina zuidwaarts tot aan de beide inhammen, die d@ Arabische golf (thans Roode
zee) in het Noorden vormt. Daar lag, aan den
Oostkant, halverwege tusschen de Doodezee
(Asphalti tes laces) en den Aelaniíicus sinus, de
stad Sela (= rots), door - de Grieken Petra
genoemd, de hoofdstad van Idumaea of Edom,
en aan dit Petra is de naam ontleend. In het
Zuiden vond enen het granietgebergte Sinaï. —
2) Arabia deseria, i i n oc 'A^F.^ z«, omvatte de
noordelijke zandwoestijnen, tusschen Syria en
Babylonia. — 3) het overige, verreweg grootste gedeelte, het eigenlijke schiereiland, was
:alleen aan de kusten bekend, en daar de
Westkust zeer vruchtbaar was, werd dit geheele land Arabia Felix, ireim ov 'AQa/ a,
geheeten, hoewel het binnenland slechts eene
dorre zandzee, is. De bewoners, Arabes ,Aa I , waren van semietischen stam en dreven
reeds vroeg een levendigen handel met Indië.
Talrijke karavanen met wierook, goud, edel
ivoor, oostersche specerijen, trok -gestn,
uit Arabië door de woestijnen noord -ke-n
-en noordwestwaarts. Arabia Petraea is voor
een gedeelte in 105 na C. door Traiinus in
bezit genomen en vormde toen de provincie
Arabia, later Palaestina III; doch overigens
bleef Arabia vrij van vreemde overheersching.
Eene expeditie, door Augustus in 25 onder
Aelius Gallus uitgezonden, mislukte (z. Saba).
— Onder de stammen, die Arabia bewoonden,
verdienen vermeld te worden : de Minaei met
de steden Macoraba (Mekka) en Jathrippa
(Medina), de Sabaei, in het tegenes. Yemen,
met de steden Mariana en Saba, van waar
veel wierook werd aangevoerd, de Nabaeaei
in Petraea, die de vroegere Edomieten, Midianieten, Amalekieten, enz., vervingen, en
de Saraceni in de nabijheid van Syria.
Arabicus sinus, xa).co s ' f1ifz Lxl , thans
Roode zee geheeten, terwijl de Roode zee der
ouden, mare Erythraeum, thans den naam van
Indische zee draagt. In het Noorden verdeelt
de Arabische golf zich in twee kleine inhammen, den sinus Heroöpoliies of Heroöpolilicus ten
W., den sinus Aelanites of zielaniticus ten 0.,
aldus geheeten naar de steden Heroöpolis (op
de landengte van Suez) en Alla of Aelana.
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Arabis of Arabius, "AQ« I9t5, '1^á,9to s gro-

z«,LóS, rivier in Gedrosia, ten W. van den
Indus. In hare nabijheid woonden de Arabitae,
'AQa fl ra , 'A,0 ^ s.

Arachnaeum, 'AoaXva^or, berg in oostelijk
.Argolis, tusschen Argos en Epidaurus.
Arachne, 'Aeëxv1?, een lydisch meisje, dochter van een purperverver te Colophon. Zij had
van Athéna weven geleerd en bereikte in die
kunst zulk Bene hoogte, dat zij haar leermeesteres zelve tot een wedstrijd durfde, uitdagen.
Toen die uitdaging aangenomen , was, ver
zij een weefsel, waarin zij de lief--vardige
desavonturen "der goden voorstelde en dat
Athena niet kon overtreffen; uit spijt hierover en uit toorn over het onderwerp, dat
Ar. had gekozen, verbrak de godin haar werk,
waarop Ar. zich van verdriet ophing. Athene
riep haar in het leven terug en veranderde
haar in een spin.
Arachosia, 'moo«xw6;a, eene der oostelijke
provinciën van het perzische rijk, ten Oosten
door den Indus begrensd. Zij ontleende haren
naam aan de rivier Arachótus. In het tijdperk
der Seleuciden was de hoofdstad Alexandria
Arachóton, 'AL 'Aoa xcvzwv, thans Kandahar.
Arachthus, " toUX^9-oq, rivier in Epirus, die
zich in de golf van Ambracia stort, thans
de Arta.
Aracynthus, '^loáxvii o , gebergte in het
Z.W. van Aetolia.
Aradus, "A,o«d'og, door ballingen uit Sidon
op een klein, rotsachtig eiland nabij de phoenicische kust gesticht. De naam (phoen. Arvad)
beteekent toevluchtsoord. De stad dreef een
bloeienden handel en wedijverde met Sidon
en Tyrus. Haar grootsten bloei bereikte ze
in den tijd van het verval van het rijk
der Seleuciden. Daar het kleine eilandje op
den duur te klein was, ontstond op het vaste
land eene voorstad, An-íaradus, die later
op hare beurt weder het oude Aradus in de
schaduw stelde.

Arae Philaenorum,

ob'

0b .fib ?'wi'

flogot',

.de

grens tusschen Cyrene en Carthago. Tot
regeling van een grensgeschil tusschen de
republiek Cyrene en Carthago waren beide
staten overeengekomen, dat uit beide steden
een gezantschap op denzelfden tijd zou ver
dat de- plaats der ontmoeting als-trekn,'
grenspunt zou worden aangenomen. De carthaagsche gezanten echter, de beide gebroeders
Philaeni, werden door die van Cyrene beschuldigd, dat zij vroeger van huis waren
gegaan, dan de afspraak was. Om het daardoor verkregen voordeel echter te behouden,
lieten zij zich levend begraven op de plaats
der ontmoeting, aan de kleine Syrte, waar ter
gedachtenis aan hunne vaderlandslievende
zelfopoffering twee altaren werden opgericht.
Ook later is dit de grens tusschen Cyrenaïca

en Tripolis.

'AL, wrekende godinnen, opgeroepen door
den vloek van het slachtoffer 'eener misdaad
Erinyes.
Arar, "Aoaao, rivier in Gallia, later Sauconna, thans de Saone, die bij Lugdunum
(Lyon) in den Rhodanus (Rhone) valt.
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Arátus, "AN(Lzo;, 1) zoon van Clinias, geboren 271 te Sicyon en te Argos opgevoed.
20 jaar oud stelde hij zich aan het hoofd der
ballingen uit zijn vaderstad en verdreef hij
met hunne hulp den tyran Nicoeles; daarop
bewerkte hij dat de stad tot het achaeïsch
verbond toetrad. Door Antigonus Gondtas
tegengewerkt, zocht hij hulp bij Ptolemaeus
Philadelphus, die hem inderdaad met aanzien lijke geldsommen steunde. In 245 werd hij
tot strateeg van het verbond gekozen, dat
onder zijne leiding tot hoogera bloei geraakte,
terwijl vele peloponnesische steden vrijwillig
of gedwongen zich als leden lieten opnemen.
Toch was Ar., hoewel kleingeestig en voor
iedere mededinging bevreesd, meer staatsman
dan veldheer. Toen dus Sparta door het
krachtig streven van Cleomenes III de hegemonie in de Peloponnésus scheen te zullen
herwinnen, schroomde hij niet, in strijd met
de beginselen van het verbond, de hulp van
den macedonischen koning Antigonus Doson
in te roepen (224). De nederlaag, die deze aan
Sparta toebracht, deed den invloed van Ar.
ten top stijgen; niet alleen werd hij herhaaldelijk als strateeg herkozen, — in het
geheel heeft hij deze betrekking 17 maal
waargenomen — , maar ook liet de opvolger
van A`atigonus, Philippus III, zich langen
tijd geheel door zijne raadgevingen leiden,
totdat hij bevond dat Ar. aan zijne verdere
plannen in den weg stond, waarop hij hem
door vergift liet uit den weg ruimen (213).
Te Corinthe werd een standbeeld voor hem
opgericht en te Sicyon werd jaarlijks op zijn
sterfdag een lijkfeest gevierd. Zijne gedenk -

schriften (
door Polybius e. a.
dikwijls als bronnen gebruikt, zijn verloren
gegaan. — 2) van Soli, leefde langen tijd
aan het hof van Antigonus Gon,tas en schreef
(tusschen 276 en 274) een leerdicht in hexameters,

Z( .^l^oogµ„iat,

dat nog

bewaard is gebleven en door de ouden hoog
geprezen werd. Cicero, Germanicus e. a. vertaalden het in het latijn.
Arausio, stad der Cavares, aan den Rhodanus (Rhone), thans Orange. Bij deze stad
verloren de Romeinen in 105 een bloedigen
slag tegen de Cimbren. Twee legers werden
vernietigd. Uit den romeinschen tijd zijn nog
belangrijke bouwwerken over, o.a. een theater.
NB. Hiernaar wordt de titel prins van Oranje
in het Latijn vertaald door princeps Arausiacus.
Aravisci, keltische volkstam in Neder Pannonië, verwant met de Osi.

Arax inus campus, '.wou )/àv Ir&izor, de

vruchtbare vlakte, waardoor de armenische
Araxes stroomde.
Araxes, Aoák, , 1) rivier in Armenia,
die zich in de Caspische zee stort. In zijn
benedenloop is hij door een zijarm met den
Cyrus verbonden. Hij vormt de noordelijke
grens van Medië. Herodotus verwart hem
met den Oxus (z. a.), die vroeger ook Araxes
heette. -- 2) ri.v. in Persis, nabij Persepolis.
— 3) zijtak van den Euphraat, ook wel
Chabóras of Aborrhas genoemd, in Meso-

potamia.

Arbaces, 'Ao,9áxs, z. Sarcianapalus. Hij
wordt de stichter der medische dynastie genoemd, die met Astyages eindigt.

Arbéla, za "AQN72«, stad in Assyria,
waarbij de laatste en beslissende veldslag

tusschen Alex. d. G. en Darius Codomannus

plaats vond (331).
Arbiter, een scheidsrechter. Terwijl de
index in zijne beslissing aan het strenge recht
gebonden was, kon de arbiter uitspraak doen
volgens de aequitas. Zie ook het art. iatde7°
op het einde.
Arbiter bibendi, ook wel magister bibendi,
rex convivii, de door het lot gekozen voorzitter bij een feestmaal, die de tafelwetten
vaststelde en zijne voorschriften gaf omtrent
het aanmengen van den wijn en het getal
schepjes, dat in de bekers moest worden gedaan, omdat men niet, als bij ons, inschonk,
maar met een lepel of schepje, cyalhus, de
bekers uit het mengvat vulde.
Area, ”-4e;<ca, oude stad in Phoenice aan
den voet van den Libanon, ten N. van Tripolis, geboorteplaats van keizer Alex. Sevërus ;
ter eere van hem werd de stad Caesarea acl
Libanum genoemd.
Area, x&1wzóS, in het algemeen kist of
koffer, meer in het bijzonder de geldkist,
hetzij van metaal, hetzij met ijzer of brons
beslagen. Ook doodkist, alsmede strafedl voor
slaven.
Arcadia, 'Aoxaad'«a., landschap in het midden
der Peloponnësus gelegen, door bergen omgeven en doorsneden, het grieksche Zwitser
inwoners, Arcades, 'AQzd d5S, be--land.De
schouwden zichzelven als het oudste volk
der aarde, ja zelfs als ouder dan de maan
(qoo spio&). De afgesloten ligging van hun
land behoedde hen voor vreemde overheersching, daar vooral in het Noorden en
Oosten slechts weinige hoofdwegen naar de
naburige landschappen voerden. Het land
stond eerst onder koningen, doch loste
zich in de zevende eeuw in een aantal
kleine republieken op, waarvan Mantinëa,
Tegea, Orchomenus de voornaamste zijn. De
Arcadiërs waren een vroolijk, krachtig bergvolk, liefhebbers van muziek, doch stonden,
wat hunne verstandelijke ontwikkeling betreft, niet hoog aangeschreven, zoodat de
uitdrukkingen iuvenis Arcadius, 'AxccrYtz
áor17µa, gebezigd worden voor een onnoozelen hals. Onderlinge naijver en veeten ver
vandaar dat de poging van Epa--delnh;
min ondas tot stichting eener groote bondsstad Megalopolis op den duur mislukte. Na
den dood van Alex. d. G. voegden zij zich
bij het achaeïsch verbond, waarbij zelfs hun
landgenoot Philopoemen van 208 tot 183
achtmaal de hoogste waardigheid, die van
strateeg, bekleedde. -- Arcadia is rijk aan
mythen. Het sneeuwgebergte Cyllëne in het
N. 0. is bekend als de geboortegrond van
Hermes ; dicht daarbij vond men het Styrnphalische meer, de verblijfplaats der vogels,
die Heracles verjoeg, alsmede de Styx. Op
den berg Erymanthus in het N. ving Heracles
het groote everzwijn ; op den berg Maenalus
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zetelde Pan. Verder behooren in Arcadia de
mythen te huis van Lycaon en van Callisto
en haar zoon Areas.

Arcadius, '-4oxád'Los, 1) taalgeleerde uit de
vijfde eeuw na C., schrijver van een werk
over de accenten, r6 w'. — 2) de oudste
zoon van Theodosius den Groeten, kreeg bij
de deeling van het rom. rijk in 395 n. C. de
oostelijke helft. Hij was geheel en al het werktuig zijner gunstelingen (Rufinus, Eutropius,
Gainas), en later zijner frankische gemalin
Eudoxia. Hij stierf, 30 jaar oud, in 408.
Arcánum, landgoed van Q. Cicero, halver-

wege tusschen Aquinum en Arpznum in Latium gelegen.
Areas, 'Aoxás, zoon van Zeus en Callisto.
Toen Zeus eens bij Lycáon gast was, wilde
deze beproeven of de god werkelijk alwetend
was ; hij slachtte daarom Areas en zette zijn
vleesch aan Zeus voor. Maar deze veranderde
Lycaon in een wolf, doodde al zijne zonen
en riep Areas in het leven terug. Later ontmoette Areas op de jacht zijne moeder, die
in een beer veranderd was, en wilde haar
dooden, maar zij ontvluchtte hem tot in den
tempel van den Lycaeischen Zeus, die beiden
van de aarde wegnam en onder de sterren
plaatste; Callisto werd de groote beer, Areas
de kleine. V. a. werd Areas koning der Arcadiërs, wien hij het gebruik van wol en het
bakken van brood leerde ; aan hem ontleenden
het volk en het land hun naam.
Arceophon, 'AQx^oq^wv, 'A,o;<„o Qo v, Z. -dna xarele.

Arcéra, overdekte wagen, waarin men
rechtuit op eene matras kon liggen, tot vervoer van zieken en ouden van dagen.
Areesiades, ' f1OY'LoLád'i7S, Laërtes, de zoon
van Arcesius.
Areesiláas, `_4ex O twos, 1) naam van vier
koningen van Cyréne uit het geslacht der
Battiaden: Are. I 591-575; Are. II XaÂ,nós
570-550, die zijne broeders verdreef en later
zelf gedood werd; Are. III 530-514, die
wegens zijne pogingen om de koninklijke
macht weder uit te breiden (z. Beaus no. 3)
verdreven werd; Are. IV gestorven omstreeks
450 ; na zijn dood werd Cyrene een republiek.
-- 2) van Pitane, geb. 315, kwam na den
dood van zijn vader naar Athene en woonde
de lessen van Theophrastus en Polemo bij.
Hij volgde Crates als hoofd der academie op
en werd de stichter der tweede academie. Hij
bestreed vooral het dogmatische der stoicijn sche leer en ging daarbij zoo ver, dat hij
eindelijk alle zeker weten ontkende en alleen
zekeren graad van waarschijnlijkheid aannam,
zoodat hij door de ouden somtijds tot de
sceptici gerekend wordt. Hij stierf in 241.

Arehagathus, 'A Xáya &os, de eerste grieksche geneeskundige die zich te Rome kwam
vestigen (219).
'A X( Q&OaL, te Athene verkiezing der magistraten, ook de vergadering waarin zij gekozen werden, z. XXLOoro3-ica. Behalve de ambtenaren, die met de defensie en de financiën
belast waren , werden de meeste overheden
door loting aangewezen.
.
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rd ov moo) L c , stad in
Archandropolis, '.f cu
Beneden -Aegyptus, aan den canobischen Nijl arm.
',4Q;r, algemeene naam der overheden in
een republikeinschen staat. Te Athene werden zij door het volk gekozen, later in vele
gevallen door het lot aangewezen. Voordat
zij hun ambt aanvaardden, werd een onderzoek (JortL6) ingesteld, waaruit blijken
moest dat zij waren van echt atheensche geboorte, zonder lichaamsgebreken en in het
volle genot hunner burgerrechten. Ook mocht
niemand twee overheidsambten te gelijk of
tweemaal hetzelfde ambt bekleeden. De oyerheden werden in den regel niet bezoldigd,
waren gedurende hun ambtsjaar onschendbaar,
maar moesten na afloop daarvan rekenschap
( ?Jth1 iat )

van hun beheer afleggen.

'AOX?IY^ TJI S, z. Apollo.
'AQX ov heet ieder gebouw

waar overheden zitting hielden, in het bijzonder het
archief.
Areheláus, 'AoXl^«oS, 1) Heraclide, zoon
van Temenus, die voor zijne broeders naar
Macedonia vluchtte en daar de stad Aegae
stichtte. — 2) koning van Sparta, tijdgenoot
van Lycurgus. -- 3) koning van Macedonia
(413-399), zoon van Perdiecas II. Hoewel
hij door broedermoord zich den weg tot den
troon had gebaand, regeerde hij verdienstelijk, zocht het land te beschaven, liet wegen
aanleggen en steden stichten, en lokte grieksche letterkundigen en kunstenaars aan zijn
hof, o.a. Euripides en Zeuxis. Ook was hij de
eerste, die een soort legerorganisatie inrichtte.
--4) een Cappadociër, veldheer van den pon tischen koning Mithradates VI. In 87 viel hij
met een groot leger in Griekenland, doch werd
in 86 door Sulla verslagen, eerst bij Chaeronea en daarna bij Orchomenus in Boeotia.
Hij was het, die den vrede tusschen den koning en Sulla tot stand bracht, doch daar
Mithradates meende dat hij daarbij te veel
aan Sulla had toegegeven, viel hij in ongenade en ging hij (83) tot de Romeinen over.
— 5) zoon van no. 4. Pompeius stelde hem
in 63 tot opperpriester van Comana in Pontus
aan; doch in 56 ging hij, terwijl hij zich
voor een zoon van Mithradtes uitgaf, naar
Aegypte, huwde de aegyptische prinses Berenice, die haren vader, den algemeen gehaten Ptolemaeus XI Aulétes, had verdreven,
en werd zóó koning van Aegypte, doch sneuvelde in den strijd tegen den romeinischen

proconsul A. Gabinius, die Auletes op den
troon kwam herstellen (55). — 6) zoon van
no. 5, volgde zijn vader als opperpriester
van Comana op, doch werd door Caesar in
47 afgezet. — 7) zoon van no. 6, werd door
M. Antonius, om der wille zijner schoone
moeder Glaphyra, tot vorst van Cappadocia
verheven (41) en later (36) door Octavidnus
in de regeering bevestigd, doch na een regeering van 50 jaar door Tiberius afgezet
en naar Rome ontboden, waar hij weldra
stierf (14 n. C.). Aan zijn zoon, die eveneens
Arch. heette, werd slechts een klein deel
van het rijk zijns vaders gelaten. — 8) zoon
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van Herôdes den Grooten (z. a.). Van zijns
vaders rijk kreeg hij (4 v. C.) met den titel
van ethnarch de landschappen Samaria, Judaea en Idumaea; doch om zijne wreedheid
werd hij door Augustus afgezet en naar Vienna
in Gallia verbannen (6 n. C.).— 9) leerling
van Anaxagoras, volgens sommigen leermeester
van Socrates.
Archemorus, AQ;thAoQoc;, eigenlijk Ophe1tes
het zoontje van Lycurgus, koning van Nemea, en Eurydice. Toen de zeven vorsten tegen Thebe optrokken en in de nabijheid van
Nernea water zochten, lieten zij zich door
Hypsipyle, die op het kind passen moest, den
weg wijzen. In hare afwezigheid werd 0pheltes door een draak gedood. Daar Amphia
voortee--rusdezgbtnialsech
ken beschouwde , noemde men den knaap
Archemorus (voorçjanger in den dood) ; de
zeven vorsten begroeven hem plechtig en
stelden tot zijne nagedachtenis de nemeïsche
spelen in.
Archermus, 4Qx(QILoç, van Chins, beeldhouwer uit 600-550. Men vertelt, dat hij
het eerst de Nike gevleugeld voorgesteld
heeft ; of echter de gevleugelde godin, die
bij de opgravingen op Delus gevonden is,
van hem is, wordt tegenwoordig betwijfeld.
Archestratus, AQXcirQaToç, 1) atheensch
veldheer in den peloponnesischen oorlog,
sneuvelde in 406 bij Myti1ne. - 2) van Gela,
tijdgenoot van den jongen Dionysius. Zijn
leerdicht in hexameters, Hci,cha, over
kookkunst en gastronomie, werd wegens zijne
wetenschappelijke waarde door Aristoteles
als bron voor zijne natuurlijke historie der
visschen gebruikt.
Archias, 1) een Heraclide uit Corinthe, stichter van SyracUsae (734. - 2)
een Thebaan, die mede de Cadmëa aan de
Spartanen overgaf (382) en door hun invloed
polemarch werd. Bij de. terugkomst der verbannenen werd hij met de zijnen aan tafel
gedood (379). - 3) A. Licinius Archias z.
Licinii n°. 37.
Arellithilnus, 'AQX&oc;, naam van vijf
spartaansche koningen: 1) Arch. I regeerde
tijdens den tweeden messenischen oorlog. 2) Arch II, zoon van Zeuxidiimus (468-427).
Na langen strijd bedwong hij den opstand
der MesseniErs en Heloten, die op de aardbeving van 465 volgde. Bij het begin van
den peloponnesischen oorlog, dien hij tevergeefs ontraden had, voerde hij jaarlijks het
spartaansche ' leger naar Attica. Naar hem
wordt dikwijls het eerste tijdperk van dien
oorlog (431-421) archidamische oorlog genoemd. - 3) Arch. 111, kleinzoon van den
vorigen, voerde nog voordat hij aan de regeering kwam (361) dikwijls het leger der
Spartanen aan, in 368 versloeg hij de Areadiërs en Argiven bij Midea; daarentegen
leed hij in 364, toen hij trachtte de Areadirs het beleg van Cromnus te doen opbreken,
eene nederlaag; ook verdedigde hij in 362
Sparta tegen den aanval van Epaminondas.
In 338 sneuvelde hij in een bloedig gevecht
tegen de Lucaniërs, tegen welke de Taren.

?

tijnen zijne hulp hadden ingeroepen. - 4)
Arch, IV, kleinzoon van den vorigen, werd
in 294 door Demetrius Poliorctes verslagen.
- 5) Arch. V, kleinzoon van den vorigen,
broeder en opvolger van Agis III, trachtte
Cleomenes III in zijn strijd tegen de epho
ren te steunen, maar werd reeds bij het begin zijner regeering (227) gedood.
Archilochus, 'Ao c-oç, van Parus, bloeide
omstreeks 650. In zijn jeugd leefde hij groo
tendeels op Thasus, waarheen zijn voorvader
Telesicles eene kolonie gebracht had. Zijn
later leven bracht hij meestal in armoede
onder allerlei avonturen en onaangenaamhe
den in vreemden krijgsdienst door. Later
keerde hij echter naar zijn vaderland terug
en sneuvelde hij in een gevecht tegen de
Naxiërs. Arch. kan als de eigenlijke schepper
der iambische poëzie beschouwd worden, hij
was de uitvinder van den iambischen trimeter
en van verscheiden andere metra, en voerde
ook een nieuwe 'wijze van voordragen in.
Onrustig en prikkelbaar van aard, leefde hij
met zijne tijdgenooten op gespannen voet, en
zeide hij hun in zijne hekeldichten, menigmaal met groote bitterheid, harde waarheden.
Vooral de familie van Lycambes, die zijne
dochter Neobfile aan Arch. tot vrouw beloofd,
maar later zijn woord gebroken had, werd
zoo zonder genade door hem bespot en gehoond, dat zij, naar men zegt, zich alien
uit schaamte en wanhoop ophingen. Van de
gedichten van Arch., die door de ouden zeer
hoog geschat werden en die Horatius meermalen nagevolgd heeft, zijn slechts weinige
fragmenten bewaard gebleven.
7 dipg in 287 te SyracArchiniMes,
sae geboren, een van de meest beroemde wisen werktuigkundigen der oudheid, heeft zijn
naam door tal van ontdekkingen vereeuwigd.
Hij was een leerling van den beroemden
alexandrijnschen wiskundige EuclIdes. Op
wiskundig gebied vond hij de verhouding van
de middellijn tot den cirkelomtrek, de inhoudsformules voor den bol en den cylinder,
enz., en schreef verschillende werken, die ten
dccle bewaard gebleven zijn. Op het gebied van
waterweegkunde ontdekte hij de naar hem
genoemde wet, dat een lichaam, in eene vloeistof gedompeld, zooveel aan zwaarte verliest,
als het gewicht der verplaatste vloeistof bedraagt. In de werktuigkunde vond hij de
katrol uit, de naar hem genoemde archime
dische schroef of schroef zonder einde en de
waterschroef tot het uitmalen van water. Tijdens het beleg van Syracusae door de Romeinen wendde hij zijne bekwaamheden aan
om door vernuftig uitgedachte werktuigen
den Romeinen afbreuk te doen. Toen eindelijk in 212 de stad door Marcellus werd ingenomen, had deze wel uitdrukkelijk last
gegeven, Archimedes te sparen, doch een soldaat, die den beroemden man niet kende en
in diens woning doordrong, vond hem verdiept in meetkundige berekeningen, terwijl
hij een aantal figuren op den grond getrokken had. Verstoord over de waarschuwing
om niet door zijne figuren heen te loopen, door„

ARCHIMIMUS—ARCULUS.
stak de soldaat hem. Op zijn graf werd, overeenkomstig zijn verlangen, een cylinder met
een bol geplaatst, doch in Cicero's tijd lag
het vergeten in een wildernis van struiken.
Archimimus, directeur of hoofdacteur van
een gezelschap mimi of kluchtspelers.
Archinus, een Athener, die Thrasybulus hielp bij het bestrijden van de dertig en bij de wederinvoering der democratie.
Hij stelde voor, het ionische alphabet in
Athene in te voeren, en schreef daarover
ook een brochure.

Archippus, "AQXt7r7roS, atheensch blijspel-

dichter, omstreeks 410. Hij is een navolger

,

van Aristophanes.
Arcliitheoria, A^j(G19FfoQGCC, een liturgie, bestaande in het dragen van een deel der
onkosten van de feestgezantschappen, die naar
Olympia, Delus e. e. gezonden werden.
"Aexor-rfq eigl. de naam van alle overheden en officieren, in het biz. die van de
hoogste overheid der atheensche republiek.
Oorspronkelijk was waarschijnlijk de i wr
X oneen ambtenaar, die evenals de7roL' aeXO
der den koning stond, langzamerhand gingen
rechten en bevoegdheden van laatstgenoemden op de beide anderen over, zoodat ten
slotte alle drie in rang en macht gelijk stonden. Onder het koningschap van de Medontiden werden deze ambten voor het geheele
leven gegeven, sedert 752 voor tien jaar,
omstreeks 682 werd de duur ervan tot een jaar
beperkt, en tegelijk werd het aantal archonten door toevoeging van zes op
negen gebracht, zooals , het sedert dien tijd
gebleven is. Aanvankelijk waren alleen eupatriden verkiesbaar, sedert Solon pentakosiomedimnen, in verloop van tijd werd het
archontaat toegankelijk, voor alle burgers,
misschien met uitzondering van de theeen.
De archonten werden oudtijds door den Areopagus benoemd en werden na afloop van hun
ambtsjaar leden daarvan, sedert Solon werden zij bij loting aangewezen uit candidaten
(iz cooYO^Twv), van welke iedere phyle 10
verkoos, en tot deze methode keerde men,
nadat een proef met directe verkiezing door
de volksvergadering genomen was, na korten
tijd terug; sedert 487 werden de candidaten
aangewezen uit de Jemen, en het geheele
aantal candidaten tot 500 uitgebreid ; in
lateren tijd, waarschijnlijk in de 4de eeuw,
toen het aantal candidaten weer tot 100
teruggebracht was, wees zelfs het lot in iedere
phyle de candidaten aan, die om het archontaat moesten loten. De loting was zoo ingericht dat uit iedere phyle een persoon uitkwam;
de laatst uitgekomene was yofµtas, -- De
macht en bevoegdheid dezer overheden zijn
in den loop der tijden zeer verminderd en
in den tijd der onbeperkte democratie is hun
niet veel meer opgedragen dan het bezorgen
van offers en feesten en het voorzitterschap
van sommige rechtbanken. Toch worden de
archonten altijd als de eerste overheden
beschouwd, en werden zij, voordat zij de
gewone c?oz /2aaift mochten ondergaan, aan
een onderzoek door den raad onderworpen.
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De eerste archont, gewoonlijk alleen d o;^w^-,
ook wel, omdat het jaar met zijn naam aangeduid werd, lo^wv mnwvv, toS genoemd, leidde
processen over familie- en erfrecht, benoemde
voogden, enz. De tweede, op wien de priesterlijke waardigheid van den, koning was
overgegaan, en die daarom den naam a0t S
behouden had, had in overeenstemming daarmede toezicht en leiding bij al wat den
godsdienst betreft, en had ook kennis te
nemen van alle aanklachten die op godsdienstige aangelegenheden betrekking hadden.
De derde, 9ro),ggapXos genoemd, wien oudtijds
zonder twijfel de zorg, voor het krijgswezen
was opgedragen, komt - na den slag bij
Marathon niet meer in die betrekking voor;
als rechter is hij voor vreemdelingen en
metoiken, wat de eerste archont voor burgers
is. De overige zes archonten dragen gezamenlijk den naam van o to6hfcG; zij zijn
voorzitters bij alle rechtzaken, die niet voor

andere magistraten behooren. — Nog in den
rom. tijd vindt men ath. archonten vermeld.

Archytas, ' zl4Xtx«S, van Tarente, pythagoreïsch wijsgeer, waarschijnlijk leerling van
Philohius. Als staatsman zeer verdienstelijk,
als veldheer onoverwonnen, als wis- en werktuigku n dige beroemd, werd hij bovendien om
zijn edel karakter ` door zijne medeburgers
hoog geëerd, zoodat hij in strijd met de wet
telkens weder tot strateeg benoemd werd. Zijn
invloed redde Plato, toen deze door het wantrouwen van Dionysius van Syracuse in
levensgevaar verkeerde. Naar men verhaalde,
zou hij bij een schipbreuk nabij het voor
leven verloren hebben.-gebrtMainush
Zijn bloeitijd was 400 - 365.
Arcitenens, bijnaam van Apollo en Diana.
Arconnésus, 'Acxóvz'ioos, 1) eiland op de
kust van Ionia, westwaarts van Colophon. —
2) eilandje voor de haven van Halicarnassus.
Arctinus, 'Aoxzavos, van Milétus, cyclisch
dichter omstreeks 776, behandelde in 'een
episch gedicht, A' horc^s, de heldendaden van
Penthesileia en Memnon, den dood van
Achilles en Ajax, enz.
Arcturus, Arctophylax, 'Aexzotieos, ' 4e-

xTofgv^a4.

Zie Books.

Aretus, Ursa, Plaustrum, Currus, Septen-

trio, "Agxzoc , ' 4ua^a, naam van twee sterrenbeelden, door de toevoegsels rnaior en minor,
µyLi1 7 en &red onderscheiden : de Groote
en de Kleine Beer, beide van groot belang
voor de scheepvaart, daar zij nooit ondergaan.
In den grootera beer herkende men gewoonlijk
Callisto, in den kleinen haar zoon Areas.
V, a. waren het twee berinnen, die Zeus op
Creta een jaar lang verborgen en gevoed
hadden, en tot belooning onder de sterren
verplaatst waren.
Areulus of -lum, een rondgevouwen doek
of draagkussen op het hoofd, ten einde met
meer gemak een mand er op te kunnen dragen.
Ook een tak van den granaatappelboom, om
het hoofd gebogen bij wijze van krans, waarvan de einden door een wit wollen band
waren saamgebonden; deze werd door de
laininica Disclis gedragen bij alle offerplechtig-
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heden, soms ook door de vrouw van den rex

sacr2 neolus.

Arcus. II) het bekende schietwapen, zó^oi',
waarvan hier geene verdere verklaring noodig

Ardea, 'Aodie, in Latium, oude hoofdstad
der Rutuliërs, sedert 442 romeinsche kolonie,
later vervallen.
Ardeas, zoon van Odysseus en Circe, stichter
van Ardea in Italië ; v. a. echter was deze stad
door Danaë gesticht.
Arderieca, plaats aan den Euphraat, ook eene plaats nabij Susa, waarheen
Darius de gevangene Eretriërs overbracht.
Ardeseus, ' moody oxos, onbekende zij rivier
van den Ister in europeesch Sarmatië, mythologisch een zoon van Oceanus en Tethys.
Ardettus, 'AocbxriS, heuvel ten Z. 0. van
Athene, bij het Stadion, waar de heliasten
jaarlijks hun eed aflegden.

is. Wij geven hierboven twee afbeeldingen
van bogen; de onderste wordt arcus sinuatus
geheeten. — 2) in de bouwkunde elke uit
bouwstoffen vervaardigde boog, meer in het
bijzonder eerepoorten en eerebogen. Onder de

Arduenna silva, in Belgica, thans de
Ardennen en de Eifel.
Ardys, docYvvs, zoon en opvolger van Gyges, koning van Lydië, 654--617. In het
begin van zijn regeering valt de inval der
Cimmerii (z. a.). Gedurende de laatste jaren
van zijn leven veroverde
hij Pridne en voerde hij
met kracht oorlog tegen
Milëtus, zonder dat het
hem gelukte die stad in
te nemen.
"

Area, in het algemeen
eene open ruimte, vooral
eene opzettelijk vrijgelaten ruimte, zooals het
voorplein vóór een tempel, waar het altaar
stond, de voorhof van
een huis, en dgl. —
Vooral werd de uit leem
vastgestampte, soms ook
geplaveide
dorschvloer,
geheeten. Hij lag nabij de
boerderij, in de open
lucht, eenigszins hoog
ten behoeve eener goede
afwatering. Het koren
werd uitgetreden door
vee of door zware blokdz c9q, á^cc^r, aldus

ken (tribula), waarvoor
een trekdier was gespannen, of met knup-

Boog van Titus.

republiek waren zij meestal slechts tijdelijk,

of van gewonen gehouwen of gebakken steen
opgetrokken, en werden fornices genoemd;
,loch onder de keizers werden zij met de meest
mogelijke pracht van marmer en beeldhouw
als blijvende gedenkteekenen opgericht.-werk
Vijf zulke triumfbogen zijn te Rome bewaard
gebleven : de circus Drusi, de a. Titi (zie
bovenstaande afbeelding) de a. Septimii Seven,

de a. Gallieni en de a. Constaníini.

pels en dorschvlegels
uitgedorscht.
Ara, 'A0u;a , 1.) z.
Aphrodite. De dienst van
Aphrodite Aréa was te
Sparta inheemsch, waar
zij een tempel met een
gewapend beeld had, en
werd later naar Corinthe,
Cythéra en Cyprus overgebracht. — 2) bijnaam van Athéne. Onder dien naam had zij
een gewapend beeld in den tempel van Ares.
Orestes zou na zijne vrijspraak voor het eerst
een altaar voor haar hebben opgericht.
Areïthous, 'Agi &oo g , koning van Arne,
geducht strijder, om zijn ijzeren knots xooii1J?fr?7S bijgenaamd. De arcadische koning
Lycurgus doodde hem en ontnam hem zijne
wapenen.

ARELAS--ARETALOGUS.
Arelas, Areláte of -turn, '.4ow^^á-z^, thans

Arles, stad in Narbonensis, ter weerszijden
van den Rhodanus (Rhone) gelegen, met
belangrijke overblijfselen uit den rom. tijd,
sedert 46 rom. kolonie. Arelas was eene
bloeiende koopstad.
Aremorica, de kuststreek van Gallia ten
N. van den Liger (Loire) en langs den Oceanus Britannicus (het kanaal). De naam
wordt afgeleid van het keltische ar — aan,
bij, en mor = zee. Bij Plinius is het de oude
naam voor Aquitania in engeren zin (z. a.).
Aréna, het met zand bestrooide strijdperk
in het amphitheater, waar de gevechten van
dieren en van zwaardvechters plaats vonden.
Bloedvlekken werden telkens onzichtbaar
gemaakt door er nieuw zand over te strooien.
Overdrachtelijk wordt arena ook gebruikt
voor het geheele amphitheater, voor den strijd
zelf en ook voor elke soort van wedstrijd
en van oefenplaats.

81

omstreeks 462 werd het door Themistocles en
Ephialtes, later nog door Pericles,. van zijne
politieke macht beroofd. Sedert dien tijd is
de Areopagus bijna uitsluitend gerechtshof
in gevallen van naoord en doodslag. In den
rom. tijd is het weder het voornaamste regeeringslichaam.
Ares, "-4,mic, Mars, zoon van Zeus en Hera,
god van het krijgsgewoel en van bloedige
gevechten. In gezelschap van zijne kinderen
Deimos en Phobos, van zijne zuster Eris en
van de moordgodin Enyo, begeeft hij zich

Areu eum, Arenatium, Arenatio, stad in
het gebied der Batavieren, aan den weg
tusschen Castra Vetera (Xanten) en Noviomagus (Nijmegen), misschien het dorp Rindern bij Kleef.
Areopagus, " Ao^&oS 7CáyoS, heuvel in Athene,
waar de oudste en beroemdste rechtbank
( ) '.flQ (f) 7ráypp of 'Ac. 7t. fov)vi)

zitting

hield. Deze rechtbank, volgens het meest
bekende verhaal samengesteld bij het proces
van Orestes en volgens beschikking van de
godin Athéna ook voor het vervolg behouden,
behandelde onder indrukwekkende , formaliteiten de zwaarste misdaden, zooals opzette lijken moord, brandstichting en dgl., waarop
doodstraf of verbanning stond. De aangeklaagde had gedurende de vier maanden, die
tusschen de aanklacht en het vonnis moesten
verloopen, geen toegang tot publieke plaatsen;
hij kon zich echter, behalve in geval van
vadermoord, vrijwillig in ballingschap begeven. Wanneer over het vonnis de stemmen
staakten, volgde vrijspraak, daar Athdna dan
verondersteld werd, evenals bij het proces
van Orestes, voor vrijspraak gestemd te hebben (calculus Minervae). -- Sedert 683 wordt
de Areop. jaarlijks aangevuld uit de gewezen
archonten, die voldoende verantwoording
van hun beheer gegeven hadden en voor
hun leven zitting hadden ; hij had het
toezicht over de geheele staatsregeling en
over de wetten, zeden en tucht. Solon
maakte hem tot een politiek gerechtshof,
waarbij men klachten kon indienen tegen
de ambtenaren. Welke bevoegdheden met het
toezicht op de wetten verbonden waren, vindt
men nergens nauwkeuriger omschreven ;. ook
zijn de gevallen waarin de Areop., hetzij
uit eigen beweging, hetzij volgens opdracht
van het volk, optrad, van zeer verscheiden
aard; overal ziet men echter dat hij, wanneer hij optrad, door het groote vertrouwen,
dat hij genoot, grooten invloed kon uit
Doch m@t zijne uit den aard der-oefn.
zaak conservatieve gezindheid schijnt dit
lichaam de volkomen ontwikkeling der democratie in den weg te hebben gestaan, en
SCHLIMMER en DE BOER.

Ares van de villa Ludovisi.

den strijd, Waar hij zich evenmin bekommert om orde en regelmaat, als om het recht
der strijdende partijen. Om zijn onstuimigheid
en zijn bloeddorstigen aard is hij zelfs bij
Zeus meer dan eenig ander god gehaat.
Telkens geraakt hij in strijd met Athéna,
de godin van het krijgsbeleid, en telkens
moet hij het onderspit delven; zelfs aan
stervelingen gelukt het door hare hulp den
god te wonden. — De eeredienst van Ares
was waarschijnlijk uit Thracië ingevoerd en
werd in Griekenland nooit algemeen. De wolf,
liet paard en de haan waren hem heilig. Zijne
beelden vertoonen gewoonlijk Bene jeugdige,
gespierde gestalte, donkere gelaatstrekken,
kleine oogera, wijd geopende neusgaten en
kort haar.
dq , Argos, de zoon
Arestorides, 'AQuizoebf
van Arestor.
Aretaeus, 'AQeTaia5, uit Cappadocia, beroemd geneesheer te Rome uit de 2de helft
van de 2de eeuw na C.
Aretalogus, een persoon, die den kost verdiende door bij feestmalen de dischgenooten
te vermaken, vermoedelijk door, als een soort
van nar, te zwetsen en te bluffen. Oorspronkelijk is het echter iemand, die op eentonige
wijs de deugden en de macht van de een of
in
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andere oostersche godheid verkondigt, of van
allerlei wonderen opsnijdt.

Aretas, naam van eenige vorsten der Nabataeërs in Arabia Petraea. Een hunner, die
zich in de joodsche zaken mengde, werd op
bevel van Pompeius door diens quaestor M.
Aemilius Scaurus verdreven en in de stad
Petra belegerd (64). Een andere Aretas, wiens
dochter met Herodes II Antipas gehuwd,
doch ter wille van Herodias verstooten was,
viel in Judaea ten tijde van Tiberius. Diens
overlijden (37 n. C.) verhinderde het uit
een oorlog. Toen Paulus uit-barstenv
Damascus ontsnapte, stond de stad onder het
bevel van den stadhouder van
Aretas.
Aréte, 'A07^2?1, 1) gemalin van Alcinous.
Zoowel Odysseus als Medéa werden door haar
gastvrij ontvangen en in bescherming genomen. -- 2) dochter van Aristippus, den
stichter der cyrenaïsche school ; zij beoefende
zelve ijverig de wijsbegeerte en onderrichtte
haar zoon daarin. — 3) dochter van Dionysins I van Syracuse, gehuwd met Dio, en
gedurende zijne afwezigheid aan Democrates
tot vrouw gegeven. Na zijne terugkomst nam
Dio haar weder tot zich, en nadat hij ver
werd zij eerst gevangen gehou--mordwas,
den en toen in zee geworpen.
Aretho, "-4oa t&og, "Ao(L19og _ Arachíhus,
rivier in Epirus.
Arethusa, ' -4oi &ovoe, I) bron op Ortygia
(z. Alpheus). — 2) bron in Elis. — 3) bron
op Ithaca. — 4) bron op Euboea. — 5) bron
bij Thebae. — 6) stad in Syrië aan den
Orontes.

Areas, '-4o , koning van Sparta (310265). Met Ptolemaeus II verbonden, voerde
hij oorlog tegen de Aetoliërs, maar leed bij
Cirrha een volkomen nederlaag. In 2 72 sloeg
hij den aanval van Pyrrhus op Sparta af,
ook verleende hij hulp aan Argos tegen hem.
Hij sneuvelde in den Chremonideïschen oor
een gevecht bij Corinthe.
-login
Arevaci en -cae, machtige en dappere volksstam in Hispania Tarraconensis, tot wier gebied de stad Numantia aan den Boven -Durius
(Douro) behoorde.
'A,y«chZS, naam van de laatste der vier
oude attische phylae, naar Argades, een zoon
van Ion.
Argaeus, 'A,)y&o s , 1) koning van Mace-

donië, zoon van Perdiccas I. — 2) koning
van Macedonië, die in 393 aan Amyntas III
de regeering ontnam en deze twee jaar behield. -- 3) zoon van Ptolemaeus .Lagi, werd
door zijn broeder Ptolemaeus Philadelphus
gedood.

Argaeus Iuons,

'AQya -wio

000;, sneeuwge-

bergte in het midden van Cappadocia.
Arganthouius, 'Aoyccv&(vtog, koning van
Tartessus in Hispania, die 120 jaar leefde,
waarvan hij 80 jaar regeerde. Zeelieden uit
Phocaea, die omstreeks 550 bij hem kwamen,
werden zeer goed door hem ontvangen, zelfs
trachtte hij hen te overreden met al hunne
landgenooten in zijn rijk te komen wonen.
Arganthonius mons, ' Ay«r n1 oi'o5,

berg in Bithynia, op eene landtong, die tas schen twee golven in de Propontis (zee van
Marmara) vooruitspringt. In de nabijheid zou
Hylas door de nimfen geroofd zijn.
Argêa, 'AQyfíat, 1) dochter van Adrastus,
gehuwd met Polynices. — 2) zuster van The.
ras, gehuwd met Aristodémus n°. 1.
Argi, naam van 27 offerplaatsen te Rome,
volgens de overlevering door Numa gewijd.
waar, naar het schijnt, door of vanwege de
pontifices op zekere tijden offers werden gebracht. Ook verstaat men onder Ar jei aan
poppen, opgevuld met stroo of met-gekld
biezen, die ten getale van 27 op 15 Mei van
de houten paalbrug Gons sublicius) in den
Tiber werden geworpen, ten overstaan van
de pontifices, de vestaalsche maagden en den
praetor urbanus. Men gelooft vrij algemeen
hier te doen te hebben met een zoenoffer
aan de rivier, oorspronkelijk waarschijnlijk
een menschenoffer. Argei zijn namelijk oor
Grieken, die als landsvijanden-spronkelij
jaarlijks sedert de 2de helft der 3de eeuw
volgens de aanwijzing der Sibyllijnsche boeken Graeco ritu gedood werden ; men eerge lijke het herhaaldelijk dooden van een Gallus
en eene Galla, eveneens volgens aanwijzing
c

dier boeken. Spoedig echter zijn deze bloedige
offers door het afwerpen van stroopopper
(sir^-ulacra hominm scirpea) vervangen. Bij senaatsbesluit van het jaar 97 werd elk menschenoffer verboden.
Argentarius, De werkkring der arryentarii
was tamelijk veelzijdig. Zij bezorgden gelden handelszaken voor anderen, belastten zich
met koop en verkoop en vervulden alzoo de
rol van makelaars, van wisselaars en van
bankiers. In deze laatste hoedanigheid gaven
zij ook wissels af op andere plaatsen, namen
geld voor anderen in ontvangst en deden op
last hunner lastgevers uitbetalingen. De uit
per mensam solvere beteekent dus:-druking
eerre aanwijzing op zijn bankier geven. Hunne
zaken deden zij meest in de tabernae aryentariae veeres en novae aan het forum, die
door den staat gebouwd en aan hen verhuurd
werden.
Argentorátum, rom municipium aan den
.

Rijn in het land der Triboci, met groote
wapenfabrieken, thans Straatsburg. In de nabijheid van deze stad versloeg Julianus als
Caesar (onderkeizer) in 357 n. C. de Alamannen, die in den Elsass gevallen waren,
en een groot gedeelte van Gallië plunderden.
Arges,:`-4er C, een cycloop.
Argi, oorspronkelijke latijnsche naam voor
de stad Argos.
AQyS aanklacht, die men oorspronkelijk bij den Areopagus, later bij denloon'
krwvzloog kon indienen tegen, iemand, die
geen beroep uitoefende en daardoor zijn nabestaanden tot last was. Dit werd eerst met
eene boete, bij herhaling met atimie gestraft.
Argilétum , eerre buurt in Rome, tusschen
den mons Quirinális en het forum. In-, deze
buurt waren vooral boekwinkels en winkels
van handwerksnijverheid. De naam wordt
zoowel afgeleid van argilla (dus zooveel als

ARGILUS--ARGUS.
kleibuurt), als verklaard door den dood van
Evander, die hier zou vermoord zijn.
Argilus, stad op de macedonische kust aan
de golf van den Strymon, kolonie van Andrus.
Arginusae, groep van drie
eilandjes tusschen Lesbus en de kust van
Aeolis. Hier behaalde de atheensche vloot in
den peloponnesischen oorlog hare laatste overw inning op de Spartanen (406) ; doch niettemin werden de atheensche veldheeren te
Athene ter dood gebracht, omdat zij verzuimd hadden de drenkelingen op te visschen.

Argiphontes, Argusdooder,

bijnaam van Hermes.

Argippaei,

2

AQybn:7ru ol,

stompneuzige en

kaalhoofdige nomadenstam in Sarmatia. Het

is waarschijnlijk een turksch volk, dat ten
Z. van het Altaïgebergte woonde. De oost
handelsweg naar den Pontus liep-azitsche
door hun land.
Argissa, 'AQytoO«, stad in Pelasgiótis in
Thessalia, later Argura genaamd.
Argiva, bijnaam van Hera.
Argivi, 'AQ7( ot, zie Argos.
Argo, '.floyw, het schip, waarmede Iáson
en zijne metgezellen (de Argonauten) naar
Aea voeren. Het was - gebouwd van hout dat
op den Pelion gegroeid was, en werd door
vijftig roeiers in beweging gebracht. Athena
zelve hielp bij het bouwen en 'voegde er een
stuk van den sprekenden eik van Dodona in.
Bij zijne terugkomst wijdde Iason het schip
op de landengte van Corinthe aan Poseidon,
later werd het onder de sterren geplaatst.
Argolis, : Aoyoa ^c, oude en door de Romeinen
op nieuw in zwang gebrachte naam van het
landschap Argos in de Peloponnesus (zie Argos).
Argonautae, 'doyoi ct^ –TL(, Ihson en zijne
metgezellen, die met het schip Argo naar
Aea voeren, om het gouden vlies terug te
halen, dat daar door Phrixus in een woud
van Ares was opgehangen. Ofschoon de sage
van den Argonautentocht bij de Minyers ontstaan is, was hare groote vermaardheid oor
dat in verloop van tijd de meeste helden-zak,
die in dien tijd geleefd konden hebben, ook
uit andere grieksche stammen, onder de vijftig
deelnemers aan den tocht geteld werden, o.a.
Heracles, Castor en Polydeuces, Peleus, Theseus, Tydeus, Meleager, Orpheus. De Argonauten stonden onder de bizondere bescherming van Hera en Athena; zij bereikten dan
ook hun doel, in weerwil van vele gevaren
en avonturen. De heenreis gaat van Iolcus
over Lemnus, door den Hellespont, langs Cyzicus, door de Symplegadische rotsen en ver
langs de kust van de Zwarte zee ; op de-der
terugreis werd v. s. dezelfde weg genomen;
doch volgens de meeste verhalen werd het
schip door storm op een verkeerden weg gedreven en kwamen de reizigers eerst na lange
omzwervingen in Iolcus terug. Er is dan
ook bijna geen land, of de Argonauten zijn
er volgens een of ander verhaal geweest, zelfs
zouden zij in twaalf dagen door de libysche
woestijn getrokken zijn, terwijl zij het schip
Argo op hunne schouders droegen ; ook bezochten zij Circe, voeren voorbij de Sirenen,
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Scylla en Charybdis, enz. -- Men gelooft dat
de sage van den Argonautentocht, die zeer
oud is, herinneringen bevat aan de vroegste
zeetochten, die door de Minyers, een zeevaren d ' volk, ten behoeve van handel en
kolonisatie werden ondernomen.
Argos, z ó "AoyoS. De naam beteekent volgens Strabo vlakte en wordt dus bij meer dan
ééne plaats gevonden. Het homerische na oytxóii "-4eyo S is de vlakte bij Larissa aan den
Penéus in Thessalia, en in ruimeren zin ook
wel het geheele thessalische vlakland. Tó
'Axa&ozav "Aoyo; bij Homnérus is óf de stad
Argos in de Peloponnésus, de woonplaats
van Diomedes, óf het landschap Argos, ook
wel Argolis geheeten, óf ook wel de geheele Peloponnesus, evenals de naam Argivi
bij de dichters nu eens voor de Argoliërs,
dan weder voor de gezamenlijke Grieken
wordt gebezigd, omdat hun aanvoerder in.
den trojaanschen krijg, Agamemnon, koning
te Mycénae in Argos was. Hel landschap
Argos was het oostelijkste van de Peloponnesus. Het was bergachtig en niet zeer vruchtbaar, omdat het arm was aan water. De
vlakte, waarin de steden Argos, Mycenae en
Tiryns lagen, was vruchtbaarder en ge-.
schikt voor paardenfokkerij, im-zó^io-ro ' "4oyoc
bij Homerus. Ook Argos werd, evenals Mes
veroverd,-senLacoi,drDës
doch dezen waren hier minder sterk, zoodat de oud -achaeische elementen minder
onderdrukt werden en de regeering minder
aristocratisch werd dan te Sparta. In Argos
behooren de mythen te huis van de Danaiden, van -Danaë en Perseus, van Heraeles,
van de gruwelen der Atridenfamilie. De
stad Argos lag aan het riviertje den Inaehus,
op een steilen heuvel lag de burg Larissa.
Na den trojaanschen oorlog was nu eens
Argos, dan weder Mycenae de zetel van het
bestuur, de Doriërs maakten Argos voor
goed tot hoofdstad. Aan den perzischen oor
kon Argos geen deel nemen, ten gevolge-log
eener vreeselijke nederlaag, die het kort te
voren van de Spartanen had ondergaan bij
Tiryns. De beroemde beeldhouwer Polyclétus
was te Argos (of te Sicyon) geboren. In
den tempel van Hera, tusschen Argos en
Mycenae gelegen, stond het beroemde, door
hem gemaakte beeld der godin. -- Ook in
het landschap Amphilochia tusschen Aetolia
en Epïrus lag eerre stad Argos, ter onder
A1nphilochicurz

geheeten. — Nog-scheidng

een ander Argos, Hippiurn. bijgenaamd, zou
na den trojaanschen oorlog in Apulia ge
zijn en uit "Aoyoc n reoi' zou dan de-stich
naam Arpi zijn ontstaan.

Argnra, "A)yoV pa = Aryissa.

Argus, "Aoyo S , 1) zoon van Zeus en Niobe,
volgde zijn grootvader Phoróneus als koning
van Argos op. --- 2) zoon van Agenor, Arestor of Inachus, wiens geheele lichaam met
oogen bezaaid was (navóiczyS). Toen Io in
eene koe veranderd was, plaatste Hera hem
als wachter bij haar, maar Hermes deed heng:
door zijn fluitspel inslapen en doodde hem
daarna. Zijne oogen plaatste Hera daarna in
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den staart van den pauw. - 3) zoon van Phrixus en Chalciope. Hij keerde uit Aea naar
Orehomenus terug en bouwde voor Jason de
Argo. V. a. leed hij met zijne broeders schipbreuk bij het eiland Aretias, waar de Argonauten hen later vonden en medenamen naar Aea.
eene keurArgyraspides,
bende van zware infanterie in het macedo-

Ariadne van het Vaticaan.

nische leger, zoo genoemd naar hunne met
zilver beslagen schilden. Na Alexanders tocht
door Indië werd dit corps opgericht of v. a.
werden alle overblijfsels zijner oude grieksehe
troepen toen erin opgenomen. Later werden
zij door Polyperchon onder bevel van Eumenes geplaatst, zij kwamen in opstand en
verrieden hun veldheer aan Antigonus, die
weldra het corps wegens zijne aanmatigingen
ontbond. - Ook de lijfwacht der syrische
koningen bestond uit Argyraspides.
Argyripa, oude naam voor de stad Arpi
in Apulia.
Aria, AQ(&a, eene der oostelijke provinciën van het perzische rijk, een vruchtbaar
bergland, waardoor de Anus, die bij Herodotas Aces, 'di7ç, heet, stroomde. De bewoners heetten Arii, welke naam niets
te maken heeft met den naam Ariërs, waarmede de Indo-Germanen worden aangeduid.
De hoofdstad was Artacoana. Op hare plaats
of in de nabijheid er van werd later een
Alexandria gesticht, 'Aon' bijgenaamd,
thans Herat.
Ariadne, AQáó17, dochter van Minos en
PasiphaEi. Zij vluchtte met Theseus uit Creta,
nadat zij hem door een kluwen touw in staat
gesteld had zijn weg in het labyrinth te
vinden en den Minotaurus te dooden. Terwijl
zij op het eiland Naxus ingeslapen was, liet
Theseus haar achter en vervolgde alleen de
reis naar Athene. Toen zij ontwaakte en zag
wat er gebeurd was, wilde zij zich in zee
storten, maar juist op dat oogenblik landde
Dionysus, van zijn tocht naar Indië terugkeerend, op Naxus en, door hare schoonheid

getroffen, nam hij haar tot zijne bruid. Sedert
dien tijd vergezelde zij den god altijd, en
nam zij, op een panther of een olifant zittende,
de eerste plaats onder zijn gevolg in. Haar
bruidskrans werd onder de sterren opgenomen
en v. S. kreeg zij zelve een plaats op den
Olympus. - V. a. was zij op Naxus door
Artemis gedood, of had Dionysus Theseus
bewogen haar te verla
ten. Bij vele feesten van
Dionysus werd ook
Ariadne vereerd. Z. afbedding.
Ariaeus, AQt(Lî:oc;, voerde in den slag bij Cunaxa het bevel over den
linkervleugel van Cyrus'
leger. Na diens dood
ging hij tot Artaxerxes
over, en gedeeltelijk
door zijn toedoen vielen
de grieksche strategen,
die onder Cyrus gediend
hadden, in de handen
van Tissaphernes.
Arhiiia. Deze naam,
waaronder men het ooste
lijk gedeelte van het
perzische rijk verstaat,
was aan de oude Grieken
onbekend. Door bergranden van Armenia en van
de Euphraat-Tigrislanden gescheiden, strekt
Ariana zich uit tot aan den Judas, en omvat
dus ongeveer het tegenw. Iran, Afghanistan
en Beludchistân. De scherpe afwisseling van
gloeiende zomerhitte met felle winterkoude
en het gebrek aan water maakten, dat het
land schaars bevolkt was. Behalve nomaden
stammen van elders, was de bevolking arisch.
Behalve Media en Persis, die niet altijd onder
Ariana begrepen worden, maar toch door
hunne ligging er toe behooren, omvat Ar. de
landstreken Carmania, Gedrosia, Arachosia,
Drangine, Aria, het Paropanisadenland,
Bactriane, Sogdine, Parthyaea, Hyrcania.
Ariat-itlies, A)&aQc&17ç, cappadocische koningsnaam. Ariarathes I werd in 322 door
Perdiccas, den rijksbestuurder na Alexander
den Grooten, verslagen en ter dood gebracht.
Zijn zoon, Ar. II, herwon het vaderlijk gebied (30 ). Ar. IV hielp zijn schoonvader
Antiochus Ill van Syria in den oorlog tegen
de Romeinen, doch sloot later met hen een
verbond van vriendschap (188). Ar. V had
zijne opvoeding te Rome ontvangen. Bij den
dood zijns vaders (162) betwistte een ondergeschoven zoon van dezen, Holophernes, hem
met syrische hulp het rijk, zoodat hij naar
Rome moest vluchten, waar men eene verdeeling tot tand bracht. Later hielp hij de
Romeinen in den oorlog tegen Aristonleus
van Pergamus, waarbij hij sneuvelde (130).
Onder de volgende Ariarathessen maakte
Mithraddtes van Pontus zich van Cappadocia
meester en zette er zijn eigen zoon Ariarathes
op den troon, terwijl de Romeinen Ariobarzanes I tot koning aanstelden (95). Een

ARIASPAE—ARISBE.
latere Ariarathes, zoon van Ariobarzanes III,
werd door den drieman M. Antonius afgezet
(zie Archelaiis no. 7).
Ariaspae, >-4oic onai, ruitervolk in Drangine. Zij zijn ook bekend om hun koren
hadden hun land vruchtbaar ge -bouw,en
talrijke bevloeiïngen.
-maktdor
Aricia, 'AQLYk, zeer oude stad van Latium
aan den appisehen weg, ten Z. van den
Alóanus lacus, sedert 338 civitas sine suufraijio,

vervolgens een bloeiend municipium. In de
buurt vond men den locus 11vrelnorensis (tgw.
Lago di Nemi), aan welks oever een Di,natempel stond. Hiernaar werd het meer ook
speculum Dionne genoemd. De priester van
dezen tempel, met den titel rex Nemorensis,

was in later tijd een weggeloopen slaaf, die
zijn ambt zoolang bekleedde, tot er een
sterkere kwam, die hem in een gevecht
overwon. De Diana Arieinal is eene in Latium
inheemsche godin, die de vrouwen in verschil-

lende omstandigheden baars levens steunt.
Aries, stormram of muurbreker, bestaande
uit een zwaren balk, van voren met een
zwaren metalen ramskop voorzien. Hij hing
op de wijze van een schommel aan touwen
of kettingen, werd dan achteruitgetrokken
en losgelaten, zoodat hij met kracht tegen
den vijandelijken muur beukte. Om de kracht
te vermeerderen, waren de ccrietes geweldig
zwaar en soms aan het achtereinde nog van
zware gewichten voorzien, zoodat er dikwijls
1500 manschappen noodig waren om ze te, bedienen. Bij het beleg van Carthago gebruikte
Scipio twee rammen voor welks bediening
hij 6000 man noodig had. De gewone lengte
van den balk was 80 tot 100 voet. Flavius
Josephus beschrijft een stormram, waarvan
de kop eene dikte van tien mannen en elk
der- beide horens eene mansdikte had. De
aries stond, ter beveiliging der manschappen
onder een sterk schutdak, íestudo arietaricc.
Wilde de belegerde stad voorwaarden van
overgave bedingen, dan moest zij dit doen,
voordat de stormram de muren had aangeraakt.
Anima, zà 'Atui «, een berg ergens in
Klein -Azië, waaronder de reus Typhoëus bedolven lag. De bewoners heetten zirimi. De
woorden Zv '^4o^µoLs als één woord gelezen,
hebben aanleiding gegeven tot de meening,
dat het eiland Inarime of Aenaria in de golf
van Napels was bedoeld.

Arinlaspi, AQLc{f a7t'oi, fabelachtig volk in
het verre Noordoosten van Europa of in
Libye. De Grieken stellen hen voor als eenogige- menschen, die om het goud in hun
bergen een eeuwigen strijd met de griffioenen
voeren. Sommigen zien hierin een dichter'

lijk e inkleeding van geruchten aangaande
den mijnbouw in den Oeral.
Ariminnni, 'Aoiu(/)'o-iJ, bloeiende zeestad in

Umbria, door de via Flaminia met Rome,
en door de via Aemilia met Cisalpina ver
Een tijd lang was het in bezit der-bonde.
senonische. Galliërs, doch na hunne verdrijving
keerde de umbrische bevolking terug en werd
de plaats in 268 rom. kolonie. Thans Rimini.
Ariobarzanes, '^0^0^3^^o^ávr^S veldheer van
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den perzischen koning Darius ILL Codomannus, die nog eene laatste vruchtelooze poging
deed om den voortgang der Macedoniërs te
stuiten ; hij werd, nadat hij zich had overgegeven, door Alexander eervol behandeld.
— Ook werd deze naam gedragen door een
drietal koningen van Cappadocia. Ar. I
werd in 95 door de Romeinen als koning
aangesteld, doch meermalen door Mithraddtes
van Pontus verdreven. Als spotnaam noemde
men hem Philoromaeus of Romeinenvriend.
Hij werd in 63 opgevolgd door zijn zoon
Ar. II, en deze in 51 door Ar. III, die in
den burgeroorlog eerst de partij van Pompeius, maar later die van Caesar koos, en
in 43 door Cassius werd omgebracht.
Arion, 1) ' o^co^- van Methymna, beroemd
dichter, zanger en citherspeler, die het eerst
bij de Dionysusfeesten den dithyrambus door
koren liet voordragen. Hij leefde langen tijd
aan het hof van Periander van Corinthe, bij
wien hij in hooge gunst stond. Toen hij van
eene reis door Italië en Sicilië naar Corinthe
terugvoer, besloten de matrozen, begeerig
naar de schatten die hij bij zich had, hem
te dooden. Op zijn verzoek werd hem toegestaan voor zijn dood een lied te zingen ; hij
trad naar den voorsteven, van waar hij zich
bij het einde van zijn gezang in zee stortte.
Maar een van de dolfijnen; die door de heerlijke muziek aangelokt waren, nam hem op
den rug en bracht hem behouden naar Taenarum, van waar hij zijne reis naar Corinthe
voortzette. Kort daarna• kwam ook het schip
te Corinthe aan en Periander, reeds van het
gebeurde op de hoogte, liet de matrozen gevangen nemen en voor zich brengen. Eerst
loochenden zij alle schuld en beweerden dat
Arion te Tarente gebleven was, maar toen
deze plotseling zelf verscheen, bekenden zij
alles, waarop Periander hen liet ter dood
brengen. Op kaap Taenarum stond eeuwen
lang een bronzen beeld van Arion, op een
dolfijn zittende. De lier en de dolfijn werden
onder de sterren geplaatst. — 2) '1 oaico ', het
bliksemsnelle, met spraak begaafde paard
van Adrastus, door Poseidon bij Deméter
verwekt.
Ariovistus, germaansch aanvoerder, die in
71 met 15000 Germanen den Rijn overtrok,
om in Gallia de Arverners en Sequaners
tegen de Aeduers te ondersteunen. Hij ver
eerst zijne vijanden en onderwierp toen-sloeg
zijne bondgenooten. De rom. senaat verleende
hem den titel van vriend en bondgenoot.
Toen echter in 58 de onderdrukte gallische
volken Caesars hulp hadden ingeroepen en
Ariovistus Caesars eischee afwees, bracht
Caesar hem in den Boven -Elzass eene zóó
afdoende nederlaag toe, dat Ariovistus over
den Rijn naar Germania terugvluchtte.
Ariphron, -4,oiTowu/, van Sicyon, dithyrambendichter uit de vierde eeuw.
Arisbe, 'AoIo7r, I) dochter van Merops,
echtgenoote van Priamus, moeder van Aesacus. — 2) trojaansche stad nabij Abydus, waarbij Alexander na den overtocht van den Hellespout zijn leger opsloeg. — 3) stad op Lesbus,
-
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ARISTAENETUS—ARISTIPPUS.

ten Z. van Methymna, die door eene aard
-beving
Aristaenetus, 'AQ^ozazoS, van Nicaea in
verwoest werd.

Bithynië, grammaticus en rhetor, verloor
liet leven bij eene aardbeving te Nicomedéa
(358 na C.). De vijftig brieven vol avontuurlijke liefdesgeschiedenissen, die zijn naam
dragen, zijn van veel lateren tijd.
Aristaeus , 'Ao&aux oS, zoon van Uranus en
Ge of van Apollo en Cyréne, een god der
oudste Grieken, wiens wezen later met dat
van Zeus en Apollo samensmolt. Hij was de
beschermer van den landbouw, van de kudden
(1V6, toS), de jacht (' Ayos), de bijen (M^^ boa^vs), enz. Hij werd vooral in Thessalië, in
Cyréne en op het - eiland Ceos vereerd.

Aristagoras, '.,[ouor«yoo , volgde zijn

schoonvader Histiaeus als tyran van Milétus
op, toen deze naar Susa aan het hof van
Darius geroepen was. Op verzoek van eenige
ballingen uit Naxus, bewoog hij Artaphernes,
en door diens tusschenkomst Darius, eene
vloot uit te zenden om dat eiland te veroveren en de ballingen terug te brengen;
de onderneming mislukte echter, daar de
perzische admiraal met Aristagoras twist
kreeg en de Naxiërs waarschuwde. Uit vrees
voor de, ontevredenheid van Darius en aan
een bode van zijn schoonvader,-gespord
bewerkte Arist. nu een opstand van de
ionische steden, die omstreeks 500 uitbrak
en waarbij de Ioniërs door de Atheners en
Eretriërs met schepen ondersteund werden.
Hoewel aanvankelijk voorspoedig, werden de
Grieken weldra weder door de Perzen bedwongen en Arist., het ergste vreezende, verliet met anderen Miletus om te Myrcinus in
Thracië eene volksplanting te stichten ; reeds
het volgende jaar sneuvelde hij echter in een
gevecht tegen de thracische Edoni.
Aristarchus, 'AoiOutopS, 1) van Athene,
een van de hevigste oligarchen ten tijde van
de regeering der vierhonderd (411), die met
anderen van pogingen tot verraad verdacht
werd. Toen de democratie hersteld werd,
vluchtte hij en maakte hij op de vlucht van
zijne betrekking als strateeg gebruik om
Oenoë aan de Boeotiërs over te geven. --2) van Tegea, treurspeldichter, tijdgenoot van

Euripides. — 3) van Samus, alexandrijnsch
wis- en sterrenkundige omstreeks 280. Hij
leerde dat de aarde zich om de zon en om
haar eigen as beweegt. Een werk van hem
over de grootte en de afstanden van zon en
maan is bewaard gebleven. -- 4) van
Samothriice, de beroemdste taalkundige der
oudheid, onderwijzer van een zoon van
Ptolemaeus Philométor (Ptolemaeus n 0 . 10).
Door Ptolemaeus Physcon (z. Ptolemaeus
n°. 11) vervolgd, ging hij naar Cyprus,
waar hij, 72 jaar oud, stierf (-}- 144). Van
de vele oudere grieksche dichters, die hij
grammatisch en critisch behandelde, besteedde
hij de meeste zorg aan Homerus, wiens
werken hij met verbeterden tekst en met
voortreffelijke verklaringen uitgaf. In de
scholiën op Homerus vindt men eenige overblijfsels van zijn werk.

Aristeas, ' Aototh S , 1) van Proconnésus,

schreef een gedicht over de Arimaspen, vol
fabelen. Men verhaalde van hem, dat hij
van tijd tot tijd van de aarde verdween en
na een lang tijdsverloop weder verscheen.
Te Metapontum had hij den dienst van
Apollo ingevoerd. — 2) een andere Ar. werd
door Ptolemaeus Philadelphus naar Jeruzalem
gezonden, om de zeventig vertalers van het
Oude Testament te halen. Dit verhaal staat
te lezen in een brief, die uit de eerste helft
der iste eeuw v. C. dateert.
Ar istides, '.3onov^idi7S, 1) Athener, zoon
van Lysimachus, geb. omstreeks 540, bijgenaamd de Rechtvaardige. Hij werkte mede
aan de hervormingen van Clisthenes, en streed
bij Marathon. Na de daar behaalde overwinning was hij archont. Als voorstander eereer
meer behoudende politiek verzette hij zich
tegen de voorstellen van Themistocles, vooral
tegen die betreffende de uitbreiding der zeemacht, en zoo scherp stonden de beide tegenstanders tegenover elkander, dat in 482
het ostracismus toegepast moest worden,
en Ar. voor tien jaar verbannen werd. In
den slag bij Salamis vervoegde hij zich echter
weder bij de atheensche vloot en na de overwinning werd hij uit zijne ballingschap teruggeroepen. Bij Plataeae voerde hij de Atheners
aan en later voerde hij het bevel over de
vloot. Zijn gedrag was mede oorzaak, dat de
hegemonie door de Grieken aan de Atheners
aangeboden werd. Zoo algemeen was het vertrouwen dat hij genoot, dat hem de inrichting van de nieuwe symmachie werd opgedragen; hij bepaalde hoeveel ieder voor de
vloot moest bijdragen en maakte Delus tot
bewaarplaats van de bondskas. De groote
gebeurtenissen van zijn tijd hadden hem
ook in de binnenlandsche politiek van inzicht doen veranderen, en ook onder zijne
medewerking werden de burgerlijke rechten,
benoembaarheid tot verschillende ambten,
enz., aan een grooter deel der bevolking
gegeven. Hij stierf in 467 zeer arm; de
staat bekostigde zijne begrafenis, zorgde voor
zijn zoon en gaf aan zijne dochters een

huwelijksgift. -- 2) van Thebae, beroemd

schilder uit den tijd van Alexander d. G.;
hij muntte vooral uit in groote en uitvoerige
stukken, die veldslagen of veroveringen voorstelden. - 3) van Milétus, in de voorlaatste
en laatste eeuw v. C., schrijver van M i otazá,
fibulae Milesiae, romantische( verhalen uit het
leven te Miletus. Het werk was bij de Romeinen zeer gezocht, Sisenna (Gornelii n°. 56)
leverde eene latijnsche vertaling ervan. Slechts
weinige fragmenten zijn overgebleven. — 3)
grieksch redenaar, zie Aelius Aristides (Aelii
no. 10).

Aristion, 'AQtono)1J, een epicureïsch wijsgeer, 'die zich met behulp van Archelus
n 0 . 4 tot tyran van Athene opwierp; toen
Sulla de stad veroverd had, liet deze hem
ter dood brengen (86).
Aristippus,

' AQ ovut,zoS,

1) van Cyrene,

geb. omstreeks 435, werd in 416 door zijn
vader naar Athene gezonden om het onder-

ARISTIUS FUSC US--ARISTONICUS.
wijs van Socrates te genieten ; na diens dood

trad hij eerst te Aegina, later aan het hof
van den jongeren Dionysius, vervolgens ook
in verscheiden andere steden, o. a. in zijn
vaderstad en te Athene als leeraar op. Hij
stierf op hoogen leeftijd, misschien op het
eiland Lipara. De leer van Aristippus, die de
cyrenaeïsche of hedonische genoemd wordt,
noemde als hoogste goed het genot, mits men
zich niet erdoor liet beheerschen (zó xoaz-Fw
xat ,u1 ?j uda&( t, ?c(Jov^ q). Verstand en geest beschaving stellen den mensch daartoe in staat.
Genot is eene zachte beweging, die men met
bewustheid ondergaat. — Aristippus was de
eenige onder de leerlingen van Socrates, die
zich voor zijn onderwijs liet betalen, vandaar
dat hij soms sophist genoemd wordt. — 2)
kleinzoon, van den vorigen, door zijne moeder
Aréte in de wijsbegeerte van zijn grootvader
onderwezen (, t rQod^c^ax ro7).

Aristius Fuseus, rom. tooneeldichter en
taalgeleerde, vriend van den dichter Horatius.
Aristobulus, 'Aabozóflorao;, 1) tochtgenoot
van Alexander d. Gr., stelde diens daden

te boek; zijn werk was een van de voornaamste bronnen waaruit Arrianus geput
heeft. — 2) joodsch peripatetisch wijsgeer
(± 150), die in verscheiden werken trachtte
aan te toonen, dat de grieksche philosophic
aan joodsche e. a. oostersche bronnen ontleend was. — 3) zoon van den joodschen
vorst -hoogepriesterAlexander Jannaeus, leef
sedert den dood zijner moeder (69) in-de
oorlog met zijn broeder Hyrcnus, die door
Aretas, koning der Nabataeërs, werd onder
riep de hulp in van-steund.Ariobl
Pompeius (64) ; doch toen hij dezen zocht te
misleiden, werd hij zelf gevangen genomen
en Hyrcanus op den troon geplaatst. Later
ontkwam Aristobulus wel, doch hij werd
opnieuw gevangen, en toen eindelijk Caesar
hem in vrijheid had gesteld en hem troepen
had gegeven om Judaea te vermeesteren (49),
werd Ar. door zijne vijanden door vergif uit
den weg geruimd.

1) koning van
o
Aristocrates , ' QuoxoáxiS,
Arcadië, die in den tweeden messenischen
oorlog de Messeniërs helpen zonde, maar zich
door de Spartanen liet omkoopen om hen te
verraden. Als verrader werd hij door de
Arcadiërs gesteenigd, waarna zij de koninklijke waardigheid afschaften (668). — 2) Athener, een van de admiraals die den slag bij
de Arginusen wonnen en ter dood veroordeeld
werden (406). Vroeger had hij tot de 400
behoord. — 3) Spartaan, schrijver van
111Lxwxá, phantastische verhalen. Hij leefde
waarschijnlijk in de iste eeuw v. C.
Aristotlémus, '.4onarOdi^to;,1) een Heraclide,
vader van Eurysthenes en Procles, die bij den
terugtocht naar de Peloponnésus te Naupactus door den bliksem gedood werd. De Lacedaemoniers verhaalden echter dat hij nog in
Lacedaemon geregeerd had en dat zijne beide
zonen in Lacedaemon geboren waren. — 2)
de held van den eersten messenischen oorlog,
die ingevolge een orakel zijne dochter voor
het vaderland opofferde. Later werd hij tot
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koning verkozen en voerde hij den oorlog
langen tijd met groote dapperheid ; toen echter
de verdere verdediging hopeloos was, beroofde
hij zich bij het graf zijner dochter van het
leven (724). -- 3) tyran van Cumae in Campanië, erfgenaam van Tarquinius Superbus,
die zijne laatste levensjaren bij hem doorbracht.
— 4) de eenige Spartaan die bij de Thermopylae niet sneuvelde; in Sparta werd hij daarom
als een lafaard geschuwd, later sneuvelde hij
echter roemrijk bij Plataeae.

Aristogitoii, ' Ao^ noyF^zco, 1) z. Harmodius.

— 2) atheensch redenaar, bijgenaamd xvwv,
tegenstander van Demosthenes, Dinarchus,
Lycurgus en Hyperides.
' AQ(Orob, een van de namen, waarmede de
edele geslachten in aristocratische republieken
zich noemden. De naam berust op vooronderstelde voortreffelijkheid in deugd, beschaving,
krijgskunst, enz.
Aristomachns, 'Aotoró,aL;roS, zoon van Cleodaeus, achterkleinzoon van Heracles. Steunende op een orakel, deed hij eene poging
om de Peloponnesus te heroveren, maar daar
hij het orakel verkeerd uitgelegd had, mislukte de onderneming en hijzelf sneuvelde door
de hand van Tisamenus.
Aristomenes, 'AoLoro,2^v?7S, 1) Messeniër,
die zijne landgenooten tot een opstand tegen
Sparta aanspoorde (684), waarvan de tweede
messenische oorlog het gevolg was. De koninklijke waardigheid, die hem wegens zijne
uitmuntende dapperheid werd aangeboden,
wees hij af; toch was hij de ziel van den
oorlog en bracht hij de vijanden meer dan
eens in het nauw. Meermalen geraakte hij
in het grootste levensgevaar, driemaal viel hij
in handen der Spartanen, maar telkens ontkwam hij den dood op wonderdadige wijze,
zelfs toen hij reeds te Sparta in den Caeadas
geworpen was. Toen met den val der vesting
dra de oorlog ten nadeele der Messeniërs eindigde, ging Arist. naar Ialysus, waar hij
na zijn dood als heros vereerd werd. — 2)
atheensch blijspeldichter, tijdgenoot van Aristophanes. — 3) Acarnaniër, die onder Pto-

lemaeas Epiphanes minister was en Aegypte
verstandig bestuurde (202-192); aanvankelijk
zeer door den koning bemind, werd hij, toen
zijne vrijmoedigheid dezen lastig begon te
worden, vergiftigd.
'A?
& Oroi', ontbijt, werd in de oudste tijden
vroeg in den morgen, later tegen den middag gebruikt (_ prandium). Wat men 's mor
vroeg nuttigde, heette áxedraoµa of-gens
doburoi' nnoco&nóv of ook wel alleen cíyoi ov .

Aristou, ' flo^ouo v, 1) van Chins, stoicijnsch wijsgeer omstreeks 275. Ofschoon hij
een leerling van Zeno was, liet hij een groot
deel van diens leer als nutteloos vallen ; volgens
hem bestaat er niets tusschen deugd en ondeugd;
de deugd is het hoogste goed, al het andere
is den wijze onverschillig. Om hem van zijn
naamgenoot te onderscheiden wordt hij soms
2„to^iI of iá^av &os bijgenaamd. — 2) van
Ceus, volgde omstreeks 226 zijn leermeester
Lyco als hoofd der peripatetische school op.

Aristonicns, 'An or6Ybxos, 1) atheensch
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ARISTOPHANES—ARISTOTELES.

redenaar, aanhanger van Demosthenes, werd
in 322 door Antipatrus gedood.
) tyran
van Methymna op Lesbus, door Alexander
den Gr. gevangen genomen en aan de verbitterde Methymnaeërs uitgeleverd, die hem
den marteldood deden ondergaan. - 3) natuurlijke zoon van Eumenes 11 van Pergamus.
Toen zijn broeder Attalus III in 133 zijn
rijk aan de Romeinen naliet, beproefde Aristonieus zich met de wapenen tegen de uitvoering van het testament te verzetten, doch
hij werd ten slotte door M. Perperna overwonnen, in zegepraal door Rome gevoerd en
vervolgens in de gevangenis gewurgd. - 4)
alexandrjnsch taalgeleerde, tijdgenoot van
Cicero, die zich vooral met de studie van
Homrus bezig hield.
Aristophanes, Aooqciç, It) dc grootste
der atheensche blijspeldichters, waarschijnlijk
geb. in 444, gest. in 385. Over zijn leven is
weinig bekend. In zijne stukken, die zich
bijna alle op politiek gebied bewegen, kiest
hij zeer beslist partij tegen het rustelooze
drijven van de oorlogspartij en tegen de demagogen cii de door hen meer en meer ontaardende democratie. Misschien beoordeelt hij
in zijne bewondering voor het voorgeslacht zijn
eigen tijd wel wat al te streng, in ieder geyal
sfreekt uit zijne werken oprechte vaderlandsliefde, en kan het niet verwonderen dat hij
vurig verlangde naar rustiger en gelukkiger
tijden dan die, waarin hij werkzaam was. Rij
werkte voor het toorieel van 427-388, in
dien tijd schreef hij 40 (v. a. 50) stukken,
terwijl nog vier door sommigen aan hem, door
anderen an Archippus toegeschreven werden.
Hiervan bestaan, behalve een groot aantal
fragmenten, nog elf, de eenige overblijfsels
der oude attische comedic die in hun geheel bewaard zijn. Het zijn de 'AX'f, opgevoerd
bij de Aijiat,a (Jan —Febr.) van het jaar 45,
In:7t?ç ' ( Lenaea 424), 2V&at, (oorspronkelijk
opgevoerd bij de dtOf a van het jaar 423,
toen het stuk gevallen is; over is slechts
de omwerking), 2qnnç(opgevocrd Lenaca 422),
EQ/ (Dionysia 421), 'Onfh (Dionysia
414), Aooci (Lenaea 41 1), ooçrock 4o1Oab
(Dionysia 411), Bclyo (Lenaea 405), Ez?J'1yOcio??Oa (389, v. s. 392), fJ2ouicoç (388).
Zij munten uit door taal en versbouw, yinding en geest, al moge de scherts ons dikwijls
wat ruw toeschijnen. - 2) van Byzantium,
geb. omstreeks 260, studeerde te Alexandrië
onder Zenodotus en Callimachus en werd een
uitstekend taalgeleerde. Hij bezorgde uitgaven
van Rome rus en andere dichters en voerde
het gebruik van accenten in. Hij stierf, 77
jaar oud, als bibliothecaris te Alexandrië.
Aristophou, Agtooriii', 1) atheerisch redenaar en staatsman na de verdrijving van de
dertig. - 2) i Açipitç, invloedrijk redenaar
en staatsman, bij wien Aeschines schrijver was.
Aristoteles, 'Atrox)ç, van Stagirus,
zoon van den arts Nicomachus, geb. 384,
ging in 367 naar Athene, waar hij tot den
dood van Plato diens leerling bleef. Toen deze
in 347 gestorven was, begaf hij zich naar
zijn vriend Hermas, vorst van Atarneus,
--

'

(

-

en na diens val (345) naar Mytilëne, van waar
hij echter spoedig (342) naar Macedonië geroepen werd om de opvoeding van Alexander
op zich te nemen. Deze toonde ook in later
jaren steeds de hoogste achting voor zijn
leermeester; Stagirus, dat door Philippus verwoest was, werd weder opgebouwd en ontving eene staatsregeling, die Ar. ontworpen
had; ook bij zijne natuurkundige studiën outving de wijsgeer veel steun van den koning,
die hem met groote kosten het noodige materiaal verschafte In 335 kwam hij weder te
Athene en trad hij als leeraar der wijsbegeerte
op ; reeds bij zijn eerste verblijf aldaar had
hij onderwijs gegeven in de welsprekendheid
en had hij zich als een tegenstander van Isocrates doen kennen. Na den dood van Alex. werd
hij door de antimacedonische partij van godslastering aangeklaagd en vluchtte hij naar
Chalcis op Euboea, waar hij spoedig stierf
(322). - Zijne voordrachten hield Arist. al
wandelend in de schaduwrijke dreven (vqriro, vandaar de peripatetische school) van
het Lyceum voor eene talrijke schare toehoorders, en wel des morgens voor zijne eigenlijke
leerlingen overmeer bepaald wijsgeerige vraagpunten (cionartci of iOwxa), des avonds
voor een groot publiek over populaire onderwerpen (iwa). Zoo waren ook zijne buitengewoon talrijke werken (minstens 146 titels zijn bekend) deels populair, deels streng
wetenschappelijk. Van de laatste soort zijn
er genoeg bewaard gebleven om ons zijn
veelomvattende kennis zoowel als zijne wetenschappelijke methode te doen bewonderen.
Volgens Ar. is de wijsbegeerte het onderzoek
naar de eerste oorzaken van het bestaande,
en om met vrucht aan zulk een onderzoek te
kunnen beginnen is cenc uitgebreide kennis
van het bestaande, berustend op nauwkeurige
waarneming, rioodig; tot het opbouwen van
een wijsgeerig stelsel moeten dus alle wetenschappen te hulp geroepen worden, en inder
daad behandelen zijne werken zoowel logica,
rhetorica, poëzie en kunst in het algemeen,
als wiskunde, botanic, zoölogie, physiologic
en psychologie, om eindelijk te komen tot
ethica, staatswetenschap en, wat hij de eerste
philosophic noemt, methaphysica. Al wat bestaat heeft stof en vorm, in de stof ligt de
mogelijkheid, kiem, aanleg (potentieel bestaan, (Yf/a.Ç), van de individuen, maar eerst
de vorm geeft hun individueel wezen (actu
eel bestaan, .J'()yCt(L, iTiXet(), daarom staat
vorm hooger dan stof, en is het volmaakste
dat men zich kan voorstellen, d. i. de godheid, volstrekt onstoffelijke vorm of geest
Voor den mensch ligt het grootste geluk in
verstandige en deugdzame werkzaamheid, die
uit den aard der zaak door genot bekroond
wordt. - Ar. heeft bij zijn leven slechts weinige wetenschappelijke werken uitgegeven;
de meeste van Zijne handschriften met zijn geheele bibliotheek liet hij aan zijn leerling
Theophrastus na; eerst door Apellicon van
Teccs werden zij gevonden en uitgegeven.
Een van zijne werken is eerst 1890 in Egypte
gevonden. De leer van Ar. schijnt bij de
-

ARISTOXENUS—ARNE.
Romeinen niet. veel beoefenaars gevonden te
hebben, in de middeleeuwen echter en nog
tot het midden der 17e eeuw werd zij aan
alle hoogescholen als de Benige ware onderwezen, totdat zij door nieuwere stelsels ver
-dronge
werd.
Aristoxenus, 'AoLoróhvog, van Tarente, een
van de beste leerlingen van Aristoteles; van
zijne werken is eene verhandeling over de
muziek bewaard gebleven. Bovendien beschreef
hij de levens van wijsgeeren, dichters enz.

Aristus, 'AuLozos, 1) van Salamis op Cy
prus, beschreef, in de eerste helft der 2de
eeuw, de geschiedenis van Alexander d. G.
— 2) van Ascalon, omstreeks het midden
der eerste eeuw hoofd der academie te Athene,
vriend vanCicero en onderwijzer van M. Brutus.
Arias, omstreeks 260 n. C. in Cyrenaïca geboren, was onder de regeering van Constantijn
den Grooten presbyter te Alexandrië en begon
in die hoedanigheid een strijd, welke de christelijke kerk in twee vijandige kampen ver
Volgens hem was Christus door den-del.
goddelijken wil uit niets , geschapen en had
alzoo niet van eeuwigheid af bestaan, en was
dus niet gelijk aan (^µotoq), maar eenswezend
( oLOíoLo) met God. Tegenover hem hielden
Alexander, bisschop van Alexandrië, en diens
opvolger Athanasius staande, dat Vader en
Zoon gelijk waren en beiden van alle eeuwigheid af hadden bestaan. Op het concilie van
Nicaea (325 n. C.) werd de leer van Arius
veroordeeld en hijzelf uit de kerk gestooten.
De keizer evenwel, gebelgd dat men een
vonnis had geveld buiten hem om, en wil
dat hij heer was ook over de-lendto,
kerk, verleende Arius gratie, riep hem later
naar Constantinopel en verbande daarentegen
Athanasius. Bij eene processie in Constantinopel kwam Arius plotseling op raadselachtige
manier om liet leven (336 n. C.). De strijd
in de kerk tusschen het Arianisme en de
orthodoxe leer werd omstreeks twee eeuwen
lang met groote heftigheid gevoerd. De Gothen
waren Arianen.
Ariusia, 4,oboiiuii. %thou kuststreek aan den
N. W. kant van het eiland Chins, waar de
'

,

beste wijn groeide.

Armene, 'Ati u iii, stad aan de kust van
Paphlagonia, ten W. van Sinópe.
Armenia, ' ^o^^^v^^^ uitgestrekt bergland
ten Z. en Z.W. van de Caucasusgewesten, met
de bronnen van den Euphraat en den Tigris,
terwijl de Araxes en de Cyrus naar de Cas pische zee stroomen. Ten W. van dit land,
door den noordelijken Euphraat-arm er van
gescheiden, lag Armenia minor, dat somtijds
tot Cappadocia werd gerekend, ook een tijd
lang met Pontus was vereenigd, en later ook
als zelfstandige staat voorkomt. De bevolking
van Armenia bestond uit twee standen, den
armenischen adel, die van arischen stam was,
en lijfeigene boeren, afstammelingen eereer
vroegere bevolking. Het. land was een soort
van feudaalstaat en omvatte een aantal gouwen en vorstendommen, als Chorzianëne, Sophëne, Arzanéne, Moxoëne, Gordyéne, enz.,
die ten deele slechts middellijk onder den
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koning stonden. Buiten de vorstelijke residentiën, als Armauria, Artaxata, Tigranocerta,
bevatte het land weinig belangrijke steden.
Armenia maakte achtereenvolgens deel uit
van het assyrische, het babylonische, het
perzische, het maeedonische, het syrische rijk,
tot het, omstreeks twee eeuwen v. C. zich van
dit laatste losscheurde. De eerste koning van

Armenia major was Artaxias, een gewezen
veldheer van Antiochus III, terwijl een ander
generaal, Zariadres, Klein- Armenië in bezit
nam. De armenische koning Tigrt,nes (97-56)
breidde zijne heerschappij zelfs over Syria
uit, dat hem echter door de Romeinen weder
werd ontrukt. Sedert werd Armenia van Rome
afhankelijk, doch werd nu en dan overheerd
door de Parthen. Traidnus maakte er, 114 na
C., eene rom. provincie van, doch Hadridnus
liet het weder los. Marcus Aurelius heroverde
het in 163, doch slechts voor korten tijd.
Wanneer in lateren tijd van eene provincie
Armenia sprake is, moet hieronder Armenia
minor worden verstaan.
Armilla, armband. Vooral bij de ooster
volken werden zij door personen van-sche
rang en aanzien gedragen, ook bij de Galliërs. In Griekenland waren de armillcte
hoofdzakelijk een sieraad voor vrouwen ; bij
de Romeinen komen zij ook voor als eereblijken voor krijgslieden. Men vond ze in
verschillende fatsoenen, zoowel in spiraalvorm, als in den gewonen ringvorm. Als
sieraad droeg men ze zoowel om den pols en
den benedenarm (ipil)Lov, creQ zae7tbovv), als om
den bovenarm, en ook wel om de enkels
(n QoC/11Q o ).

Armillum, eene soort van wijnkruik. Het
spreekwoord anus ad armilluna wordt gebezigd voor personen; die gedurig weder tot
hunne oude gebreken of gewoonten vervallen.
Armilustrium, een j aarlij ksch wapenfeest,
op 19 Oct. door de Romeinen gevierd op het
Armilustrum, aan den voet van den sons
Avenl reus.
Arminius, zoon van Segimer, opperhoofd
der Cheruscers, had in de rom. legers gediend en was door Augustus met het burgerrecht en het ridderschap vereerd. Hij was het,
die in 9 n. C. de drie legioenen van den rom.
veldheer Quinctilius Yarns in het Teutoburgerwoud in eene hinderlaag lokte en vernietigde. Door Germanicus werd hij bij herhaling
verslagen (15 en 16 n. C.) ; zijne vrouw
Thusnelda en zijn zoon Thumelicus vielen
den Romeinen in handen en moesten den
zegetocht des overwinnaars opluisteren. Thumelicus stierf later als zwaardvechter. Arminius zelf streed daarna met geluk tegen de
Marcomannen onder Maroboduus, maar viel
in 19 (v. a. in 21) door sluipmoord, door zijn
eigen bloedverwanten beschuldigd dat hij
naar de heerschappij stond.
Armorica = /I remorica.
Arna, "-4o1la, stad in Umbria ten 0. van
-

Perusia.
Arnae, "Aoi'aL, stad op Chalcidice.
Arne, "ligva, z. Aeolus.

Arne, "Aouir^, 1) stad in Thessaliotis, later
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ARNISSA—ARROGATIO .

Cierium geheeten. — 2) stad in Boeotia, in
het Copaïsche meer verzonken.
Arnissa, ".4ovtoo«, stad in het macedonische
landschap Eordaea.
Arnobius, te Sicca in Numidia geboren en
hierom A f er bijgenaamd, was een geacht rhetor ten tijde van Diocletidnus. Hij omhelsde
het christendom en is bekend als schrijver
van een werk in zeven boeken, adversus
yentes (&vi = heidenen).
Arnon . rivier in Palaestina ten
0. van den Jordaan, die zich in de Doode
zee stort.
Arnus, voornaamste rivier van Etruria,
thans Arno.
Aromata, Zà 'Aow, «ra, kaap en stad aan
de invaart der Arabische golf, de oostelijke
punt van Afrika, thans kaap Guardafui.
Arpi, stad in Apulia, volgens de sage gesticht door Diomédes, toen deze op zijn terugtocht uit Troje door storm op de daunische
kust was geworpen., De plaats zou toen eerst
'AcyoS tTr7ctor hebben geheeten, welke naam
verbasterd zou zijn tot Argyripa en vervolgens tot Arpi. Het was eene bloeiende hande l sstad tot in den tweeden punischen oorlog. Na den slag bij Cannae namelijk koos
Arpi ale zijde van Hannibal (216), doch werd
drie jaar later door de Romeinen heroverd
en met het verlies zijner vrijheid gestraft,
waarna het spoedig in verval kwam.
Arpinum. volscische stad in Latium ten N.
van Fregellae, sedert 303 met de civitas sine
sufraio, in 188 ook met het stemrecht begiftigd, geboorteplaats van Marius en van
Cicero, wiens vaderlijke woning en landhuis
dddr lag, waar de bergbeek Fibrénus in den
Liris stroomt.
Arretium, thans Arezzo, eene der oude
12 hoofdsteden van Etruria, aan den voet
der Apennijnen gelegen, nabij de bronnen van
den Tiberis en den Arnus, in eene vrucht
streek. De stad bloeide door industrie-bare
en was beroemd door hare wapenfabrieken
en vooral sedert de eerste eeuw v. Chr. door
hare vazen, uit fijne, roode porceleinaarde
gebakken en smaakvol met figuren en relief
versierd. Deze vazen werden niet op de schijf
gedraaid, maar in vormen geperst.
Arrha of arrhabo, áooái:1oo ', ook arra en
arrabo geschreven, handgift, godspenning,
bij het sluiten eener overeenkomst gegeven,
-ook wel bij contracten van koop en verkoop.
Ook bruidsgeschenk bij eene verloving.
Arrhephoria, ' 100)7 gó(CC, feest dat jaarlijks
in de maand Scirophorion (Juni—Juli) te
Athene ter eere van Athéna gevierd werd.
Twee meisjes van 7 tot 11 jaar, die een jaar
te voren door den Archon Basileus benoemd
waren, en het geheele jaar op de Acropolis
vertoefd hadden en aan den dienst van Athena
Polias verbonden waren geweest (ágóoo^),
brachten des nachts uit den tempel der godin
een korf, waarvan de inhoud aan niemand
bekend was, naar een naburige grot en
brachten van daar een pak terug, waarvan
men evenmin den inhoud wist. Daarop werden
zij ontslagen.

Arrhidaeus, 'Aoo&dá^O , zoon van Philippus van Macedonië en de danseres Philine.
Na den dood van Alexander d. G. werd hij
onder den naam van Philippus tot koning
uitgeroepen, hij was echter wegens zijne
zwakke geestvermogens niet in staat zelf te
regeeren, zoodat in werkelijkheid de veldheeren van Alexander alle macht in handen
hielden. In 317 werd hij met zijne gemalin
Eurydice door Olympias vermoord.
Arri a , echtgenoote van Caecina Paetus.
Toen deze onder de regeering van keizer
Claudius wegens samenzwering ter dood was
veroordeeld (42 n. C.), en aarzelde zichzelf
om het leven te brengen, stiet Arria zich
eerst den dolk in de borst en reikte hem
toen haren echtgenoot toe met de woorden:
„Paetus, het doet geen pijn." Hare dochter
Arria was gehuwd met Paetus Thrasea, die
op last van Nero moest sterven, omdat hij
te onverholen zijn afkeer van diens daden
te kennen gaf.

Arriánus (Flavius), 'A^ n ;óS, van Nico -

medië, stoicijnsch wijsgeer en geschiedschrijver, leerling van Epictétus. Door de gunst
van keizer Hadridnus werd hij, hoewel Griek,
senator en tusschen 121. en 124 n. C. consul
su feclus, daarna (131-137 n. C.) stadhouder van Cappadocië, in welke betrekking
hij met roem tegen de Alanen streed. Na
147 woonde hij te Athene, waar hij het burgerrecht, archontaat e. a. eerambten kreeg.
Van zijne geschiedkundige, krijgskundige en
wijsgeerige geschriften zijn eenige bewaard
gebleven, daaronder zijn voornaamste werk,

de geschiedenis der veldtochten van Alexander, ' ^várlccotS 'A) elávd oir, in stijl en bewer
king een navolging van Xenophon, dat reeds
bij de ouden voor het beste boek over dit

-

onderwerp gehouden werd. Zie ook Epicíetus.
Arrius (Q.), een man van geringe afkomst,
die het echter tot praetor had weten te
brengen, is bekend door het prachtige feestmaal, dat hij bij zijns vaders uitvaart gaf,
in 59, om daardoor stemmen te werven
voor zijne verkiezing tot consul. Hiervan
onderscheiden is een andere Q. Arrius, die
als rom. veldheer in den zwaardvechtersoorlog
voorkomt, in 72, toen hij Crixus versloeg,
en die eigenlijk Verres als pro-praetor van
Sicilië had moeten opvolgen, hetgeen door
de moeilijkheden van den zwaardvechtersoorlog verhinderd werd.
Arrogatio heette de aanneming tot zoon
van iemand, die sui iuris was. Dit was voor
hem, die zich liet arrogeeren, eene capiíis

clerninutio (z. a.). Hij verloor den status
Iamiliae; er ging dus eene families verloren.

Uit dien hoofde werd hiertoe telkens eene
wet vereischt, die door de curiën moest
worden goedgekeurd. Daar elke familia hare
sacra had, zoo moest aan de stemming eerre
verklaring der pontifices voorafgaan, dat uit
het oogpunt van godsdienst geen bezwaar
tegen de arrogatio was. Hoewel nu de aangenomen zoon den geslachts- en den familie
zijn adoptiefvader aannam, zoo-namv
werden toch mannen, die reeds op rijperen

ARRUNS—ARTACE.
leeftijd zich tot zoon lieten aannemen, dikwijls
nog bij hun ouden naam genoemd. Zie ook
ccdoptio.

Arruns = Aruns.

Arruntii, plebejisch geslacht.
Arsaces, ' floox17s. In het midden der
derde eeuw kwam zekere Arsaces, volgens
sommigen van scythische, volgens anderen
van perzische afkomst, in opstand tegen den
syrischen koning Antiochus II. Het gelukte
hem, rondom de stad Hecatompylos een klein
rijk te stichten, dat onder zijne opvolgers door veroveringen zich uitbreidde tot
het later zoo machtige parthische rijk. De
door Arsaces I gestichte dynastie wordt die
der Arsaciden genoemd. De eigenlijke grondlegger van de macht der Parthen was de
broeder en opvolger van Arsaces I, Arsaces
II Tiriddtes (248-211), die na eene schitterende overwinning op de Syriërs (238)
zijne regeering over Hyreania, Aria, Dran,gi -na en Sogdiana uitbreidde. Na hem regeeren nog acht of negen en twintig koningen,
die allen, behalve hun anderen naam, ook
den naam of titel Arsaces hebben gevoerd.
De laatste, Artabánus IV, kwam in 227
na C. om, toen, in plaats van het parthische,
een nieuw -perzisch rijk verrees, onder de
dynastie der Sassaniden.
Arsaeia, ' moo«x^«, stad in Media, door
Arsaces, den stichter van het parthische
rijk, gebouwd, hetzij op de plaats, waar de
door eene aardbeving verwoeste stad Rhagae
of Europus had gestaan, hetzij op weinige
uren afstands van daar.
Arsamosata; sterke vesting in het arme
landschap Sophéne.
-nische
Arsanias, naam van den zuidelijksten der
beide rivierarmen, die te zamen den Euphraat
,

,

vormen.

Arses, ".f1ooi7s, jongste zoon van Artaxerxes Ochus, werd door Bagoas na het vergif
zijn vader op den troon gezet-tigenva
(338), doch werd op zijne beurt na eene
regeering van drie jaar door denzelfden
Bagóas vermoord.
Arsia, grensrivier tusschen Histria en
Liburnia, sedert Augustus, die Histria bij
Italië gevoegd heeft, grensrivier tusschen
Italië en Liburnia.
Arsia silva, woudstreek op de grenzen
van Etruria en Latium, waar L. Junius
Brutus in den slag tegen de Tarquiniussen
sneuvelde (509).
Arsinoe. 'Aoot^so7, 1) voedster van Orestes, die hem uit de handen van Clytaemnestra redde. — 2) z. Asaaxarete. — 3) z.
d lp hesi boen. — 4) z. Aselepius. — 5) z. Bcersine. — 6) moeder van Ptolemaeus I. — 7)
dochter van Ptolemaeus I en Berenice, huwde
met Lysimachus (z. a.). Na diens dood leefde
zij eerst te Ephesus, daarna te Cassandréa
in Macedonië, van waar zij door haar stiefbroeder Ptolemaeus Ceraunus verjaagd werd.
Later (tusschen 278 en 274), nadat zij Arsinoe n°. 8 had laten verbannen, huwde zij
met haar broeder Ptolemaeus II, die haar
.naam aan vele steden en aan een district
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in Aegypte gaf en na haar dood groote gedenkteekenen te harer eere liet oprichten.
Zij was een buitengewoon heerschzuchtige
vrouw. -- 8) dochter van Lysimachus, gehuwd met Ptolemaeus II, smeedde een aanslag
tegen hem uit haat tegen zijne zuster Arsinoë,
en werd daarom naar Coptus in Boven -Aegypte
verbannen. — 9) ook, maar ten onrechte,
]Eurydice of Cleopatra genoemd, dochter van
Ptolemaeus III, gehuwd met haar broeder
Ptolemaeus IV. Zij nam deel aan den slag
bij Raphia (217). Later (tusschen 210 en
205) liet haar echtgenoot haar om onbekende
redenen vermoorden. — 10) dochter van
Ptolemaeus XI Auletes, • gedurende de gevangenschap van haar broeder koningin van
Aegypte, werd later door Caesar in triomf
naar Rome gevoerd; zij werd daarna vrijgelaten, maar op aanstoken van Cleopatra
liet Antonius haar te Ephesus (41) vermoorden. — 11) echtgenoote van Vlagas, verschrijving voor Apama (z. a. n°. 2).
Arsinoe, 'Aoo!VÓr7, naam van verschillende
steden, waaronder Bene op Cyprus (z. Marium),
ééne in Cilicia, ééne in Cyrenaica, die vroeger
Tauchira heette, en twee in Aegyptus. Van
deze laatste lag de eene, te voren Crocodilopolis geheeten, aan het meer Moeris, ten W.
van den Nijl; de andere lag aan den noord westelijken inham der Arabische golf.
T i ai og, broeder van den
Artabáuus, 'A c
perzischen koning Darius Hystaspis, en dus
oom van Xerxes, ontried vruchteloos aan
beide vorsten den tocht tegen Griekenland.
— Een andere Artabanus, een Hyrcaniër,
bevelhebber van Xerxes' lijfwacht, wilde
het koningshuis uitroeien en bracht in 465
den koning en diens oudsten zoon om het
leven; de tweede zoon evenwel, Artaxerxes
I, voorkwam den moordenaar, die nu zelf
ter dood werd gebracht. — Onder de parthische Arsaciden vindt men een viertal koningen, die den naam Artabanus dragen.
Artabazanes, oudste zoon
van Darius Hystaspis, die voor zijn halfbroeder •Xerxes van zijne aanspraken op de
troonopvolging moest afzien, omdat hij ' geboren was voordat Darius aan de regeering
kwam. Hij sneuvelde in den slag bij Salamis.
Artabázes, '/4r(s f3ác17s = Artccvasdes
,

.

Artabázus, 'Aoiáf*a ,og, 1) perzisch veldheer, die Xerxes naar Griekenland volgde,
Olynthus veroverde en na den slag bij Plataeae onder de grootste moeilijkheden met
40000 man over land naar Byzantium terugtrok. Hij diende als tusschenpersoon bij de
onderhandelingen tusschen Xerxes en Pausanias. — 2) veldheer onder Artaxerxes II
en satraap van Lydië en Phrygië onder
Artaxerxes III. Tegen laatstgenoemde kwam
hij in 356 in opstand, maar hoewel hij
gevangen genomenwerd, schonk de koning
hem genade. De buitengewone getrouwheid,
waarmede hij Darius Codomannus diende,
bewoog Alexander, hem satraap van Bactrië
te maken, welke waardigheid hij om zijn

hoogen leeftijd echter slechts kort behield.
Artace, '.floráz^, stad en haven ten W.
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van Cyzicus. Ook een eilandje daar vlak bij.
Artaphernes of Artaphreiies iraqi'iç,
- QJ17Ç, 1) broeder van Darius Hystaspis,
satraap van ILydië, z. Arisagorcis. - 2) zoon
van den vorigen, een van de aanvoerders der
Perzen in den slag bij Marathon, en van
de lydisehe en mysisehe troepen in den slag
bij Salamis.
Artautunu, vesting, door Drusus aange
legd en door Germanicus versterkt, vermoeeljk ergens in het Taunusgebergte.
d
Aitavastles of ArtaMzes,
'Araç1cod, 1) koning van Armenia, zoon
van Tigrdnes I, koos in de oorlogen der
Romeinen tegen de Parthen tijdens Crassus
en later tijdens Antonius (36) de zijde der
Romeinen, doch verliet hen weder. Antonius
maakte zich van zijn persoon meester en
liet hem geboeid te Alexandrië voor zijn
triumfwagen uitgaan. Na den slag bij Actiurn werd hij op last van Cleopatra omgebracht (30). - 2) zoon van no. 1, gewoonlijk Artaxes geheeten, moest voor de Romeinen vluchten en week naar de Parthen, die
hem op den troon herstelden. Later riepen
de Armeniërs zelven de hulp der Romeinen
tegen hem in; doch voordat nog het rom.
leger liet armenisehe gebied had bereikt, was
de koning reeds door samenzweerders vermoord (20). - 3) koning van Media Atropntëne, was een bondgenoot van Antonius
tegen zijn armenischen naamgenoot, doch
werd later zelf door de verbonden Parthen
en Armeniërs uit zijn eigen rijk verjaagd.
Artaxata, xa 'AQráEfTc, sterke vesting en
hoofdstad van Armenia, door den eersten
armenischen koning Artaxias aan den Amxes gebouwd (189) volgens een ontwerp van
Hannibal, die een poos bij hem verblijf hield.
De stad werd in 58 n. C. door de Romeinen
onder Corbulo veroverd en verbrand, maar
kort daarop door koning Tiridates onder
den naam iYeronici herbouwd. Ook in later
tijd heet de stad echter gewoonlijk Artaxata.
Artaxerxes, 'ATalliç, naam van perzische koningen: 1) Art. I ]Ia6 (Lonyirncsnus), zoon van Xerxes (z. Arta6anus),
reg. 465-425, gedurende welken tijd hij
met vele opstanden te kampen had. Vooral
gevaarlijk en moeilijk te onderdrukken was
de opstand der Aegyptenaren onder Inaros,
die door de Atheners met schepen ondersteund werd. Omtrent den Cimonischen vrede
z. Gimon a. h. e. - 2) Art. II zoon
en opvolger van Darius II, reg. 404-358.
Reeds dadelijk bij het begin zijner regeering
trachtte zijn jongere broeder Cyrus, satraap
van Lydië, Phrygië en Cappadocië hem van
den troon te stooten, hij sneuvelde echter
in den slag bij Cunaxa (401). In 400 zonden de Spartanen, die door de aziatische
Grieken te hulp geroepen waren, een leger
naar Azië, dat, vooral onder Agesilitus, aanmerkelijke voordeelen behaalde op de satrapen Tissaphernes en Phamnabzus, zoodat
Agesilaus reeds hoop voedde op de verovering van het geheele perzische rijk, welks
inwendige zwakheid in dezen oorlog duidelijk

gebleken was. Het gelukte Art. echter in
Griekenland zelf een oorlog tegen de Spartanen te verwekken, waardoor zij genood
zaakt waren Agesilaus terug te roepen. Ook
tegen Aegypte, dat onder Nectanebis weder
opgestaan was, tegen Euagomas van Cyprus
en tegen vele afvallige satrapen moest Art.
langdurige en moeilijke oorlogen voeren.
Even ongelukkig was hij in zijn familieleven. Bij de vele hofintriges, die dikwijls
een bloedig einde hadden, kwam nog het
slechte gedrag zijner zonen, waarvan de oudste, Darius, tot troonopvolger bestemd, een
zamenzwering smeedde om zijn vader te
laten vermoorden, en daarom op diens bevel
ter dood gebracht werd. - 3) Art. III
V2zoç, zoon van Art. II, reg. 358-338, een
wreed tiran, die bijna Zijne geheele familie
liet vermoorden. Met de hulp van grieksche
huurtroepen onderwierp hij Aegypte en
Phoenicië en bedwong hij den opstand van
Artabazus. Hij regeerde geheel onder den
invloed van Zijn gunsteling, den Aegyptenaar Bagoas, die hem eindelijk vergiftigde.
- 4) Artaxerxes I, stichter van het nieuwperzische rijk 227 mi. C. (v. s. 224 n. C.) en
van de dynastie der Sassaniden. Hij regeerde
in Perzië sedert 2111, maar versloeg den
laatsten koning der Parthen, Artabnus, in
227, en noemde zich sedert dien tijd ,,koning
der koningen van Iran." Hij stierf in 241
of 242 en werd opgevolgd door zijn zoon
Sapores I. In 223 voerde hij oorlog met den
romeinschen keizer Sevërus Alexander. Zie
verder Sassanidcie.
Aitaxes = Artavasdes no. 2.
Artaxias, /4m;iac, generaal van den syrischen koning Antiochus III, en stadhouder
van Armenia, maakte zich omstreeks 188
onafhankelijk en stichtte het armenische rijk.
Antiochus J\T Epiphanes versloeg hem wel
en nam hem zelfs gevangen, doch kon Armenia niet heroveren. Ook de volgende koningen van Armenia maior komen, behalve
onder hun eigen naam, ook onder den naam
of titel Artaxias voor.
Artemitlörus, AQr 1) alexandrjnsch
taalgeleerde uit de lste eeuw v. C., leerling
van Aristophanes. Hij schreef over het dorisch
dialect en gaf de bucolici uit. - 2) van
Ephesus, beschreef omstreeks 100 zijne reizen
in een geographisch werk, dat door latere
schrijvers veel gebruikt werd en waarvan
nog een uittreksel bestaat. - 3) van Ephesus,
leefde te Rome onder Hadrianus en schreef
een Droomboek dat zoowel
over de mythologie als over de zeden van
zijn tijd belangrijke bizonderheden bevat.
Artemis, 'Au;(vttç, Diana, dochter van Zeus
en Leto, tweelingzuster van Apollo, met wien
zij vele punten van overeenkomst heeft. Evenals hij, brengt ook zij met hare pijlen een
plotselingen dood, vooral aan vrouwen, en
straft zij hen, die de wetten en het recht overtre
den, maar ook eveneens is zij eene ongelukafwerende, heilaanbrengende godin (2thTa).
V ooral vrouwen neemt zij onder hare bescherming, geeft schoonheid en gezondheid
-

ARTEMISIA —ARVALES FRATRES.
aan jonge meisjes en staat de vrouwen bij

in barensnood (El^^zThuL); ook doet zij jonge
kinderen opgroeien (KolooZOÓros), zooals zij
hare zorgen uitstrekt over alles wat in de
natuur jong en zwak is. Hier en daar komt zij
voor als verzoenende en orakelgevende godin,
of als godin der schoone kunsten ; zelve
vermaakt zij zich met hare nimfen gaarne
met den dans, en ook op den Olympus voert
zij den reidans aan. Bijzonder treedt zij op
den voorgrond als godin der jacht (AyooT Qa),
zij begunstigt de jagers en geeft hun goede
vangst, en zelve maakt zij van hare nimfen
vergezeld, op het wild jacht, vooral in de
wouden en op de bergen van Arcadië en
Lacedaemon. Voor
liefde is zij ontoegankelijk, zij is en
-

blijft de maagdelijke
godin (fl &ï'voc ), die
alle aanslagen op
hare eerbaarheid
streng bestraft en
ook bij sterfelijke
vrouwen de kuischheid beschermt. Oorspronkelij k was Artemis Bene maangodin
en ook later wordt
zij dikwijls voor dezelfde gehouden als

Hecate en Bendis. In
de oudste tijden werden haar menschenoffers gebracht, die
later wel afgeschaft
werden, maar waar
enkele plaat -vanop
altijd sporen-sen
overbleven. Te Sparta
bijv. werden jaarlijks
voor het altaar van

Artemis 'OoT^(t knapen gegeeseld, tot
hun bloed op het
altaar spatte. De
Grieken zelf beweerden dat de Artemis,
die zulke bloedige
offers eischte, de
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entegen was het geheele lichaam ingewikkeld als eene mummie en geheel met borsten
bezet, zinnebeeld van de voedende kracht
der godin.

Artemisia,

feesten van Artemis.
dochter van
Lygdamis, koningin van Halicarnassus, nam
met vijf schepen deel aan den tocht van
Xerxes tegen Griekenland, en toonde in den
slag bij Salamis veel moed en beleid. — 2)
dochter van Hecatomnus, zuster en gemalin
van Mausolus, wiens nagedachtenis zij eerde
door de oprichting van een grafmonument,
het Mausoleum, dat onder de zeven wonderwerken der oudheid gerekend werd. Zij
volgde hem in de
'

Artemisia,

A^OZF^GGL

aa,

'Aoz,1tte a, 1)

regeering over Carië
op en stierf in 351.

Artemisium, '.f1oZ&

fL caoii, kaap en kuststreek in het Noorden
van het eiland Euboea, bekend door
den zeeslag tusschen
Perzen en Grieken

in 480.

Artolaganum, aoEobroodkoek,
een gebak, dat bereid
werd uit meel, wijn,
melk, olie en peper,
en als lekkernij geprezen wordt.
) ciyavov,

Aruns,

'.4000vvs,

etruscisch woord —
jongere zoon., bij de
Romeinen eenigszins
tot eigennaam geworden. Aldus worden
genoemd : een broeder
van Tarquinius Priscus, een broeder en
een zoon van Tarquinius Superbus, een
zoon van Porsenna.
Arváles fratres,

een romeinsch priestercollegie van twaalf

priesters, wier ambt
levenslang was en
zelfs door gevangenis
taurische was ( T(ci}oóArtemis van h et Louvre-Museum .
of verbanning . niet
2ro)oc), in wier dienst
kon verloren worden.
Iphigenia in Tauris
Aan hun hoofd stond een magister colleyii, die
priesteres geweest was en wier beeld en eerevoor den tijd van eenjaar uit hun midden werd
dienst Orestes vandaar naar Griekenland had
gekozen. In Mei hielden zij ter eere der Dea Dia
medegebracht. De ephesische Artemis was eene
aziatische godin, een verpersoonlijking van de (waarschijnlijk Ceres of Tellus), een plechtig
offerfeest, de Ambarvalia (z. a.) waarbij een
voortbrengende en voedende kracht der natuur.
De dienst van Artemis was, evenals die van oud lied in saturnische versmaat werd geApollo, door geheel Griekenland verbreid. zongen, en dat met een kostbaren maaltijd
De hond, het hert, het zwijn, de beer en de werd besloten. Daarbij had een plechtige
omgang plaats. Hunne taak was, zooals Varro
kwartel zijn haar gewijd. Zij wordt gewoonlijk voorgesteld als eene slanke en vlugge zegt : sacra facere propterea ut, f ruges f eraní
area. Volgens de sage zou Romulus' pleeg jageres, met hoog opgeschorte kleederen, hooge
moeder, Acca Larentia, twaalf zonen hebben
schoenen, pijl en boog ; in hare tempels stonden
gehad, en zou Romulus, na den dood van
echter ook beelden met lange kleederen, die
een hunner, diens plaats hebben ingenomen
behalve den boog nog een fakkel droegen.
en de broederschap gesticht hebben. In het
Bij de beelden der ephesische Artemis daar-
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was Nemossus, later in Augustonemétum
herdoopt (z. a.). Het sterke Gergovia, door
Caesar in den strijd tegen Vercingetorix
tevergeefs belegerd, lag ook in hun gebied.
Vercingetorix zelf was ook een Arverner.
Bij de reorganisatie onder Augustus werd
hun land bij Aquitania (z. a.) gevoegd.
Arx, ázo6 ro^tc. In ouden tijd had elke aanzienlijk e stad eene arx of acropolis, binnen
de muren op eene hoogte gelegen, ten einde
bij eene overrompeling den inwoners een toevluchtsoord te verschaffen. Over de meeste
dezer áyoogoó m,c valt niets bizonders te zeggen.
Waar iets bizonders er van te vermelden is,
zooals bij die van Athene en Rome, zie men
de plaatsbeschrijving dezer steden.
Arybas of Arybbas, 'AOf 3«s, vorst der
Molossiërs, oom van Olympias, werd in 342
door zijn neef Alexander van Epirus met de
hulp van Philippus verjaagd. De Atheners
beloofden hem hulp, maar konden die niet
verschaffen. Hij heeft lang in Athene geleefd
en stierf in ballingschap. V. a. is hij later
naar Epirus teruggekeerd.
Arzanéne, 'A ' ^u 9 PJ?, landschap van Armenia major, ten zuiden door den Tigris begrensd.
As, afgeleid van ^^^ rom. munt, de waarde
van een rom. pond (= ongeveer 1/3 kilo)

koperen schijven, nagenoeg een Romeinsch
pond zwaar, as libralis geheeten. Ze vertoonden op de eene zijde den voorsteven van een
schip, op de andere den kop eener godheid
(Janus). De halve as was meest met een
Jupiterskop en aan de keerzijde weder met
een voorsteven gestempeld, en droeg de letter
S (seïnissis) tot onderscheidingsteeken, terwijl
op den geheelen as het merk I was aangebracht. De overige onderdeelen van den as
droegen verschillende stempels en zooveel
ronde knopjes, als zij unciae waard waren.
Het waren de triens = 4 unciae, de quaclrans
of íeruncius = 3 unciae, de se.vtans = 2 unciae en de Zuncia. Omstreeks 268 begon men
zilveren munten te slaan en wel in drie
waarden, den denarius (10 as), den quinarius
(5 as), deu sestertius (22 as) z. a. ; tot voorbeeld diende de Attische drachme, waarmede
de denarius altijd is gelijk gesteld. Tevens
muntte men een nieuwen as, die slechts een
derde (triens) woog van den oude, den z.g.
as trientalis. In 250 werd de as sextaníarius
ingevoerd, die een zesde (sexlans) van het
oude gewicht bedroeg = 2 unciae, maar den
as trientalis moest vervangen, zoodat er ook
van dezen as tien in een denarius gingen.
De as werd dus sinds dezen tijd teekenmunt.
In 217 werd het gewicht van den as op
1 ons gebracht (as uncialis) en gelijk gesteld
met i / 16 van een denarius en '/ van een
sestertius. Inmiddels werden de oude stukken
(aes grave) , zoolang ze bestonden, voor een
hoogeren prijs verhandeld. Waar in oude
wetten, dus ook in boeten, het woord as
voorkwam, werd die niet gelijkgesteld met
den as uncialis, maar als een sestertius (4 as)
berekend. Later werd de as tot op een half
ons verkleind, maar de waarde bleef dezelfde
— 1/, sestertius. Hij diende voortaan als
pasmunt. — Hoewel de as de oorspronkelijke
munteenheid was, werden geldsommen berekend met sestertie. De sestertius (= semisíertius, derdehalf) was eerst, overeenkomstig
zijn naam, gelijk aan 2'/2 as, doch werd
later (in 217) aan 4 as gelijkgesteld. Z.

koper voorstellende. Oorspronkelijk gebruikte

sesterties.

laatst van de republiek hield het college op
te bestaan, maar nadat de dienst een tijdlang
door de pontifices was waargenomen, werd
het door Augustus in 21 hersteld. Sinds dien
tijd bepaalde de plechtigheid zich tot een
heilig terrein om een tempeltje van Dea Dia,

5 mijlen ten Z. van Rome aan de via Campana gelegen. Hier zijn in 1570 n. C. en
later de verslagen van 96 jaarfeesten op
marmer gegrift gevonden, de z.g. acta fratrum arvalium. De fratres droegen bij hun
feest kransen van korenaren.

Arverni, welke naam nog voortleeft in
Auvergne, waren een der hoofdvolken van
Ga] lia. Ze woonden aan den Elaver (Allier)
en in de omliggende bergen, en beheerschten
ten tijde van Caesar geheel westelijk Gallia
tusschen Lig er en Garumna. Hunne hoofdstad

men vee (pecus) als ruilmiddel. Later kwam
het koper in gebruik, eerst in den vorm
van gewichten. Een pond koper (poncio aegis)
noemde men as (één) ; dit was verdeeld in
12 unciae. Zoo kon het koper, vooral in
kleinere bedragen, het daarvoor minder ge
vee als ruilmiddel vervangen. Men-schikte
noemde het daarom pecunia. De overlevering
wil, dat men reeds in den koningstijd een in
een vorm gegoten hoeveelheid koper van
staatswege met een teeken kon laten voorzien, als het gewicht juist was (aes siynatum),
zoodat het dan niet meer telkens behoefde
te worden nagewogen. In 430 bepaalde de
Lex Julia Papiria (z. a.), dat bij betalingen
aan den staat een schaap door tien as (d. i.
10 pond koper) en een koe door 100 as zou
worden vervangen; vroeger hing de waarde
(aestimatio) van het goedvinden der-bepaling
ambtenaren af. Omstreeks 375 werd de eerste
munt te Rome gemaakt, bestaande in groote

Asander, ' 4aavCooS, zoon van Philótas,.
veldheer van Alexander d. G. Hij werd in 334
stadhouder van Lydië en voltooide de ver
een grootgin-overingaHlcsudor
slag, waarin hij met Ptolemaeus aan Orontobates de nederlaag toebracht. — 2) zoon
van Agathon. Na den dood van Alex. werd
hij stadhouder van Carië, en daar Perdiccas
hem die provincie wilde afnemen, ging hij
tot de partij van Antigonus over (321). Later
sloot hij zich weder bij de vijanden van Antigonus aan, maar moest zich in 313 aan hem
onderwerpen. — 3) veldheer van Pharnaces
II, koning van Bosporus, dien hij bij de nadering van Caesar liet dooden om in zijne plaats
te regeeren (47 ). Caesar liet hem afzetten, doch
Augustus gaf hem later de regeering terug.
Asarótuni, ákáocvzov, vloer van mozaiek werk voor een eetzaal, zóó ingelegd, dat
het den schijn had, alsof er allerlei overblijf
een maaltijd op lagen en hij niet-selnva
-

ASBESTUS---ASIA.
was aangeveegd (oa^ow). Wanneer dan een der
dischgenooten werkelijk iets morste, viel dit
niet in het oog.
Asbestus, áofl oi;oc (onbrandbaar), asbest
of amiant, eene delfstof, waarvan de vezels
zich als vlas laten verwerken en waarvan
men in de oudheid het ashesíinum linum vervaardigde, om er de dooden in te wikkelen,
alvorens zij op den brandstapel werden gelegd,
opdat hunne asch niet zou verontreinigd worden door die van het hout. Daar zulke lijk
zeer kostbaar waren, konden slechts-waden
de gegoeden zich deze weelde veroorloven.
Asbolus, "Aoç3o2oc, een Centaur, die op de
bruiloft van Pirithoüs met de Lapithen vocht
en later door Heracles gekruisigd werd.
Asealaphus, 1) zoon van Ares
en Astyoche, koning der Orchomeniërs, nam
deel aan den Argonautentocht en sneuvelde
voor Troje. V. a. werd hij na de verovering
van Troje koning van het eiland Aretias in
de Zwarte zee. — 2) zoon van Acheron en
Gorgyra of Orphne. Toen Persephone uit de
onderwereld zou vrijgelaten worden, indien
zij er nog niets genuttigd had, verried hij
dat zij van een granaatappel geproefd had. Tot
straf begroef Demëter hem onder een zwaren
steen, en toen Heracles hem later daarvan
bevrijdde, veranderde zij hem in een nachtuil.
Ascalon, 'Aoxc &)v, voorname vesting der
Philistijnen, later een belangrijke hellenistische stad, op de kust van Palaestina.
Aseania, 'Aoxceria, 1) meer en omgeving
in Bithynia, bij de stad Nicaea. — 2) zoutmeer in zuidelijk Phrygia tusschen Colossae

en Celaenae.
Aseanius, 'AoxávtoS, zoon van Aenéas en
Creusa, door Vergilius en anderen ook Ilus
of Lulus genoemd, ten einde de afstamming
van Augustus en de cgens 1ulia uit Aeneas aan
te wijzen, werd door zijn vader uit Trojes
ondergang gered en kwam met hem in Latium aan, waar hij Alba Longa stichtte.

Aseiburgium, stad aan den linkeroever van
den Rijn, in het gebied der Gugerni in Belgica. Het ligt tusschen Vetera en Gelduba.
Aseiburgius coons, thans het Reuzengebergte.
Aselepiadae , 'Aoxar77ztád(, priesters en,
naar men meende, afstammelingen van Asclepius. Op Cos, te Cnidus e.e. vormden zij
vereenigingen voor de bestudeering en uitoefening der geneeskunde. Te Rome was het
de algemeene naam voor geneeskundigen.
Asclepiades, 'AoxA17n1áfY17:,1) naam van verscheiden geneeskundigen. Beroemd is de ge-

leerde Ascl. van Prusa in Bithynië, die
omstreeks 50 te Rome zijne kunst uitoefende.
— 2) van 11lyrlëa, beroemd grieksch rhetor te
Alexandria, en later te Rome (150-50). Hij
heeft een theorie der geschiedbeschrijving
samengesteld, waarvan de grondslag is een
soortgelijke indeeling in drieën, als men bij
de rhetorica vindt, en b.v. door Cicero is
uitgewerkt en toegepast. Ook in den keizer
blijft dit systeem in gebruik.
-tijd

Aselepiodórus, 'Aazd /7C 6(imeos, beroemd
,

schilder, tijdgenoot van Apelles.

Asclepius, 'Aaxa v^nt6S, Aesculapius, zoon
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van Apollo en Corónis, dochter van Phlegyas,
of Arsinoë, dochter van Leucippus, geb. in
Thessalië, te Epidaurus of in Messenië. In
de oudste gedichten wordt hij voorgesteld
als een heros, die, door Apollo aan Chiron
toevertrouwd, door dezen opgevoed werd en
van hem o. a. de geneeskunde leerde, waarin
hij het zoover bracht dat hij niet alleen vele
zieken genas, maar zelfs dooden deed herleven.
Toen echter werd hij door Zeus, die niet wilde
dat de mensclien geheel van de vrees voor
den dood bevrijd zouden worden, met den
bliksem getroffen en, op verzoek van Apollo,
als sterrenbeeld aan den hemel geplaatst.
Later werd Ascl. algemeen vereerd als de genezende god, eene hoedanigheid die eigenlijk
tot het wezen van Apollo behoort, en had
hij heiligdommen in verscheiden plaatsen,
vooral zulke die wegens schoone en gezonde
ligging, bronnen e. dgl. veel bezocht werden
door hen die genezing van ziekten zochten.
Daartoe legde men zich, na het vervullen
van nauwkeurig omschreven plechtigheden,
in of bij den tempel neer, waarop men in
den slaap de gewenschte voorschriften van
den god. ontving, die echter meestal door de
priesters verduidelijkt moesten worden. Vooral
beroemd was zijn tempel te Epidaurus, rijk
begiftigd met de geschenken van herstelde
zieken, waar om de vijf jaar te zijner eer een
grootfeest, gevierd werd ; later was
,

Pergamus de hoofdzetel van zijn eeredienst.
De haan, de hond en de geit waren hem gewijd,
maar bovenal de slang, waarmede hij steeds
afgebeeld wordt en onder welker gedaante de
god zelf zich soms vertoont. Z. Aescuulapius.
Aseonius Pediárhus (Q.), geboren te Patavium weinige jaren v. C., overleden 88 na C.,
V. a. 76 n. C., schrijver van belangrijke aan
Cicero's redevoeringen. In-teknigop
1416 heeft men te St. Gallen een (thans
verloren) handschrift gevonden met een gedeelte zijner aanteekeningen, waaronder echter
ook van jonger hand.
Asera, ".foxe«, stadje in Boeotia, aan den
voet van den Helicon, geboorte- of verblijfplaats van Hesiodus.
Asculum, naam van twee steden in Italia.
1) Asculum (Ausculurn) Apulum, op de grenzen
van Apulia en Samnium, waar de Romeinen
in 279 door Pyrrhus, koning van Epirus,
werden verslagen. Zie Decii n°. 3). Horatius
duidt het plaatsje aan door de woorden :
oppidulujn quoci verse dieere non est. — 2)
Asculum Picénum, hoofdstad van Picénum en

romeinsch municipium, in den bondgenooten-

oorlog verwoest, doch weder opgebouwd.
'AOs /iet «S yo«g1, aanklacht wegens beleediging en bespotting van door den staat erkende
goden of wegens heiligschennis. Zulke zaken
werden door den doycos' fleoJ„v' voor den
Areopagus, soms voor de Heliaea gebracht.
De straf was niet bij de wet bepaald.
Asia, 'Aoia, Oceanide, moeder van Prométheus.
Asia, 'A iu. Deze naam heeft verschillende
beteekenissen. Vooreerst verstaat men er het
werelddeel onder, dat van Europa door den

06

ASIA PRATA-- ASOPUS.

Tanaïs (Don), de Palus Maeotis (zee van
Azow) en verder door zeeën was gescheiden,
en slechts voor een klein gedeelte bekend was.
Als scheiding tusschen de werelddeelen Azië
,n Afrika werd eerst het Nijldal, later de
Arabische golf beschouwd. De ouden spraken
van Beneden- en Boven-Azië, en namen dan
als scheiding den stroomloop van den Halys
of wel het Taurusgebergte met den Antitaurus aan (th rázco en z- à duw 'Aoiac, 'AO L
1 F !( en FzróS zov "A) i'oS of roi I fpovv).

Het oudst bekende gedeelte omvatte niet veel
meer dan het oude perzische rijk ; de tochten
van Alexander den Grooten brachten eenige
meerdere kennis omtrent India aan. In de
vierde eeuw na C. sprak men van Asia minor en maior. Asia minor, thans Anatolië
of Natolië, omvatte het groote vooruitspringende schiereiland, dat ten N. door den Pontus Euxïnus, ten W. door de Aegaeïsche zee,
ten Z. door de Middellandsche zee tot aan de
golf van Issus werd omspoeld. Al wat daar
Asia 9naior.
-achterlg,ws
De romeinsche provincie Asia was

ontstaan

door het testament van den laatsten koning
van Pergamus, Attalus III, die in 133 zijn
rijk en zijne schatten aan het romeinsche volk
naliet. Zij omvatte in het eerst de volgende
landschappen : Mysia met Aeolis, Lydia met
Ionia, Caria met Doris (129). Eenige jaren
later (116) werd Phrygia er aan toegevoegd,
dat wel tot Pergamus had behoord, doch eerst
aan Mithradátes V van Pontus was afgestaan.
Onder keizer Vespasidnus werden ook Rhodus
en Lycia ingelijfd. Asia werd eerst door propraetors bestuurd, doch werd later eerre proconsulaire provincie. Ephesus was de hoofdstad.
Tijdens keizer Traiá,nus omvatte het romneinsche gebied in Azië de volgende gewesten : 1 de bovengenoemde provincie Asia, 2
Bithynia, 3 Paphlagonia, 4 Galatia, 5 Lycaonia, 6 Pisidia, 7. Lycia, 8 Pamph lia,
9 Cilicia, 10 Cyprus, 11 Cappadocia, 12 ontus, 13 Armenia minor, 14 Armenia, 15 Mesopotamia (noordwestelijk gedeelte), 16 Commagene, 17 Syria met inbegrip van Phoenlce
en Judaea, 18 Arabia Petraea, die echter
^

niet alle afzonderlijke provinciën vormden.
Bij de latere indeeling van het rom. rijk in
116 provinciën werd de oude provincie Asia
in zeven deden gesplitst, waarvan Asia proconsularis de westkust bevatte van de golf
van Adramyttium af tot aan den Maeander.

Asia pr ata, "AotoS ) ckv, ook wel Asia
plus geheeten, de vruchtbare vlakte in
Lydia, die door den Cayster doorsneden
wordt, ten Zuiden van den berg Tmolus.
Asinárus, 'AoivaooS, rivier op Sicilia, een
eind bezuiden Syracusae, bij welke de Atheners in 413 door de Syracusanen en den Spartaan Gylippus verslagen werden en Nicias
zich moest overgeven.
Asine, '.flow, 1) stad aan de Argolische
golf. — 2) stad aan de Messenische golf, gesticht door de dryopische bewoners van no. 1,
die uit hunne woonplaats waren verdreven.
-- 3) kustplaats in Laconia, bij Gythéum.
Asi.uii, 1) C. Asinius Polio, uit Teate Mar-

rucinorum afkomstig, geboren 75 v. en gestorven 5 n. C., was als geschiedschrijver, als
treurspeldichter, als redenaar en als criticus
een der meest gevierde mannen van zijn tijd.
Het incest bekende en belangrijkste was zijn
werk over de burgeroorlogen, waarin hij nu
en dan belangrijk schijnt afgeweken te zijn
van de officieele lezing. In den burgeroorlog
tusschen Pompeius en Caesar had hij de
partij van den laatste omhelsd, en bij Pharsdlus, in Africa en Hispania gestreden. Na
Caesars dood behoorde hij tot de republikein sche partij en sloot hij zich noch rechtstreeks
bij Antonius, noch bij Octaviiinus aan, maar
poogde door zijne bemiddeling botsingen te
voorkomen. In Gallia Cisalpina belast met
de landverdeeling onder de veteranen van
Octavianus, bezorgde hij aan zijn vriend
Vergilius tijdelijk diens landgoed terug. In
39 behaalde hij als proconsul eene overwin ning op de Parthini in Illyria, doch onttrok
zich na zijn zegetocht aan het staatkundig
leven, hoewel hij als lid van den senaat
aan diens werkzaamheden ijverig deel bleef
nemen. Pollió stichtte te Rome de eerste
openbare bibliotheek, en evenals Maecénas
trad hij op als beschermer van j eugdige talenten.
Van zijne vele werken is niets tot ons gekomen. — 2) C. Asinius Gallus, zoon van
den vorigen, huwde met Vipsania Agrippina,
de gescheiden echtgenoote van Tiberius. Door
zijne vrijmoedigheid beleedigde hij den keizer,
werd gevangen genomen en stierf in 33 n.
C., vrijwillig of gedwongen, den hongerdood.
Hoewel hij niet zijns vaders talenten schijnt
te hebben bezeten, had hij toch eene groote voor
voor de beoefening der wetenschappen.-liefd
Asisium, tgw. Assisi, klein plaatsje in Uinbria, ten 0. van Perusia, geboorteplaats van

Propertius.
Asius, "AotoS, van Saurus, een van de
oudste grieksche elegische dichters.
'AO ui) t(, een spel dat op den tweeden dag
der kleine Dionysusfeesten in Attica gespeeld werd ; het bestond daarin, dat men op
een opgeblazen en met olie glibberig gemaakten zak hinkte (áóxco&v, á^xco).tá&v ), die
van het vel van een aan Dionysus geofferden
bok gemaakt was.
Asopiades, Aeacus, de kleinz. van Asopus.
Asópis, '4ow Tii , Aegina, de dochter van
Asopus.
Asopus, 'Aoaeris, 1) - rivier die bij Phlius
ontspringt, door de vlakte van Sicyon loopt
en in de Corinthische golf valt. — 2) rivier
die bij Plataeae ontspringt, door Boeotië loopt
en op attisch gebied in de Euboeïsche zee
valt, de grens tusschen het gebied van Plataeae en van Thebae. — 3) riviertje bij de
Thermopylae. — 4) stad in Laconica, aan
den oostkant van de Laconische golf, met
een beroemden tempel van Asclepius. -- 5)
de stroomgod van een der beide eerstgenoemde
rivieren. Hij was de zoon van Oceanus en
Tethys en bij Metope de vader van twee
zoons en twaalf of twintig dochters, die bijna
allen namen dragen van steden, in de nabijheid dier rivieren gelegen. Vele zijner doch-

ASPARAGIUM—ASSYRIA.
ters werden door goden ontvoerd, bijv. Aegina
door Zeus. Toen Asopus deze dochter zocht
en van Sisyphus vernomen had, wie haar
geroofd had, vervolgde hij Zeus en wilde hij
met hem strijden, maar Zeus verjoeg hem
met den bliksem, waardoor hij in zijn bedding werd teruggedreven.
Aspar agium, stad in Illyria, nabij Dyr-

rhachium.
Aspasia, ' flonaa^a, 1) van Milétus, dochter
van Axiochus, kwam naar Athene en wist
daar door hare schoonheid, verstand, geestigheid en bekwaamheden ieders aandacht te
trekken. De voornaamste mannen, ook Socrates, zochten haar omgang, en Pericles verstiet
om harentwille zijne gemalin. Door hem oefen
zij, naar men zeide, ook op de staatszaken-de
grooten invloed uit, het is echter slechts
scherts wanneer. Aristophanes beweert dat zij
den oorlog met Samus en den peloponnesischen
oorlog veroorzaakt zou hebben. De vijanden
van Pericles klaagden haar aan van áopta,
maar zijne welsprekendheid, die zich bij deze
gelegenheid in al hare kracht vertoonde, bewerkte dat zij vrijgesproken werd. Na zijn
dood huwde zij met den demagoog Lysicles,
die door haar grooten invloed kreeg. — 2)
van Phocaeaa dochter van Hermotimus, eigen'ijk Milto geheeten, minnares van den jongeren
Cyrus, die haar om hare schoonheid en ver
naam Aspasia gaf. Na den slag bij-stande
Cunax.a viel zij in handen van Artaxerxes,
en toen zijn zoon Darius haar aan hem betwistte, maakte hij haar priesteres van Anaitis. V. s. was dit de reden waarom Darius
tegen zijn vader opstond, wat bij met zijn

leven boette.

Aspasii, '.4o7táetot, indisch volk ten N. van
den Cophen, daar, waar de Choaspes er in

uitstroomt.

Aspendus, "Aannlc1o4, welvarende stad in
Pamphylia, aan den Eurymedon, oorspronkelijk eene argivische volksplanting.
Asphaltites lacus, de Doode zee in het
zuiden van Palaestina, waarin zich de Jordaan stort.
Asphodelus, áag6c1:2o , een plant met kleine
knollen aan den wortel, die in de oudste
tijden, en later nog door de armen, gegeten
werden. Men plantte ze op de graven en meende
dat zich door de onderwereld een groot stuk
land uitstrekte dat daarmede beplant was.
t4o7r s z. Clipeus.
Aspis, 'slairis, kaap en stad, oostelijk van
Carthago, gesticht door Agathocles, den tyran
van Syracuse, in den eersten punischen oorlog tijdelijk door de Romeinen bezet (256)
en sedert Clupea genoemd. In 46 werd het
tegelijk met Carthago Romeinsche koionic.

Asplédon, 'Aaní^^cTwv, oude stad der Minyers in Boeotia, ten Noorden van het meer
Copaïs.
Asprénas (L. Nonius), schoonzoon van Varus en een der weinigen, die uit den slag
in het Teutoburgerwoud ontkwamen. Later
(in 14 n. C.) was hij proconsul van Africa.
Hij was een groot vriend van Augustus.
SCHLIMMER en DE BOER.
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Assa, Asséra, "A6(Y«, "AaO1l Q«, stad op
Chalcidice, aan de Singitische golf.
Assaeëni, 'AOcycex p'oL', indische stam in het
,

Indus-gebied, aan de Westzijde, ten N. van
den Cophen, verwant met de Astaceni.
Assaracus, 'llooáoazo c , zoon van Tros,
overgrootvader van Aenéas.
Asser, in het algemeen een balk of boom

of dikke lat, b.v. de draagboomen van een
draagstoel, doch altijd een bewerkt en geen
ruw stuk hout. De asser in den zeestrijd was
een cries in het klein, een balk, die aan
touwen in het want hing en door zijn beuken
het want of den romp van het vijandelijk schip
moest vernielen.

Assertor . In eene causa liberalis, d. i. een
geding over de vraag, of iemand vrij of slaaf
was, kon de persoon, wiens vrijheid betwist
werd, niet als zijn eigen verdediger optreden.
Hiertoe was een assector noodig, iemand,
die rechtspersoonlijkheid bezat en staande
hield, dat de betwiste persoon een vrije was,
bij welke verklaring hij zijne hand of een
staf (festuca of vindicta geheeten) op diens
hoofd legde. Dit komt voor bij de manumissio
vindiel ; voor asseríor fungeerde vaak een
Zitlor (zie manumissio n°. 1). Vanhier de uit
aliquemm naam asserere in liberlaíem-druking
= iemands vrijheid verdedigen. Ook asserere
in servituten, een als vrij beschouwd man als
zijn slaaf opeischen.
Assessor. Wanneer te Rome aan iemand
werd opgedragen, als index in eene rechtzaak
uitspraak te doen, eischte de gewoonte, dat
hij eenige vrienden uitnoodigde, de zitting
bij te wonen en hem als consilium met hun
raad bij te staan. Evenzoo vormden de stadhouders in de provinciën bij hunne rechtspraak
een consilium uit hunne officieren. Onder de
keizers evenwel kwam meer en meer de geheele rechtspraak in handen der overheden,
die geregeld een vasten bijzitter kozen, assessor
geheeten, gewoonlijk een rechtskundige, die
de geheele zaak instrueerde, en het vonnis
—

opstelde.

Assésus, '.4aaq(iir, stad in Ionia, bij Mi
een Athena-tempel.
-letus,m
Assidui, gezeten burgers, werden te Rome
die burgers geheeten, die in eene der vijf classes waren ingeschreven, in tegenstelling der
proletarii.

Assignationes viritanae, zie Colonia n°. 2.
Assórus, '.floawQÓS, stad op Sicilia, ten
N.O. van Henna.
Assus, " 4000c, aeolische stad aan de Zuidkust van Troas, beroemd door voortreffelijke
tarwe en door eene steensoort, lapis Assius,
die de voorwerpen deed versteenen en daarom
genoemd werd. Men maakte er
o. a. lijkkisten van.
Assyria, Onder dezen naam kan
men vooreerst het groote oucl-assyrische rijk
verstaan, dat eenmaal zich over Armenia,
Media, Persis, Babylonia, Mesopotamia, Syria, Phoenice en Palaestina uitstrekte en 672656 zelfs over Aegypte heerschte, doch vervolgens uiteenspatte en omstreeks 606 met
de verwoesting der hoofdstad Niniveh te gronaaexogvéyoC

ASTA--ATALANTE.

98

de ging. Zie Ninus. — Het landschap 4ssyria
in engeren zin omvatte ongeveer de streek
tusschen den Tigris en het Zagrus- of Choatrasgebergte ten W. en ten 0., en Babylonia en
Armenia ten Z. en ten N. Na den val van het
oud -assyrische rijk maakte het achtereenvolgens een deel uit der medische, perzische,
macedonische, syrische, parthische en nieuw
rijken.
-perzisch
Asta, 1) stad in Liguria, rom. kolonie,
aan den Tanarus, een zijtak van den Padus
(Po). Tegenwoordig Asti. — 2) rom. kolonie
in Baetica, nabij Gades (Cadiz).
Astaboras, ' f1ozóoaS, thans Atbara, zijtak van den Nijl, in Aethiopia.
Astaeêni, 'AO (u 17 'o^, indisch volk, aan den
benedenloop van den Cophen, verwant met
de Assacéni.
Astacus, 'Aar(bós, 1) stad in Acarnania aan
de Ionische zee. — 2) megarensisehe kolonie
in Bithynia, aan een inham der Propontis;
zij werd door de Atheners versterkt en Olbia
genoemd, door Lysimachus verwoest, doch
door Nicomëdes I herbouwd en onder den naam
van Nicomedéa tot de prachtige hoofdstad
van Bithynia gemaakt.
Astapa, ' AOT« = Ostippo.
Astapus, 'Aozá^o2's, zijtak van den Nijl
in Aethiopia. Tusschen dezen en den Astaboras ligt het schiereiland Meroe.
Astarte, Syria dea, '.46záer^, I:veift 96Ç,
phoenicische godin, die in het Oosten hoog
phoenicische
vereerd werd; vooral bekend is haar tempel
te Tyrus. De Grieken vergeleken haar met
Aphrodite.
Asteria, 'AOr^o^^.C, dochter van Coeiis en
Phoebe. Om aan de liefkoozingen van Zeus te
ontkomen, stortte zij zich, in de gedaante
van een kwartel, in zee en veranderde in een
eiland, dat eerst haar naam droeg, later Ortygia, en eindelijk Delus genoemd werd.
Asterion, ' f10 zso^wv, zoon van Teutamus,
koning van Creta, die met Európa huwde
en hare kinderen, Minos, Radamanthys en
Sarpëdon, als de zijne opvoedde.
Asterope, 'A6z(Oó717, z. Aesacus.
Astrabacus, 'Aozeaflazoc, een oud -laconisch
heros. De spartaansche koning Demarátus was,
volgens het verhaal zijner moeder, een zoon
van Astrabacus of van Aristo.
Astr aea, 'AOïveab(L, dochter van Zeus en
Themis of van Astraeus en Eos, godin der
gerechtigheid, die in de gouden . eeuw op
aarde onder de menschen leefde. In de zilveren eeuw verscheen zij nog nu en dan, maar
toen de verdorvenheid der menschen toenam,
verliet zij, hoewel later dan alle andere goden,
eindelijk ook de aarde en bleef sedert, als
het sterrenbeeld de Maagd, aan den hemel.
Astraeus, 'Aoroc os, zoon van Crius en
Eurybia, echtgenoot van Eos, vader der winden en sterren.
'-4aveaycz2ob, dobbelsteenen met vier vlakke
zijden en aan twee kanten rond. De vlakke
zijden waren met oogen gemerkt, zoodat 1
en f, 3 en 4 tegenover elkander stonden. Men
wierp met vier steenen ; de beste worp, wanneer
1, 3, 4 en 6 boven lagen, heette .'-4TeoYzzi,
,

de slechtste, wanneer alle
vier éénen boven lagen, heette xí wv. Zie Alea.
'Aonuu'óµoi', overheidspersonen die te zorgen
hadden voor politie, straatreiniging, handhaving der bouwverordeningen, enz. Te Athene
waren er tien, vijf voor de stad en vijf voor
den Piraeus. Ze komen sinds de 4de eeuw
voor. — Ook bijnaam van verschillende goden
als beschermers der steden.
Astura, riviertje in Latium, met eene gel ij knamige stad aan den mond er van.
Asturia, '14ozo1'Qke, landstreek in het Noor
hoofdstad-denvaTrcosi,mtde
Asturica Augusia (Astorga). De Astures waren een woest bergvolk, in het tegenw. Astu
noordelijk Leon.
-riëen
Astyages, 'A n'dy7ç, zoon van Cyaxares,
laatste koning der Mediërs (585-550), grootvader van Cyrus, die hem van den troon
stiet en het perzische rijk stichtte, z. Al'attes.
. Astyanax, 'Aazvávus, zoon van Hector en
Andromache. Zijn eigenlijke naam was Scamandrius, maar ter eere van zijn vader noemde
het volk hem Astyanax (heer der seed). Na
de verovering van Troje werd hij, hoewel
nog een kind, van den muur geworpen.
Astydamas, 'flnzj^ffáµ(tS, 1) zoon van Mor
Hij zou 240 treurspelen gedicht heb -simu.
waarvan 15 den eersten prijs behaalden.-ben,
In zijn jeugd was hij een leerling van
Isocrates. — 2) zoon van den vorigere, treur speldichter.
Astydamc^a, 'AoTl'c cut e a, gemalin van
Acastus.
Astyoehe, ' Aoxi'óx^; dochter van Actor,
moeder van Ascalaphus en Ialmenus. — 2)
dochter van Laomedon, gehuwd met Telephus.
Omgekocht door een gouden wijnstok, overreedde zij haar zoon Eurypylus, aan de verdediging van Troje deel te nemen.
Astypalaea, ' f1Oz2'7tá.1«i«, stad en eiland
der Sporaden, in de Aegeïsche zee ten 0.
der Cycladen.
Astyra (gen. ae), rá "Acn^0«, stad in •
Mysia bij Antandrus, aan de golf van Adramyttium met een tempel van Artemis Asiyréne.
Ook een plaatsje bij Abydus.
'Aoz-) <«, door de wet gewaarborgde veiligheid voor slaven en misdadigers, gewl. ver
aan het verblijf in zekere tempels of-bonde
heiligdommen. In den keizertijd werd dit
]!1 (Y5q, HHrsz q,

,

recht, dat aan vele tempels toekwam, omdat
het tot misbruiken aanleiding gaf, beperkt
en gedeeltelijk opgeheven. Ook werd soms
van staatswege aan vreemdelingen áoli)^«
verzekerd, waardoor zij evenzeer als de burgers
tegen aanvallen op hun persoon en eigendom
beschermd waren.
Atabulus, naam in Apulia voor den uit
Afrika overwaaienden verzengenden Sirocco
(Zuidenwind).

Atabyris, Atabyrius,

'Atáflt'ocS, 'Aiadí

ebo ' óeos, hooge berg op het eiland Rhodus,

met een beroemden tempel van Zeus Atabyrius.
Atagis, zie Athesis.
Atalante, 'Ava2ái' j, uit Arcadië, dochter
van lasus en Clymene. Haar vader, die liever
een zoon gehad had, liet haar terstond bij
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hare geboorte te vondeling leggen; zij werd
door eene berin gezoogd, groeide op te midden
van jagers en werd zelve eene buitengewoon
vlugge, sterke en moedige jageres. Zij nam
deel aan de calydonische jacht en bracht aan
het zwijn de eerste wond toe; op grond daarvan kende Meleager, die door hare schoonheid
getroffen was, haar den prijs der overwinning
toe, en Atalante, hierdoor gestreeld, stemde
er in toe zijne vrouw te worden, terwijl zij
vroeger tal van huwelijksaanzoeken had van
de hand gewezen. Ook aan den Argonautentocht
zou zij hebben deelgenomen of willen deelnemen. — V. a. was het niet Meleager, maar
Milanion, die door zijn trouwe liefde haar
hart wist te winnen, hoewel zij ook voor
hem lang koud bleef. — V. a. was Atalante
de dochter van den boeotischen koning Schoeneus, en had zij verklaard alleen hem te
zullen huwen, die haar in den wedloop zou
overwinnen. Reeds velen hadden den strijd
gewaagd, maar waren overwonnen en gedood,
totdat Milanion of Hippomenes door de hulp
van Aphrodïte de overwinning behaalde. De
godin had hem namelijk drie gouden appels
gegeven, waarvan hij onder het loopen telkens
een voor de voeten van Atalante wierp ; deze
bukte om deprachtige kleinoden op te rapen,
maar verloor daardoor zooveel tijd, dat haar
minnaar, voor wiep zij intusschen zelve ook
liefde had opgevat, het eerst het doel bereikte. — Atalante en haar echtgenoot werden
later in leeuwen veranderd, omdat zij een aan
Cybele gewijd bosch ontheiligd hadden. Hun
zoon was Parthenopaeus.
Atalante, ' f ra2dvzi1, 1) eilandje op de kust
van Locris, nabij de stad Opus. — 2) rotseilandje ten Oosten van Salamis. — 3) stad
in Macedonia aan den Axius.
Atanagrum, stad der ' Ilergetes in Tarra
verwoest.
-conesi,drSp218
Atarautes, ' flzáoav r(S volksstam in het
midden van Africa, tusschen de Garamantes

en de Atlantes.
Atarbéchis, >,4-ráorn?xtS, stad in Beneden
landstreek Prosopitis, met-Aegyptus,ind
een beroemden tempel der aegyptische Aphrodite (Hathor).
Atargatis, z. Dercetis.
Atarneus, ' x(xev, stad op de kust van
Aeolis tegenover Lesbus, op den berg Cane.
Aristoteles vertoefde hier eenigen tijd (348345) bij den tyran Herméas.
Max, 'Axa , thans Aude, een kustriviertje,
dat zich in den sinus Gallieus (golf v. Lyon)
stort. Aan den Atax lagen de steden Carcaso
(Carcassonne) en Narbo Martius (Narbonne).
De bewoners, die tot de Volcae Tectosages
behoorden, werden naar de rivier ook Atacini
genoemd, zooals de letterkundige P. Teren tins Varro Atacinus, die in 82 te Narbo geboren werd.
Ate, "Azi, dochter van Zeus of van Eris,
godin der blinde drift, die eens zelfs Zeus
tot een onberaden eed verleidde. Tot straf
werd zij van den Olympus op aarde geslingerd, waar zij met lichten tred over de hoofden
der menschen zweeft, terwijl zij hen tot kwaad
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verleidt, maar hen straft wanneer zij het bedreven hebben.
Ati ii. 1) C. Jleius Capilo, naam van een
volkstribuun, die het den consuls C. Pompeius en NI. Licinius Crassus in hun tweede
consulaat (55) zeer lastig maakte en later door
den censor App. Claudius Pulcher (zie Claavlii
n°. 15) berispt werd wegens leugenachtige
auspim a. — 2) C. .Ateius Capito, beroemd
rechtsgeleerde te Rome ten tijde van Augustus en Tiberius. Hij stichtte eene rechtsgeleerde school, die niet minder vermaard
werd dan die van zijn ,tegenstander Q. Antistius Labeo. Terwijl Labeo aan de rechtsstudie
eene meer ph-ilosophische richting gaf en den
strengen geest der oud-rom. wetgeving huldigde, was Capito's richting meer historisch
en nam hij meer het gewoonterecht tot grond
zich in den loop der tijden-slag,zohet
had ontwikkeld. Zie Sabiniani. -- 3) Ateius,
bijgenaamd Praetextiíus, een atheensch letterkundige van naam, een vriend van Asi.

nius Pollio en van Sallustius.
'A1•zR^trs, vrijstelling van alle of van bepaald aangewezen diensten of betalingen ten
behoeve van den staat, vooral van liturgieën.
Atella, oud -oscische stad in Campania tusschen Capua en Neapolis, later romeinsch
municipium, vooral bekend door de Atellanae
fabulae.
1

Atellánae fabulae, ook wel Osci Judi ge-

noemd, eene soort van landelijke klucht
waarin boert en spot den boventoon-speln,
voerden. Zij werden meestal . opgevoerd in
de volkstaal of in een plattelandsdialect,
dikwerf grof en plomp ; het doel was dan
ook niet fijn of geestig te wezen, maar de

toeschouwers te laten lachen. Zij kunnen
vergeleken worden met Jan Kaassen- of
Harlekijnskluchten. Er kwamen eenige vaste
rollen in voor, zooals Maccus, een domme,
vraatzieke hansworst of Pierrot, Pappus, een
soort van vader Pantalon, enz. In den beginne waren het slechts schetsen, die op
het tooneel door improvisatie verder werden
uitgewerkt ; later werden ook uitgewerkte
stukjes geschreven. Soms werden zij ook als
nastukjes (exodia) na een drama gegeven. In
de Atelianae als speler op te treden, werd
den rom. burger niet onwaardig geacht; zij
werden opgevoerd door vrij geboren rom.
jongelieden.

Aternia Tarpeia (lex) de mulls, 454, van
de consuls M. Aternius Varus Fontinalis en
Sp. Tarpeius Montánus Capitolinus, dat het
aan alle magistraten zou vrijstaan, boeten

tot een zeker bedrag in vee op te leggen,
terwijl hoogere boeten alleen door de comitia tributa konden worden opgelegd. De
multa suprema was 2 schapen en 30 ossen.
Voor de boete in vee werd in 430 door de
lex Tulia Papiria (z. a.) eene evenredige geldboete in de plaats gesteld.
Aternum (ook Ostia Aterni geheeten) aan
de Adriatische zee, havenstad der Marrucini,
Vestini en Peligni, drie kleine stammen tusschen Picénum en Samnium.
Aternus, riviertje, dat bij Aternum in zee valt.
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Atesis = 4 thesis.

Ateste, rom. kolonie in het land der Veneti,
aan de Athesis (Etsch) gelegen. Thans Este.
Athamania, '^1«,u«ví(!, landstreek in Epirus op de grenzen van Thessalia, met de
hoofdstad Argithea. De Athamines, 'A&á
v,rS, stonden op een zeer lagen trap van beschaving.

Athamantiades, '11 í9aµavz^ádis, Palaemon,
zoon van Athamas.
Athaniantis, 'A&ugwrrís, Helle, dochter
van Athamas.

Athamas, 'A&áµ(cS, zoon van den thessalischen Aeolus, kofling van Orchomenus
in Boeotië. Hij was
gehuwd met de godin
Nephele en had bij
haar twee kinderen,
Phrixus en Helle ; hij
nam echter nog eene
andere vrouw, Ino,
de dochter van Cadmus, waarom Nephele
hem verliet. Ook Ino
kreeg bij Ath. twee
kinderen, Learchus
en Me-licertes, voor
de kinderen van Nephele was zij echter
eene slechte stiefmoeder en zelfs bewoog zij Ath. hen
aan Zeus Laphystius
te offeren, maar Nephele zond hun een
ram met gouden

hij naar Alexandrië terug, doch werd door
den nieuwen keizer Constantius andermaal
in ballingschap gezonden. Door bemiddeling
van den bisschop van Rome, Julius I, werd
hij in zijn ambt hersteld, doch later voor
de derde maal gebannen, tot hij eindelijk,
onder Jovidnus, voor goed terugkwam (366

n. C.). Hij stierf te Alexandrië in 373. Hij
heeft vele geschriften nagelaten, waarvan
sommige voor de geschiedenis van zijn tijd
belangrijk zijn.
A3 áv(zo, eene keurbende van 10,000 man
in het perzische leger, zoo genoemd omdat
zij, wanneer er iemand aan ontviel,
terstond weder vol
gemaakt werd-talig
door anderen, die te
voren daarvoor waren
aangewezen.

Athéna, 'A&iv«Ia,
' A vi, 2W herva,

oorspronkelijk waar
godin-schijnlke
van den aether, wier
dienst in verband
stond met dien van
Poseidon, en die uit
het meer of de rivier
Triton ontstaan was
(I ^OLZoy^v^&a).
Volgens de gewone voor
zij de-stelingwa
dochter van Zeus, uit
wiens hoofd zij volwassen en gewapend
te voorschijn kwam,
nadat hij zijne eerste
gemalin, Metis, ver
Als een-slondeha.
van de machtigste
wezens der goden
oefent zij op-werld,
velerlei wijze een
heilrijken invloed op
het menschdom uit.
Vooreerst is zij de
onoverwinnelijke godin van den oorlog
die sta( Ir rthvi7),
n
ten en individuen in

vacht, waarmede zij
uit het land vluchtten. Toen dit offer
alzoo mislukt was,
zoude Ath. zelf geofferd worden, maar
ook dit werd door
I-Ieracles belet (z. (7y€issorus). Later werd
hij door Hera, die
vertoornd was op Ino,
omdat zij Dionysus
had opgevoed, zoo
razend gemaakt, dat
hij Learchus doodden rechtvaardigen
sloeg en Ino voor
strijd helpt; zij geeft
hem moest vluchten Athena van he tL ouvre-Museum.
en zich met Melicerharen beschermelintes in zee stortte. Met bloedschuld beladen gen den moed en het beleid, die hun de
moest Ath. vluchten, hij vestigde zich in overwinning verzekeren, en betreedt in het
Phthiotis, huwde met Themisto, die hem vier heetste van het gevecht dikwijls zelve het
kinderen schonk, en stichtte de stad Halus.
slagveld, waar dan alles voor haar moet
wijken, en zelfs andere godheden, die het
Athanagia = Atanagrum.
Athanasius, geb. te Alexandrië in 295 n. C., wagen haar te weerstreven, het veld voor
nam aan het concilie van Nicaea (325 na C.) haar moeten ruimen. De grootste helden
staan onder hare bescherming en de steden
een zóó werkzaam aandeel, dat hij in 326
benoemd werd tot opvolger van Alexander
verdedigt zij tegen de aanvallen der vijanden
(P1o7iZO)^Ls, IIQÓ,uaXos, IIo),bá4, 'ArQaíu). De
als bisschop van Alexandrië. Toen hij tegen
het bevel van keizer Constantijn den tot krijgstrompet, de fluit en de wapendans
T',tCOí;^^ zijn door haar uitgevonden. Verketter verklaarden Arius uit de kerk weerde,
werd hij verbannen. Na 's keizers dood keerde
volgens is zij de godin van alle weten-
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schappen, kunsten en handwerken (' Eyávi),
en bevordert zij landbouw en nijverheid door
allerlei vindingen. Zoo is de ploeg en de hark
door haar uitgevonden, zoo heeft zij den
menschen geleerd hoe zij het vuur moeten
gebruiken, hoe zij paarden kunnen temmen
en voor den wagen spannen (`Ircn^a), zoo
bouwt zij voor Danaus het schip waarmede
hij naar Griekenland vlucht en is zij behulpzaam in het bouwen van de Argo; ook het
spinnen en weven behoort tot hare werken,
en het grootste geschenk, dat de Atheners
haar jaarlijks brengen, is een kunstig bewerkt
kleed (cr nci.os). Alles wat eene beschaafde
maatschappij kenmerkt staat onder hare hoede;
den staat, zijne onderdeelen en grondslagen,
recht en wet, beschermt zij, en vandaar ook
rechtbanken en volksvergaderingen (Boii)aia,
'Ayoo(c ha, 0o «zona); zij zelve heeft te Athene
de rechtbank van den Areopagus ingesteld.
— Over het algemeen is zij de beschermgodin
van hen die door verstand, bekwaamheid en
overleg uitmunten; zij zelve bezit die eigenschappen in de hoogste mate, daar zij als het
ware de gepersonifiëerde wijsheid van Zeus
is. — Eindelijk geeft zij, als godin van den
zuiveren aether, gezondheid en weert zij
ziekten af (` Yy (C, Thora). — De dienst
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helm en lans en is zij met de Aegis bekleed.
Athénae, 'Alh(ct, hoofdstad van Attica,

door de Atheners rà

&6zá' geheeten, tegen
9j cr6) S (áro6Troi ^s), de burcht. De oudste-over

nederzetting is waarschijnlijk op de acropolis
geweest. Daar zijn nog de overblijfselen gevonden van een koningspalei-s uit den Myceenschen tijd. De burcht zelf was versterkt
met een muur, uit onbewerkte rotsblokken
opgetrokken. De stad breidde zich eerst uit
ten Zuiden (KîvYa &^-'uov), en ten Westen
(z. MA(aytzov, Hd1 Qpzov (tF%^(oS)), en sedert

den tijd der Pisistratiden ten Noorden van
de Acropolis, in den K„o«,^étxóS, waar door
Pisistratus de nieuwe markt ten Noorden van
den Areopagus werd aangelegd (de oude
markt lag ten Z. daarvan). Hoe de stad er
overigens vóór de Perzische oorlogen uitzag,
is ons onbekend; doch zelfs in zijn bloeitijd
was Athene niet, wat wij eene fraaie stad
zouden noemen. De straten waren niet breed,
niet regelmatig, en de huizen muntten niet
uit door prachtige gevels. Er was echter te
Athene aan openbare gebouwen meer schoons
te zien, dan in eenige andere stad van Griekenland. De stad zelve was in onregelmatig
ronden vorm gebouwd. In het midden lag
de áxoónoJ^S, de oude burcht, oudtijds

Parthenon.

van Athena was door geheel Griekenland
verbreid, maar nergens werd zij hooger vereerd dan te Athene, de naar haar genoemde
stad, waar alle instellingen of van haar
afkomstig waren, of tenminste door haar in
stand gehouden werden. Zelfs wordt het
geheele land Attica als liet eigendom der
godin beschouwd. Wel had aanvankelijk ook
Poseidon erop aanspraak gemaakt, maar toen
Zeus beslist had dat het land gegeven zou
worden aan dengene, die het met het nuttig
geschenk zou begiftigen, schiep Poseidon-ste
het paard, Athena den olijfboom, en de
goden kenden haar de overwinning toe.
Sedert dien tijd is de olijfboom haar boven
alles geheiligd, van de dieren zijn de uil,
de haan en de slang aan haar gewijd. Zij wordt meestal afgebeeld met eene eenigszins mannelijke gestalte, met heldere en ernstige gelaatstrekken, dikwijls-draagt zij schild,

Koal,a7j,

de ruwe rots, later K^xeon , ver

eenvoudig acropolis geheeten. Deze-volgens
rots, ongeveer 150 voet hoog, was slechts
aan de Westzijde toegankelijk, overigens steil
en nog bovendien aan den Noordkant door
de zoogenaamde pelasgische muren, aan de
Zuidzijde door den muur van Cimon versterkt.
Om op de acropolis te komen, moest men
eerst twee poorten doorgaan, dan stond men
voor de prachtige Propylaea, th 14 o;ri^)aua.
op voorstel van . Pericles door den bouwmeester Mnesicles gebouwd. In het midden
liep een rijweg opwaarts, aan weerszijden
daarvan een marmeren trap van 64 treden.
Zóó kwam men in het voorportaal van den
burcht. De voorgevel van dit portaalgebouw
werd gedragen door zes reusachtige dorische
zuilen, die vijf doorgangen vormden, terwijl
ter weerszijden van den middenweg drie
ionische zuilen de zoldering schraagden.
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Vijf deuren scheidden 'dit eerste portaal van
een tweede, dat iets hooger lag en kleiner
was en weder in eene rij van zes dorische
zuilen eindigde en zóó tot het vlak van den
heuvel toegang gaf. Dit prachtwerk, geheel
van marmer, kostte meer dan 2000 talenten

werd omstreeks 300 door zekeren Lachares,
volksmenner en vervolgens tyran te Athene,
geroofd. Afgesloten van de cella (de twee
deuren, op de teekening aangegeven, zijn uit
het christelijk tijdperk) was het opisthodomos,
dat verdeeld was in het eigenlijke Parthenon

en vijf jaren tijds. Op het heuvelvlak had
men dan aan de rechterhand het Parthenon,
den tempel der maagdelijke Pallas Athena,
onder opzicht van Pericles door Callicrates
en Ictinus gebouwd, ruim 200 voet lang en
100 voet breed, met acht dorische zuilen in
het front en zeventien in de lange zijden
(z. fig. vorigepag.). Gevelveld en friezen waren
met heerlijk beeldhouwwerk versierd, dat tafereelen uit het leven der godin en den grooten
optocht bij de feesten der Panathenaeën voorstelde. De hier bijgevoegde plattegrond geeft
eene voorstelling van de inrichting des tem
-pels.(A)id
omringende zuilengang, het peri-

(D), ook Megaron genoemd, waarin de schatten
van de godin en van@de andere goden bewaard
werden, en het eigenlijke opistlioclomos (E),
waarin zich de staatsschat bevond. Het Parthenon werd in het christelijk tijdperk in
een kerk der maagd Maria en door de Turken
in eene moskee herschapen. In 1687, in den
oorlog tusschen de Turken en de republiek
Venetië, vloog een gedeelte van den tempel,
door de Turken als kruitmagazijn gebruikt,
door eene bom uit de venetiaansche batterijen in de lucht. In 1799 liet de britsche
gezant bij de Porte, lord Elgin, met goedvinden der turk
-schergin,
hetnogovergebleven beeldhouwwerk uitbreken en
met tal van an-

,

stylium,7tFOoacccS,
(B) de pronaos,
tusschen welks zes
zuilen ijzeren hekken aangebracht
waren, waarachter wellicht tem

-pelgschnk

werden tentoongesteld, (C) is de
100 voet lange

cella, iXUX i5t7t&JOS
waar in (a)
het beeld der govow;

din stond, terwijl

men niet alleen
aan de twee lange
zijden, maar ook
aan de achterzijde

(op de teekening
niet aangegeven) Plattegrond van
ionische zuilen
vond in twee stellingen boven elkaar. Het
beeld der godin, 12 meter hoog, uit goud en
ivoor bewerkt, was het meesterwerk van
Phidias. Op de uitgestrekte rechterhand droeg
zij het zes voet hooge gevleugelde beeld der
Overwinning. De gouden mantel der godin

dere kunstwerken
naar Engeland
overvoeren. Door
het vergaan van
een der schepen
bij Cerigo ging
een deel dezer
kunstschatten
verloren; het overige ging in 1816
voor 35000 L.st.
aan het Britsch

Museum over,

waar het nog
onder den naam
van Elgin marbles
prijkt. Tegenover
het Parthenon ligt
het Erechtheum.
het Brechthéum,
aan Poseidon Erechtheus geheiligd, met den
daartegenaan gebouwder tempel van Athena
Polias, waarin het oude houten beeld der godin
stond, dat eenmaal 's jaars gereinigd werd.
Deze tempel werd in 407 voleindigd. (A) is
de pronaos van Athena Polias, (B) de cella;

ATHENAE.
aan de andere zijde kwam men langs een trap
in het voorportaal (F) van den Erechtheustempel ; het is een open hal, waarvan het dak
door caryatiden (Kóoat) werd gedragen; (D) is
de pronaos, (C) de cella van den tempel, terwijl
(E) de noordelijke uitbouw is, waarin zich het
drietandteeken van Poseidon bevindt; (G), (H)
en (I) zijn doorgangen. Onder den pronaos
was de zoutbron, en ter zijde daarvan de
heilige olijf, door Athena geplant, Een derde
standbeeld van Athena was nog de Athena
Promachos, een door Phidias gegoten metalen
reuzenbeeld. Reeds bij het omvaren van
kaap Sunium kon men de gouden punt harer
speer in de zon
zien schitteren.
Het tempeltje der
1Vi;x,q d;izeoog

lag

wel op de acropolis, doch buiten

de Propylaeën.
Ten slotte ver
wij, dat er-meldn
voor de Perzische
oorlogen dichtbij

het Erechtheum
een andere tempel

van Athena gestaan heeft, die
gewoonlijk IIeca-

tompedon ofáoy«^oS
v(tS genoemd
wordt. Wanneer

men van de acropolis in noordwestelijke richting ging, kwam
men op de markt,

áyood, vanwaar
een weg naar den
Pnyx voerde, een
heuvel, die tot
plaats voor de
volksvergadering
diende. Langs de
markt liepen zuilengangen, waarvan de evoá 7rot4t,
of beschilderde

galerij de meest Chor. monum. van Lys.

beroemde was. Op
hare wanden prijkten tafereelen uit den slag
bij Marathon en andere veld- en zeeslagen,
waarin de Atheners roem hadden ingeoogst.
Aan de markt lag het 3óvlA Yr1 Qto-v, waar
de raad, de floi^Ai, zitting hield, benevens de
9 i) oq of rotonde, waar de prytanen hun
maaltijden gebruikten. Niet ver van de markt
verhief zich de vrij steile Aresheuvel of
Areopagus, "-4,oxtoe 7rcayoc. Onder de openbare
gebouwen en monumenten in de stad verdienen vermelding : het Pr itanéum, het theater
van Dionysus, dat tegen de Zuidzijde van
de Acropolis aangebouwd was, het illuseum,
het Theseum, het Odeum van Pericles voor
muzikale wedstrijden. Een ander Odeum van
later tijd was dat van Herodes Atticus. Het
choragiseh monument van Lysicrates, van om-
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streeks 330, ook wel met den naam van
lantaarn van Diogenes bestempeld, is een
sierlijk gebouwtje met zes corinthische zuiltjes,
die op een vierkanten onderbouw rusten en
een marmeren dekstuk dragen, met beeldwerk
versierd en waaruit eene acanthusplant oprijst.
Het gebouwtje, 34 voet hoog, diende om den
drievoet (yoQ?/ybxhS zo^Trol1) te dragen, dien
Lysicrates als prijs in den choragischen
wedstrijd had gewonnen. Eene straat in de
stad heette de straat der drievoeten, omdat
daar een aantal zulke gedenkteekenen stonden. De toren der winden was een fraai acht
gebouw, waarin een wateruurwerk-hoekig
was aangebracht en waarop een windwijzer
stond. Hij dagteekent uit de lste eeuw. Vele
aanzienlijke mannen, zelfs vorsten lieten te
Athenae praalgebouwen oprichten, om hun
eigen naam te verheerlijken.
Buiten de stadsmuren vond men nog beroemde plaatsen, als : de Academia, 'Ax«d'i
remde of -et, een wandelpark met gymnasium,
waar Plato zijn onderwijs gaf, het Lyceum,
ook een park met een tempel van Apollo
Lycius, waar Aristoteles zijne peripatetische
lessen gaf, den heuvel Cynosarges, met een
gymnasium, in een van welks zalen Antisthenes, de stichter der cynische school, als
leeraar optrad.
Ten Westen van de stad stroomde de
Cephisus, in het Z.O. de Ilisus. Van de stad
liepen de lange muren, 2à g(eyeà v iyi, ook
wel de beerven van Athenae genoemd, Zà
ox^^.i um' 'A&r^vwm',

ter lengte van omstreeks

anderhalf uur gaans naar de havens. De havens Phalerus en Munychia waren klein ; maar
de Piraeus (IIo^Lteís) vormde eene kleine
stad op zich.zelve, met scheepswerven, tuighuis, magazijnen, handelshaven, oorlogshaven, ja zelfs met een theater. De muren waren
in zee vooruitgebouwd ; de invaart, die met
kettingen kon worden afgesloten, liep met eene
sterke kromming tusschen twee muren door.
Voor de geschiedenis van Athenae moeten
wij naar de geschiedboeken verwijzen. Ook
onder rom. heerschappij bleef Athenae nog
lang eene civitas libera met een betrekkelijk
uitgebreid gebied, waartoe, behalve Attica,
ook een deel der cycladische eilanden behoorde. Het bleef ook lang een zetel van kunst
en wetenschap, en tal van jonge aanzienlijke
Romeinen gingen erheen, om hunne opleiding
te voltooien. De stad leed in 86 veel door
Sulla's belegering; bij die gelegenheid ging
de Piraeus te gronde ; keizer Hadriánus zocht
in later tijd de stad te doen herleven door aan
de verfraaiing ervan veel ten koste te leggen.
Het aantal inwoners van Athenae wordt
tegen het einde van de regeering der Pisistratiden op 20,000 is 25,000 geschat; bij het
uitbreken van den Peloponnesischen oorlog
bedroeg de bevolking van stad en havens
ruim 100,000; een eeuw later evenveel, maar
toen was de Piraeus meer bewoond, en begon
de stad reeds verlaten te worden.
Behalve de talrijke tempels, waarvan wij
slechts zeer enkele konden vermelden, was
de stad zeer rijk aan standbeelden.
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Athenaeum, 'fl3rvatov, in het algemeen
elke aan Athéna gewijde plaats. In het bizonder verstond men hieronder de door keizer
Hadriánus te Rome opgerichte school voor
hoogere vorming. Hoewel enkele uitstekende
onderwijzers reeds onder Augustus en Vespasianus eene toelage uit de schatkist genoten,
was er te Rome toch alleen bizonder onder
voerde het openbaar onder--wijs;.Hadrnu
wijs in met onderwijzers, die door den staat
werden bezoldigd, teneinde invloed op den
geest van het onderwijs te kunnen uitoefenen
en eene niet gewenschte republikeinsche richting te keeren.
Athenaeus, 'A&i rutoq, 1) sicilisch werktuigkundige, tijdgenoot van Archimédes. —
2) taalgeleerde uit Naucratis, omstreeks 230 na
C., die eerst te Alexandrië, later te Rome leefde.
Zijn uitvoerig werk mrt ie'000ço^oza ^, dat bijna
geheel bewaard gebleven is, behandelt in den
vorm van gesprekken. allerlei bizonderheden
uit het dagelijksch leven der ouden, en heeft
vooral groote waarde door de talrijke aanhalingen uit oudere schrijvers, wier werken ver
gegaan zijn.
-loren
Athenagoras, '.f1&ivuyóp^.cc, van Athene,
leeraar def academische wijsbegeerte te Alexandri ë in de 2e eeuw n. C. ; later ging hij tot
het Christendom over, dat hij ijverig en op
wijsgeerige gronden verdedigde.
Athen i is, '-d ó vix , 1) bijgenaamd cPdó-.
Orooyos, gemalin van den cappadocischen
koning Ariobarzanes II. -- 2) dochter van
den sophist Leontius, de schoone en bekwame
gemalin van keizer Theodosius II; na hare
bekeering- tot het Christendom noemde zij zich
Eudocia. Zij heeft verschillende epische gedichten gemaakt, die oud -testamentische en
christelijke onderwerpen behandelen.
Athenio, een herder, aanvoerder der opgestane slaven op Sicilia in 102 en 101. De
consul M.' Aquillius versloeg hem in 100
met eigen hand. Cicero gaf aan Sext. Clodius,
den vrijgelatene van P. Clodius (Clauclii no. 17)
den schimpnaam Athenio, omdat laatstgenoemde aan het hoofd van een troep slaven
te Rome onlusten verwekte.
Athenis, z. Bupalus.
Athenodórus, 'f13iv6d'cvooS, 1) een Griek, die
door Alexander d. G. met eene kolonie naar
Bactra gezonden werd en zich den titel van
koning wilde aanmatigen, maar door Bito ver
werd. — 2) bijgenaamd Kooa,^) wr, van-mord
Tarsus, stoicijnsch wijsgeer, opzichter der bibliotheek te Pergamus. Hij zou getracht hebben de werken der oudere stoicijnen te zuiveren van alles wat hem minder goed voorkwam, maar zijn toeleg werd ontdekt. De
jongere Cato nam hem in 70 mede naar Rome,
waar hij stierf. — 3) van Tarsus, zoon van San.
don, waarschijnlijk leerling van Posidonius van
Rhodus, leeraar der stoicijnsche wijsbegeerte
te Apollonia in Epirus, waar Octavinus hem
leerde kennen. Deze nam hem mede naar Rome,
echter keerde hij later naar Tarsus terug,
waar hij de gedurende zijne afwezigheid
uitgebroken burgertwisten bijlegde en de
wetten verbeterde. — 4) een - van de drie

beeldhouwers van de Laocoongroep z. Laocoon.
Athesis, 'Ax ,on'oq, thans de Adige of Etsch,
die op de Rhaetische Alpen ontspringt en
zich in de Adriatische zee stort. In zijn
bovenloop neemt hij (bij Bozen) den Atagis
"Azayt,s,

of Isarcus (Eisach) op. V. s. is Atagis

een andere naam voor den Athesis.
Athlitae, à.í`á ra^, á$zreé , werden bij
de Grieken diegenen genoemd, die bij de
nationale spelen te Olympia of elders in den
wedstrijd voor lichaamsoefening en spierkracht naar de overwinning dongen. Langzamerhand werd hiervan een beroep gemaakt en kreeg men athleten, die op hunne
kunst reisden en voorstellingen gaven. Zulke
worstelaars werden van jongs af geoefend
en volgden een bepaalden leefregel. Ook bij
de Romeinen vonden nu en dan bij de openbare spelen dergelijke voorstellingen plaats,
waarvoor men dan tegen hoog loon (auctoramenTura grieksche athleten huurde. Bij het
worstelen, dat , geheel naakt geschiedde,
smeerde men zich met olie in, om aan de
tegenpartij minder vat te geven, wat deze
dan weder nutteloos trachtte te maken, door
zijn tegenstander met zand te werpen.
',4ól.o5l^ ^-at, oorspronkelijk zij, die bij de
wedstrijden prijzen uitloofden, later bij de
groote nationale feesten kamprechters en commissarissen. Zij werden tien maanden vóór
het feest benoemd, ontvingen de aangiften van
de mededingers in de wedstrijden en zorgden
voor alles wat voor eene waardige feestviering
noodig was. Door een plechtigen eed verbonden zij zich tot onpartijdigheid. Gedurende
het feest droegen zij een purperen kleed, lauwerkrans en staf, ook werden zij begeleid door
dienaars die staven droegen (óa1*Yov.yo&). Te
Athene werden om de vier jaar 10 athlothetae
door het lot aangewezen die bij de feesten,
vooral de Panathenaea, het oppertoezicht
hielden en uitspraak deden over de wedstrijden.
Athos, 'A&wS, naam van een der Giganten, die den hemel wilden bestormen. Hij nam
een berg uit Thracia op en slingerde dezen
naar de goden. De bliksem van Zeus weerde
echter het gevaar af en deed den bergklomp
aan de macedonische kust neerstorten, waar
hij zich nog als mens líhos (thans Monte
-

,

,

;

Santo of Hagion Oros) op de chalcidische land-

tong Acte tot eene hoogte van 6350 voet verheft. Xerxes liet den hals der landtong bij
Sane doorgraven. Oudtijds lagen tegen den
berg een vijftal bloeiende steden ; thans vindt
men er slechts een aantal grieksch-kath olieke
kloosters, die in liet bezit van belangrijke
oude handschriften zijn.
Atii, zie A ttii.
Atilia (lex) de dando tutore, onzeker van
welk jaar, doch vóór 188. Waar een voogd
noodig was en bij ontstentenis van . nabestaanden geen voogd was en door den overledene
ook geen voogd bij testament was aangewezen,
werd volgens de lex Aíilia een voogd benoemd
door den praetor urbanus onder medewerking
der volkstribunen.
.

Atilia Marcia (lex), 311, van de volks-

tribunen L. Atilius en C. , Marcius, dat van
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de 24 krijgstribunen, die jaarlijks voor vier
legioenen noodig waren, 16 door het volk
zouden worden gekozen.
Atilii. Tot de Bens Alilia behooren o. a.
de familiën Bulbus, Galatonus, Lonyus,
Regulus, Serranus. — 1) J. Atilius Calalinus, consul in 258 en in 254, streed op
Sicilia tegen de Carthagers en veroverde Panormus (Palermo). In het jaar 249 was hij
als dictator op Sicilia, en was als zoodanig
de eerste dictator, die buiten Italia eene rom.
legermacht aanvoerde. — 2) M. Afilius Replus werd als consul in 294 door de Samnieten bij Luceria verslagen. Toch heeft hij
een triumf gevierd. — 3) M. Atilius Regulus,.
geen zoon van den vorigen, was consul in
267 en 256. In zijn eerste consulaat overwon
hij de Sallentini in Calabria, hij veroverde
Brundisium, en genoot de eer eerier zegepraal;
in zijn tweede, waarin hij consul sufeclus
was in plaats van den overleden Q. Caedicius,
ondernam hij den voor hem noodlottigen tocht
naar Carthago. Met zijn ambtgenoot L. Manlius Vulso met eene vloot van 330 schepen
in zee gestoken, versloeg hij eerst de carthaagsche vloot bij Ecnomus aan de Zuid
landde toen in Africa, en-kustvanSicl,
veroverde de stad Aspis, die door de Romeinen
in Clypea of Clupea werd verdoopt. Manlius
keerde naar Rome terug ; Regulus bleef in
Africa en bracht Carthago zoo in het nauw,
dat het om vrede vroeg. De hardheid zijner
voorwaarden . echter drong de Carthagers nog
eenmaal het uiterste te beproeven, en onder
aanvoering . van den Spartaan Xanthippus
behaalden zij de overwinning. ,. Regulus werd
gevangen genomen ; 30000 der zijnen sneuvelden (255). In 250 zonden de Carthagers
gezanten met Regulus naar Rome, in de
verwachting, dat hij voor een vrede zou
pleiten ; in den senaat toegelaten, ontried hij
den vrede ten sterkste. Overeenkomstig een
door hem gezworen eed, keerde hij als gevangene naar Carthago terug, waar hij onder
folteringen zou ter dood gebracht zijn. Het
geheele verhaal van Regulus' zending naar
Rome en zijn marteldood is onhistorisch. —
4) C. Alilius Replies, dikwijls ten onrechte
Serranus (Saranus) bijgenaamd, versloeg als
consul in 257 de carthaagsche vloot bij de
Liparische eilanden en hield een zegetocht.
In 250 was hij ten tweede male consul en
sloeg hij het beleg voor Lilybaeum, maar
kon de stad niet innemen. — 5) M. Alilius
Regulus, zoon van no. 3, was consul in 227,
en consul su feclus in 217 in plaats van C.
Flaminius, die bij het Trasimeensche meer
gesneuveld was. Als censor in 214 was hij
zeer streng tegen hen, die na den slag bij
Cannae het plan hadden gehad, Italië te
verlaten, verder die door woordbreuk zich
aan Hannibal's gevangenschap hadden onttrokken, en ten slotte tegen hen, die in de
laatste 4 jaren zich zonder voldoenden grond
aan den krijgsdienst hadden onttrokken. —
6) C. Atilius Regulus, misschien een broeder
van no. 5, was consul in 225. — 7) C. Alilius
Serranus streed in 218 als praetor tegen de
-

opgestane Bojers in Gallia Cisalpina en ver
zich vóór den slag aan den Ticinus-enigd

met den consul P. Cornelius Scipio, die hem
daarop naar Rome terugzond. — 8) A. Atilius
Serranus, praetor in 192, komt in den oorlog
tegen Antiochus III van Syria voor. In 172
maakten hij en Q. Marcius Philippus (zie
Marcii no. 15) het gezantschap uit, dat de
Grieken moest weerhouden, gemeene zaak
met Perseus te maken. — 9) C. z1lilius Serranus
Gavianus, uit de geus Gavia geadopteerd,
quaestor in 63, trachtte als volkstribuun in
57 Cicero's terugroeping te verhinderen. —
10) M. Atilius, middelmatig tooneeldichter
uit de tweede eeuw, schrijver van eene Electra.
A&,^ a, gemis van enkele (áz xccià Jto6tá
b uc) of van alle (ax. c ob othaa coq) burgerlijke
rechten. Deze rechten konden een burger bij
rechterlijk vonnis ontnomen worden, of zij
konden wegens het niet vervullen van zekere
verplichtingen tegenover den staat verloren
gaan. Hij die alle burgerlijke rechten mist
(dzoc), mag bijv. niet in rechten optreden,
de volksvergadering of de markt niet bezoeken, enz. Hiermede ging soms nog verbeurd
goederen gepaard (áz. TO -verklaing
oc),2(LzoC xcJ achy yei7gavwv), vooral tegenover
hen, die aan den staat verschuldigde gelden
niet betaalden. Deze toestand van árt a hield
op, zoodra de schuld betaald werd, maar ging
anders bij den dood van den schuldenaar ook
op zijne kinderen en kleinkinderen over. Te
Sparta werden de burgerlijke rechten ó.a. aan
hen ontnomen, die zich uit lafheid aan een
.

Z

gevecht onttrokken hadden (ToFoavr,-5).
Atina, volseische stad hoog in de bergen,
ten N. van Casinum, in Latium, later rom.

municipium.
Atinia (lex), van 197, een plebisciet van
den volkstribuun C. Atinius Labeo, uí quinque
coloniae in oram maritimam cleducerenlur, n.l.
naar Puteoli, Vulturnum, Liternum, Salernum, en naar Buxentum.
Atinia (lex), een plebisciet (± 102), waar
volkstribunen zitting kregen in den-dore
senaat.

Atinia (lex) . de rebus furtivis, onzeker
van wanneer, bepaalde, dat verjaring geen
eigendomsrecht opleverde van gestolen zaken.
Atintánes, ' ATivzáy^ç, volksstam in het

N.-W. van Epirus.
Atlantes, 'ATA«vz^S, volksstam in Africa
bij het Atlasgebergte, het verst af wonende
volk, dat bij Herodotus bekend was. Zij hadden in hun gebied zoutgroeven, en bouwden
volgens het verhaal zelfs hutten van zout,
daar in hun gebied nooit regen viel.
Atlantiades, Hermes en Hermaphroditus,
kleinzoon en achterkleinzoon van Atlas.
Atlantides. Atlautiades, de

Pleiaden en Hyaden, dochters van Atlas.
Atlantis, '-d va -zis. De overlevering bij de
ouden gewaagde van een groot en heerlijk
eiland ten Westen van de zuilen van Heracles,
waarnaar de Atlantische oceaan zijn naam
droeg. De vorsten van dit eiland zouden een
zegevierend tot bij Griekenland zijn-mal
doorgedrongen. Om het zedenbederf der in-
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woners echter was het eiland door eene he-

vige aardbeving geteisterd en in één etmaal
door de zee verzwolgen.
Atlas, "4th«s, een- Titan, zoon van Iapetus
en Clymene of Asia, die met de andere Titánen de goden beoorloogde en tot straf daarvoor veroordeeld werd met hoofd en handen
den hemel te steunen of de zuilen te dragen
waarop de hemel rust. — V. a. een afrikaansch
koning, die weigerde Perseus 'te ontvangen
en wegens zijn gebrek aan gastvrijheid versteend en in den berg Atlas veranderd werd.
V. a. een zeer oud arcadisch sterrenkundige
die de eerste hemelglobe maakte.
Atlas, "AzA.«s, (Adtla = sneeuwgebergte),
het nog aldus genoemde noordafrikaansche
hooggebergte.

Atossa, "Azocc1a, dochter van den ouden
Cyrus, eerst met Cambyses, later met Darius
Hystaspis gehuwd.
Atrae, flatra, ' Ar&;at, 2à ' A i a, sterke vesting in een oase van Zuid -Mesopotamië door

de heerschappij over Mycenae verbonden was.
Hij werd uit het land verjaagd, maar om
zich te wreken zond hij Plisthenes, een zoon
van Atreus, die door Thyestes opgevoed was,
naar Mycenae terug om Atreus te vermoorden,
deze verijdelde echter dien aanslag door Pli.sthenes, dien hij niet herkende, te dooden.
Thyestes werd nu teruggeroepen en schijnbaar
weder in vriendschap opgenomen, maar bij
een gastmaal liet Atreus diens beide zonen
slachten en zette hij hun vader het vleesch
en bloed als spijs en drank voor. Toen Thyestés deze gruwelijke daad vernam, vervloekte
hij zijn broeder en verliet hij het land, dat
na dien tijd door pest en hongersnood bezocht werd. Op bevel van een orakel gaat
Atreus op reis om Thyestes terug te halen,
en bij koning Thesprótus vindt hij Pelopéa,
de dochter van Thyestes, en neemt haar
zonder haar te kennen tot vrouw. De zoon
van Thyestes en Pelopea, Aegisthus, werd
door Atreus als zijn eigen zoon opgevoed en

Atrium.

Trainus (117 n. C.) en Alexander Sevérus
(198 n. C.) tevergeefs belegerd. De stad lag
in eene woestijn; de inwoners, van arabischen stam, heetten Atreni.
Atratini, familienaam in de yens Sempronia
z. Sernpronii n°. 1-5.
Atrax, "Azef,Ll, thessalische stad aan den
Penpus, nabij Larissa. Atracius . = thessalisch ; atracia ars = tooverkunst.

Atrebátes,

'AvP^fláz^o.,

belgische volks-

stam in het latere Artois. Hunne hoofdstad
was Nemetácum of Nemetocenna, thans Arras.

Atreus, ' AtoCvq, zoon van Pelops en Hippodamëa. Hij en zijn broeder Thyestes vermoordden hun stiefbroeder Chrysippus en
werden daarom door Pelops weggejaagd. Zij
werden opgenomen door hun zwager Sthenelus, koning van Mycénae, en nadat diens zoon
Eurystheus in den strijd tegen de Heracliden
gevallen was, volgde Atreus hem op. Hierop
naijverig, verleidde Thyestes de vrouw van
Atreus, Aërope, ten einde in het bezit te
komen van het gouden lam, met welks bezit

later overgehaald Thyestes, die door Agamemnon en Meneláus teruggehaald en in de
gevangenis gezet was, te vermoorden, maar
vader en zoon herkenden elkander nog bij tijds
en doodden nu te zamen Atreus, terwijl hij
aan het offeren was.

Atria,

zie Adria.

Atrïdes, ArQd'rp;, Agamemnon en Meneláus, zonen van Atreus.
Atriensis, slaaf, wien de zorg voor het
atrium was opgedragen, en die, omdat het
eene betrekking van vertrouwen was, tot de
bevoorrechte slaven van het huis behoorde.
Atrium, eene der onmisbare deelera van een
romeinsch huis, het woonvertrek, oudtijds
het middelpunt van het huiselijk leven, waar
het huwelijksbed, de huiselijke haard en de
geldkist zich bevonden, alsmede de weefstoelen,
waaraan de huisvrouw en hare slavinnen
arbeidden. Met liet toenemen der weelde evenwel werden deze voorwerpen naar andere
gedeelten van het huis verbannen en werd het
atrium meer eene receptiezaal. Het atrium was

ATROPATENE--ATTALUS.

het eerste vertrek, als men den gang doorkwam
Rondom waren kleine vertrekken
of kabinetjes aangebracht, die licht en lucht
alleen uit het atrium ontvingen, en eubicula
heetten, wanneer zij door deuren, en alge,
wanneer zij alleen door gordijnen waren afgesloten. Een dezer vertrekjes was het lararium, de huiskapel, waar het altaar der huis
stond en bij de nobiles de imagines maiorum-goden
bewaard werden. In het midden der zoldering
was eene vierkante opening gelaten, waardoor
het licht naar binnen viel en de rook van
den haard naar buiten trok, en die complavium werd geheeten, omdat zij ook den regen
doorliet. Daaronder was in den vloer een
soort regenbak, impluvitem. Soms was het
atrium met bloemen en beelden versierd. Op
(z.

domus).
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Atropates, 'Aroo7rázi7, satraap van Medië
onder Darius Codomannus en later ook onder
Alexander d. G. Zijne nakomelingen regeerden onafhankelijk in het N.W. van het land

(Atropaténe).
Atropus, '"Azoo7coy, de onafwendbare, eene
der drie Moerae.
Attalia, ' rTci ^L(t, stad aan de kust van
Pamphylia, door Attalus II gesticht, tgw.
Adalia.
Attalus, ".árr(dos, 1) veldheer van Philippus van Macedonië. Bij diens dood stond hij
met een leger aan den Hellespont om den
veldtocht tegen Perzië te beginnen. Maar
Alexander, die hem niet vertrouwde, liet hem,
terstond na het aanvaarden der regeering
vermoorden. =- 2) zoon van Andromenes, veld-

Atrium.

de eerste teekening ziet men achter het atrium
een vertrek, dat aan dé voorzijde open is, het
tablinum, de werkkamer of het bureau van
den heer des huizes, en daarachter een met
eene gaanderij omgeven binnenplaats of cavaedium, ook peristylium geheeten. De tweede
teekening stelt het atrium voor van een
oud -italisch huis zonder peristylium; door het
tablinune en de aansluitende porticus ziet men
in den tuin. Oorspronkelijk behoorde het
atrium geene zuilen te hebben, doch toen de
afmetingen grooter werden, werd het dak
aan de hoeken van het imapluvium door kolommen gedragen.
Atropaténe, 'telzoonavip'i , het noord -westelijke deel van Media, dat door Alexander
den Grooten in handen van den satraap Atropates werd gelaten. Hoofdstad Gazaca, nabij
een groot zoutwatermeer.

heer van Alexander den G., werd verdacht
van medeplichtigheid aan de samenzwering
van Philótas (330), maar vrijgesproken. Na
Alex. dood sloot hij zich bij Perdiccas aan,
en toen deze vermoord was, ging hij met de
vloot naar Tyrus om troepen te werven ; hij
werd echter door Antigonus verslagen (320)
en sedert dien tijd gevangen gehouden, drie
jaar later werd hij gedood. — 3) Attalus I,
regeerde 241-197 over Pergamus en nam
na eene overwinning op de Galliërs den
koningstitel aan. Hij vergrootte zijn rijk ten
koste van Syrië, doch moest weldra de gemaakte veroveringen weder afstaan. Om zich
tegen dit machtige rijk te kunnen verdedigen, verbond hij zich met de Romeinen en
ondersteunde hen vooral met zijne vloot in
den oorlog tegen Philippus van Macedonië.
Hij stierf 72 jaar oud aan eene beroerte. Hij
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was een beschermer van kunsten en weten
stichtte met groote kosten de-schapen
beroemde bibliotheek van Pergamus. — 4) Attalus II, zoon van den vorigen,
nam na den dood van zijn broeder Eumenes II (159), dien hij sedert 167 te Rome
vertegenwoordigd had, als voogd over diens
kinderen de regeering in handen en behield
die tot zijn dood (138). Hij ondersteunde de
Romeinen in hunne oorlogen tegen ]Macedonië
en het achaeïsch verbond en trachtte Alexander Balas te helpen in zijn streven naar de
regeering over Syrië. Van de Romeinen ontving hij hulp in zijne oorlogen tegen Bithyni ë . Ook hij was een beschermer van kunsten
en wetenschappen. -- 5) Attalus III 01Aoµizcvo, zoon van Eumenes II en Stratonice,
opvolger van den vorigen, was te zwak van
geestvermogens om zelf te regeeren; hijleefde
in afzondering en bracht zijn tijd met tuinbouw
en beeldhouwen door. Hij stierf in 133 en
liet bij testament zijn rijk en zijne bezittingen
aan de Romeinen na. -- 6) romeinsch praefect,
die tweemaal (409, 414 na C.) door de Westgo then tegenover Honorius tot keizer uitgeroepen
werd. Hij werd beide keeren echte= spoedig
door zijne aanhangers verlaten en viel einde
handen van zijne vijanden, waarop-lijknde
hij naar Lipara verbannen werd. -- 7) stoicijnsch wijsgeer, leermeester van Seneca.
Az&S, geschied- en aardrijkskundige beschrij ving van Attica, zooals in de vierde
en derde eeuw in groot aantal geschreven
werden. Van de meeste schrijvers zijn slechts
fragmenten over. De bekendste' zijn : Philochorus, Hellanicus, Clitodémus, Androtion,
Phanodemus en Demon.
Attia (lex) of lex Labipna van den volkstribuun T. (Attius) Labienus, 63, tot weder
les . Domiíia de sacerdotiis, die-invoergd
door eene lex Cornelia van L. Cornelius Sulla
was opgeheven.
Attica, 'Azz^xi, het oostelijkste landschap
van Midden - Griekenland of Hellas, werd oud tijds Acte of Aclica ('A ri , '^lxztxr) geheeten, omdat het zulke uitgebreide kusten bezit.
Volgens Strabo is de naam z1tíica uit Jelica
ontstaan. Ook werd het vroeger wel Ionia
genoemd. De natuur verdeelde het in drieën:
1) Diacria, het hoog- of bergland, het noord
gedeelte, waarin men den mans Pen--ostelijk
telicus of Brilessus en den Pannes vond, —
2) Pedias, het noordwestelijk vlakland, —
3) Paralia, het westelijk en zuidelijk kustland. De Penteliens leverde eene beroemde,
witte marmersoort (v) ^o^oS )os), de
Hymettus, meer naar het Zuiden, ten O. van
Athénae, was met geurigen tijm begroeid en
vermaard om zijn voortreffelijken honig. Ten
Oosten van den Hymettus lag nog eene kleine
binnenvlakte, Mesoyaea en ten N. daarvan,
in de Diaeria, de vlakte van Marathon. De
berg Laurium, geheel in het Zuiden, leverde
zilvererts. Ook het attisch zout was beroemd,
zoowel in letterlijken, als in overdrachtelijken zin. Over het algemeen was het land
berg- en heuvelachtig; de vlakten, zooals
die van Eleusis en van Athenae, waren niet

groot. Koren werd er weinig verbouwd;. de
olijfboom en de vijg tierden er echter welig.
Er werd veel aan schapen- en geitenfokkerij
gedaan ; voor de teelt van rundvee was de
steenachtige bodem minder geschikt.
De bevolking van Attica was ionisch,
doch vermengd met een oudere bevolking,
die gewoonlijk als „pelasgisch" aangeduid
wordt; maar tot welken stam die behoort,
weten we niet. In elk geval heeft ook hier
de „myceensche" beschaving geheerscht. De
Atheners beschouwden zich als autochthonen
wegens hun' pelasgische afkomst, terwijl de
loniërs ongeveer in 1000 over zee, waarschijnlijk uit het Noorden het land binnengetrokken zijn, en hun taal en eerediensten aan de
oorspronkelijke bevolking hebben opgedrongen. Als stichter van den atheenschen staat
geldt Theseus, die de twaalf verschillende gemeenten of ftiµot tot één geheel vereenigde,
met Athenae als hoofdstad, ter gedachtenis
waarvan het feest der Panaíhenaeën werd ingesteld. Athenae was th dort'; twee andere
plaatsen, Eleusis en Brauron, maakten
aanspraak op den naam van 9to2tS. De
bevolking was eerst verdeeld in 4 phylae
,
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totdat door Clisthenes eene verdeeling in 10
phylae en meer dan 100 (later 174) demi werd
ingevoerd (± 508). Na Theseus heerschten
in Attica koningen, van welke Codrus de
laatste was. Toen volgden er archonten, eerst
één voor zijn leven, daarna één voor tien jaar,
sedert 683 jaarlijks negen archonten (zie
' A ovz). Door Solon werden de burgers
naar hunne inkomsten in vier klassen verdeeld 7t^v razoóco^tciffh,J vot,, Totaxoo^oµifshiTw of
i7r7z?c, l'7^cu1# en De volksvergadering
bestond uit de burgers boven 20 jaar. De
senaat, 13ozdr^, bestond eerst uit 400 leden,
100 uit elke phyle, doch sedert Clisthenes
uit 500 leden, n.l. uit elke der nieuwe phylae
50. De areopagus, 1j j9oT,^1rj ir 'A() 7táytn,
was door Solon ingesteld als wachter der
wetten en als hoogste gerechtshof, doch werd
later teruggebracht tot een gerechtshof in
zaken van moord. De /ieliccea, i7)uce f , was een
rechtbank van gezworenen, uit 6000 door
het lot gekozen burgers bestaande. Meer bizonderheden zal men in de afzonderlijke
artikels vinden.
In Attica behooren de mythen te huis van
Cecrops en diens dochters Pandrosus, Herse
en Aglaurus, van Ereehtheus en vooral de
sagen van Theseus. Ook Pandion, de vader
van Philoméle en Procne, wordt een Athener
genoemd.
Atticistae, ' A t txtorai, heeten de latere
grieksche schrijvers, die niet in het toen gebruikelijke dialect (xovri d'dá)., xroq) schreven,
maar zooveel mogelijk de oude attische schrijvers navolgden, bijv. Lucii,nus. Deze richting
in de Grieksche literatuur begint ongeveer
200, als reactie tegen de willekeur der
Aziatisch -Grieksche schrijvers, en bereikt
haar hoogtepunt in den tijd van Cicero; men
legt zich nu toe op de g^ ,uijotc zwv áeXaic^v.
Ook worden zoo genoemd taalkundigen, die
:

-
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lijsten van echt attische woorden en uitdruk
-kinge
gemaakt hebben.
Attieus, Cicero's vriend. Zie Porlponii-n°. 5.

Attieus Herodes (Tiberius Claudius), een

schatrijk Marathoniër, leermeester van keizer
Marcus Aurelius, een hooggeprezen redenaar,
die veel heeft bijgedragen tot verfraaiing van
Athene en o.a. een Odeum stichtte.
Attii, 1) Attius (of .Attus) 1Vavius, augur
tijdens koning Tarquinius Prisons, verzette
zich tegen de verdubbeling van het getal
riddercenturiën en sneed, om zijne onfeilbaar heid te bewijzen, een slijpsteen met een scheermes door. Er stond een standbeeld van hem
met omhuld hoofd (eapite velaío) op het Comitium, en daarbij de ficus lV avia of Rumina-

lis, z. Rumina. -- 2) T. (Attius) Labiénus zie
Labieni n°. 1). --- 3) Q. (Aítius) Labienus, zoon
van n°. 2, zie Labieni n°. 2). -- 4) P. Attius
Tlarus, propraetor van Africa in -_I-_ 51, koos

de partij van Pompeins, voor wiep hij vruchteloos het landschap Picénum zocht te behouden, stak vervolgens naar Africa over, waar
hij echter door Caesars legaat Curio (z. Scribonii n°. 6) verslagen werd, en sneuvelde
later bij Munda. -- 5) Af. Aitius Balbus, praetor
vóór het jaar 59, gehuwd met Julia, de
zuster van C. Julius Caesar, gaf zijne dochter
Attia tot vrouw aan Cu. Octavius, den
vader van den lateren keizer Augustus. -6) L. Attius (Aecius), zoon van een vrijgelatene, beroemd rom. treurspeldichter, schrijver van talrijke stukken, ook nationale (als
.Decius, Bruins), naar grieksch model gevormd. Er zijn slechts fragmenten van overgebleven. Hij leefde van 170 tot ongeveer
94. — 7) Attics, moeder van Octaviánus, zie
no. 5.
Attila, koning der Hunnen, bijgenaamd
de geesel Gods, regeerde eerst (434 na C.)
met zijn broeder Bleda, dien hij echter liet
ombrengen (444). In 441 en 442 en later in
447 en 448 verwoestte hij het oost -romeinsche
rijk en noodzaakte hij keizer Theodosius II
hem om vrede te verzoeken en schatting te
betalen. Vervolgens richtte hij zich naar het
Westen, drong met een leger van 500000 man
in Gallia door, doch werd in de Catalaunische velden (bij Chalons- sur -Marne, v.a. bij
Troyes) verslagen door de vereenigde legers
van den romeinschen veldheer Aëtius, den
frankischen koning 1Vlerovetis en den westgothischen koning Theodorik (451). Attila
verloor in dezen slag een vierde van zijn
leger. Met het overschot viel hij in Italië,
veroverde en verwoestte o.a. het sterke Aquileia, doch spaarde Rooie op de bede van
paus Leo I (452). Naar Pannonia teruggekeerd, stierf hij in 453, waarop het rijk der
Hunnen te niet ging.

Attuarii, germaansch volk aan den Rijn.
Zie Chasuarii.

Attu.s Navius, z. 11 ttii n°. 1.
Aturas, riv. in Aquitania, thans de Adour.
Atys, Atis, Attys, Attis, Attes, Attin,
An , _4 uTl , ^ Ai mS, ' 4rrii ;, 1) een schoon
jongeling, die door Rhea bemind werd, en
toen hij eene sterfelijke vrouw wilde huwen,
"

`
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door haar razend gemaakt werd, zoodat hij
zichzelven gruwelijk verminkte en aan zijne
wonden stierf; na zijn dood weid hij onder
de goden opgenomen. De dienst van Atys,
die meer aziatisch dan grieksch was en altijd
met dien van Rhea nauw verbonden bleef,
geleek door buitensporige vertooning van
droefheid en vreugde veel op dien van Adonis ;
de pijnboom was het zinnabeeld van zijn sterven, het viooltje dat van zijn herleven. —
2) stamvader van de lydische dynastie der
Atyaden. — 3) zoon van Croesus, die door
Adrastus (no. 2) bij ongeluk op de wilde
zwijnenjacht gedood werd.
Auetio, in algem.eenen zin elke openbare
verkoop bij opbod; vandaar de naam, afgeleid
van augere, omdat elke volgende bieder het
bod verhoogt. In engeren zin is auctio eene
private verkooping, in tegenstelling van sectio, verkooping bij executie van staatswege.
Aanslagbilletten en catalogussen (albumin, ta
audionis) had men oudtijds even--bula,ies
goed als thans. Men had ook venduhuizén,
atria auetionaria. Een omroeper, praeeo, vervulde de rol van afslager. Bieden was lieeri,
supra adieere. Het toeslaan van den koop
heette addietio. De betaling geschiedde contant.
Auctor is zoowel, degene, die eene zaak in
het leven roept, als hij, die ze steunt en bevordert. Auctor lergis kan dus synoniem zijn
met baton legis, maar ook met suasor legis.
Ook het bekrachtigen eener wet, b.v. door
de pares is auetorem esse. In het inns civile is
auctor de lastgever, de raadsman, de uitvoerder en dgl.
Auctoritas (patrum) zie Patres.
Aufidéna, 1) stad in Noord -Samnium nabij
de bronnen van den Sagrus. — 2) stad in
Apulia aan den mond van den Aufidus.
Aufidia (lex) de ambitu, plebisciet van
Aufidius Lurco, 61, eene der vele wetten tot
bestrijding van dit euvel, waarbij het beloven
van geld niet strafbaar werd gesteld, doch
het geven van geld met zware levenslange
jaarlijksche
ksche geldboete werd gestraft. Dit
wetsvoorstel is niet aangenomen.
Aufidia (lex) de Penis Af'ricanis, onzeker
van welk jaar, waarbij de invoer van wilde
dieren uit Africa voor de openbare spelen
werd toegestaan.
Aufidii, 1) Cu. Aujidius, praetor in 104,
schreef eene rom. geschiedenis in liet grieksch.
In zijn ouderdom was hij blind, doch bleef
zich toch met staatszaken bemoeien. — 2)
flu fcdius Lurco, volkstribuun in 61, bracht
de gewoonte in . zwang, pauwen te mesten.
— 3) Autidius Bassus, onder Augustus en
Tiberius, beschreef de burgeroorlogen en de
oorlogen in Germania. Zijne werken zijn
verloren. — 4) Aufcdius Luscus, hoogste magistraat te Fundi, door Horatius bespot.

Aufidum = Aufidhna n°. 2.
Aufidus . snelstroomende rivier van Apulia,

waaraan Horatius' geboorteplaats Venusia lag.
Ten Zuiden v. a. ten N. van deze rivier is
de slag bij Cannae (z. a.) geleverd.
Auge, 4iIyi1, Avyeia, dochter van Aleiis,
koning van Tegea, en Neaera, werd bij Hera-
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Iles moeder van Telephus. Daar een orakel
voorspeld had dat haar kind de zonen van
Aleus zonde dooden, gaf deze haar, toen hij

hare zwangerschap bemerkte, aan Nauplius
over, met last om haar in zee te werpen; deze
echter, getroffen door hare schoonheid, vluchtte
met haar en bracht haar naar Teuthras, kofling van Mysië, die haar tot vrouw nam.
V. a. werd zij door Teuthras als dochter aan
naar haar-genomlatrdTephus

vaderland teruggebracht.
Augias, Avyéi«c, zoon van Phorbas of van

Helius, koning der Epeërs in Elis, had in
een stal 3000 runderen staan, en daar deze
stal in 30 jaren niet gereinigd was, scheen
het onmogelijk den mest er uit te verwijderen.
Daarom droeg Eurystheus aan Heracles op,
die taak in één dag te volbrengen, en deze
kweet zich van die opdracht door het water
van de rivieren Alphéus en Penéus door den
stal te leiden, zoodat de mest van zelf weg
werd. Augias, die niet gedacht had-gespold
dat de onderneming zoude gelukken, had eerst
aan Heracles het tiende gedeelte zijner kudde
beloofd, indien hij zonde slagen, maar toen
hij later vernomen had dat de held op last
van Eurystheus gehandeld had, weigerde hij
zijne belofte te vervullen. Daarom deed Herades hem later den oorlog aan, en ofschoon
zijn leger eerst, terwijl hijzelf ziek was, door
de Molioniden werd verslagen, verwoestte hij
later, toen hij hersteld was, het land en doodde
hij Augias met al zijne zonen, behalve Phyleus,
die zijn goed recht erkend had en tot loon
daarvoor met de regeering begiftigd werd. —
Bij deze gelegenheid stichtte Heracles de
olympische spelen.
Augila, th .wyt,^a, oase in de libysche
woestijn ten W. van Aegypte, met veel dadelpalmen, door een stam der Nasamones
bewoond.
Augures, oZwvoOZónot, romeinsch priester
welks taak liet was, volgens vaste-colegi,
regelen den wil der godheid op te sporen en
als deskundigen voorteekenen te verklaren.
Wanneer een der magistraten eene gewichtige
handeling wilde verrichten, b. v. wanneer
een consul de centuriaatcomitiën wilde bijeen
dan moest hij zich vooraf vergewis--roepn,
sen, of de goden zijn plan goedkeurden. Het
recht om dit onderzoek te gelasten, heette
specíio en kwam den overheidspersoon toe;
liet onderzoek zelf en de mededeeling van den
uitslag heette nuntiatio en kwam den augur
toe. Daar het den augurs niet verboden was,
overheidsambten te bekleeden, kon zich het
geval voordoen, dat .spectio en nunïiatio in
ééne hand waren, zonder eenige controle. De
augurs konden aan vele zaken godsdienstige
belemmeringen in den weg leggen, ja zelfs
konden zij gehouden verkiezingen vernietigen
door de verklaring, dat er bij de waarneming
der teekenen een vitium, een verzuim of eene
fout, had plaats gehad en dat dus de gekozenen vitio creati waren, hetgeen ten gevolge
had, dat zij hun ambt weder moesten neerleggen en anderen gekozen moesten worden.
De eenige waarborg tegen misbruik was, dat

alle uitspraken door het geheele collegie eenstemmig moesten geschieden. Het augursambt
was oorspronkelijk patricisch, eerst waren
er drie, later vijf (v. a. zes). De keuze had
plaats door coöptatie. In 300 evenwel bracht
het plebisciet van de volkstribunen Q. en
Cn. Ogulnius het getal op negen, en wel vier
uit de patriciërs en vijf uit de plebejers. Het
plebisciet van den volkstribuun Cn. Domitius
Ahenobarbus van 104 bracht de keus aan
het volk, en wel zoo, dat het lot de kleinste
helft (17 van de 35) tribus zou aanwijzen,
en dat hij, die door deze bij meerderheid van
stemmen zou worden voorgedragen, door het
collegie zou worden gecoöpteerd. Deze cooptatie was voor het leven. Al de priesters, die
tot de sacerdotes populi Romani gerekend werden , en dus ook de augurs, moesten vóór de
aanvaarding van hun ambt geïnaugureerd,
d. i. door een auqurium gewijd worden; doch
hoe deze inauyuraíio plaats had, wordt niet
in bizonderheden vermeld. Bij elke wijding,
zoowel van personen als van plaatsen, was
de hulp der augurs noodig. Tot de insignia
der augurs behoorden de trabea, en de lituus.
Auguria . Wat de Grieken betreft, verwij zen wij naar het artikel ,^ferh (X . Bij de Romeinen heeft zich de leer der voorteekenen op
een geheel andere wijze, veel kunstmatiger,
ontwikkeld dan bij de Grieken. Er zijn ongezochte voorteekenen, die zich van zelf voordoen, aucyuria of auspicia oblativa, en andere,
die men van de goden afsmeekt, ivmpetrativa.
Tot de eerste soort behooren de oslenta, proi1igia, monstra, portenta, omina. Hoewel het
verschil niet altijd in acht wordt genomen,
beteekenen prodigium en monstrum buitengewone verschijnselen in de menschen- en dierenwereld, portentum en osíeniun in hetgeen
daarbuiten ligt. Een monstrum is een verschijnsel, dat met de wetten der natuur in
strijd is. Staan prodigia en omina tegenover
elkander, dan is een prodigium een zichtbaar,
omen een hoorbaar teeken. Doch de algemeene
naam voor alle teekenen is signa. Hadden er nu
buitengewone verschijnselen plaats, die de
gemoederen verontrustten, dan bepaalde de
senaat, wat behoorde te gebeuren; hij liet
door de decemviri sacris faciundis (z. deceniviri
n°. 4) de heilige orakelboeken raadplegen ; hij
ontbood uit Etruria buitengewone haruspices
(z. a.) om de ingewanden der offerdieren te
onderzoeken, enz. Doch zulke buitengewone
voorvallen en verschijnselen worden niet tot
de eigenlijke auguria gerekend. Hieronder
verstaat men de teekenen, die niet buiten den
gewonen kring der gebeurtenissen vallen. —
1) Siyna ex avibus. Wanneer een magistraat
spectio wilde houden, begaf hij zich omstreeks
middernacht met een der augurs naar het auguraculum of waarnemingspunt op den burg.
Daar gekomen trok de augur met zijn kromstaf
of lituus op den grond een streep van het
Noorden naar het Zuiden, cargo genoemd en
een anderen van het Oosten naar het Westen,
decumanus geheeten. Om het kruispunt heen
beschreef hij een kwadraat en maakte door
een formulier de ruimte daarbinnen tot eene
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gewijde plaats, een templum. Op dit íemplum
nu sloeg hij een linnen tent op (íabernacuium
tapere) met de opening naar het zuiden. Dan
ging hij in de opening staan, teekende met
zijn staf vier denkbeeldige lijnen aan den hemel

af, als het íemplum, waarbinnen hij zijne
waarnemingen zou doen. Intusschen zat de
overheidspersoon binnen in de tent, met een
doek om de ooren gebonden, capile velalo.
Ook de augur omwond zich het hoofd, want
het minste geraas — altijd, als men het hoorde
stoorde de waarneming. Zoo was de stoel,
waarop de overheidspersoon zat, uit één stuk,
opdat hij niet zou kraken. Wat nu de waarneming zelve der vogels betreft, die zich binnen het aan den hemel afgebakende íemplum
vertoonden, had de augur te letten op de soort
van vogels, de hoogte waarop, de richting
waarin, en de wijze waarop zij vlogen. Vogels, die door hun geschreeuw of gezang den
wil der goden uitdrukten, werden oscines genoemd ; die het door hunne vlucht deden,
alites. In den regel was wat van het Oosten,
d.i. van de lichtzijde, dus van links, kwam,
gunstig, wat van de Westzijde kwam, ongunstig. Niet voor alle vogels evenwel golden
dezelfde regels ; de kraai b.v. moest van de
linkerzijde, de raaf van den rechterkant krassen. Sommige vogels waren bepaald ongeluksvogels; andere golden alleen voor bepaalde
gevallen. Men kan hieruit zien, dat de leer
der vogelwichelarij vrij ingewikkeld was.
Waren nu de teekenen gunstig, dan zei de
augur : aves acidicunt; zoo niet, dan bezigde
hij de woorden : alio die. — 2) Signa ex caelo.
Dit waren bliksem, fulmina — weerlieht,
fulgura — donder, tonitrua. In de taal der
augurs werden deze natuurverschijnselen
manubiae geheeten. Zij werkten storend op
volksvergaderingen, zóó zelfs, dat reeds de
aankondiging van een overheidspersoon, se
servaturum de caelo esse, d. i. dat hij zou
zoeken, of niet ergens een bliksemstraal of
weerlicht te zien was, voldoende werd om de
volksvergadering te storen. De leer van den
bliksem was vooral in Etruria sterk ontwikkeld, waar men zelfs twaalf verschillende
soorten er van onderscheidde. — 3) Signa ex
tr(pudiis. Bij de romeinsche legers voerde men
in den regel een mand of hok heilige hoenders mede. Werden deze losgelaten en aten zij
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het toegeworpen voeder gretig op, zoo was dit
een gunstig voorteeken; vielen zij er zóó gulzig op aan, dat de brokken hun uit den bek
vielen, dan was het teeleen zeer gunstig (tri
Wilden zij echter niet-pudimsolt).
vreten, dan was het voorteeken slecht. —
4) Signa ex quacdrupedi bus. Deze behoorden
tot de oblativa, de ongezochte voorteekenen,
en konden slechts in zooverre tot de auguria
behooren, als de augurs ze volgens vaste regels
verklaarden. Wanneer men b.v. met Benig
plan uitging en een hond, een vos of eenig
ander viervoetig dier over den weg zag loopen,
dan kon men dit als een voorteeken beschouwen. — 5) Signa ex diris. Deze bestonden
in het breken van een schoenriem, het stooten van den voet, het gekras van een uil en
dergelijke toevalligheden. De augurs hadden
er dan slechts mede te maken, wanneer ze
hun ter verklaring werden medegedeeld. —
6) Hoewel elk toevallig voorteeken een omen
kan genoemd worden, verstond men onder
omina toch vooral de hoorbare voorteekenen,
en daarom vermeed men zooveel mogelijk
onheilspellende woorden, vooral bij gewichtige
gelegenheden, bij feesten, plechtigheden,. enz.
De eerst uitgebrachte stem bij eerie verkiezing,
het gevoelen van den eersten spreker in den
senaat gold voor een omen. Men offerde met omwonden hoofd (capite velato), om niet toevallig
een ongunstig woord, door een der omstanders
onvoorzichtig uitgesproken, te moeten hooren.
Hoewel ongezochte voorteekenen slechts
waarde hadden voorzoover men ze zelf aannam, en men ze kon afwenden door woorden als : omen non accipio, non pertinet ad me,
waren de Romeinen veel te angstvallig en
bijgeloovig om dit middel dikwijls toe te
passen. Dit bijgeloof heeft ook tot naamsveranderingen aanleiding gegeven. Evenals
de Grieken nóvzoS "A tvoq in E Jle t 'oS veranderden, hebben de Romeinen Maleventum
in Beneventum veranderd en aan Epidamnus
zijn ouden naam Dyrrhachium teruggegeven.
Augurinus, familienaam in de yens Genucia

en de gens Minucia.
Augusta, naam van een aantal steden, hetzij
op last van Augustus gesticht, hetzij door
hem verfraaid of uitgebreid, o. a.:
Au qusta Emerita, in Lusitania, aan den
Anas (Guadiana), thans Merida.
Augusta Julia Gaditdna, vroeger Gades,
in Baetica, thans Cadix.
Auqusia Neméíum, vroeger Noviomagus,
aan den Rhenus (Rijn), thans Spiers.
Augusta Praetoria, gesticht door de praetoriaansche bezetting in het land der Salassiërs, aan de Poenische.. Alpen, thans Aosta.
Anyusta Rauracorum (Rauricorum), in Belgica, thans Angst bij Basel.
Au qusta Suessionum, in Belgica, thans
Soissons.
/luqusta Taurinorum, vroeger Taurasia,
aan den Padus (Po), thans Turijn.
/tu qusta Trevirorum, aan de Mosella, thans
Trier.
Augusta Vindelicorum, aan den Liens
(Lech), thans Augsburg.
c

c

c

c
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Augusta Viromanduorum, in Belgica, thans
St. Quentin.
Au ;ustáles, zie municipium.
Augustamniea. Verschillende beheerschers
van Aegypte -- Ramses II of Sesostris, Necho, Darius Hystaspis, Ptolemaeus I en II
— hebben pogingen aangewend om de Arabische golf met de Nijldelta te verbinden.
Telkens echter werd het kanaal aan zijn lot
overgelaten en verzandde liet weder. Onder
Traianus werd het op nieuw uitgegraven en
amnis Augustus genoemd, waarnaar de lands treek onder Diocletianus den naam Auyustaniniea kreeg.

Augustinus (Aurelius), de grootste kerk

Westen, geboren te Tagaste-vadernht
(Thagaste) in Numidia in 354 n. C., zoon
van Patrieius en Monica, ontving zijne opvoeding te Madaura en te Carthago, was
eerst leeraar te Tagaste, daarop leeraar in
de welsprekendheid te Carthago, daarna te
Rome (383) en te Milaan (384), waar hij
onder invloed van Ambrosius tot het Katholicisme overging en zich in 387 liet doopen.
Daarop keerde hij naar Africa terug, werd
in -391 presbyter te Hippo Regius, en was
van 396 tot zijn dood (430) bisschop van
Hippo Regius. Van zijne theologische geschriften zijn de meest bekende : Con, f'essionum

libri XIII

en

de civitate Dei libri XXII.

Augustobona, stad der Tricassers in Gallia,

aan de Sequana (Seine), thans Troyes.
Augustodunum, vroeger Bibracte, groote,
volkrijke stad der Aeduers in Gallia, thans

Autun.

Augustonemétum, vroeger Nemétum, Nemossus, hoofdstad der Arverners in Gallia,
thans Clermont, naar een nabijgelegen berg,
clarus coons.

Augustoeuphratensis of Euphratensis, naam
van de onder Diocletidnus en Constantijn
tot ééne provincie vereenigde gewesten Commagéne en Cyrrhestice.
Augustoritum, stad der Lemovicers in Gallia,
thans Limoges.
Augustus, Av'yol'cIaoc, iiflaor6S, „de ge-

wijde", ons „Majesteit ", door de Romeinen
afgeleid van augur, doch tevens in verband
gebracht met augere, evenals de oud -duitsche
keizers ook den titel van „Mehrer des Rei ches" voerden. Deze titel werd aan C. Julius Caesar Octaviánus, nadat het volk hem
reeds als Augustus had begroet, in het begin van het jaar 27 door den senaat plechtig toegekend, op voorstel van L. Munatius
Plancus, terwijl de keizer later bij testament
Zijne gemalin Livia tot Augusta verhief. De
titel Auqustus maakte den keizer tot een
gewijd persoon en plaatste hem als het
mare boven het overige menschdom. De titel
ging daarna op de volgende keizers over,
eerst bij senaatsbesluit, later vanzelf als
iets wat bij de keizerlijke waardigheid behoorde. Hij werd evenwel alleen door regeerende keizers gedragen, nooit door den
vermoedelijken troonopvolger. - Over het
leven van keizer Augustus zie men Julii
no. 14.

Aula, Ali i , Z. ávJoc^v en yvvux%ov.

Aulaeum, i ()cv (La voorscherm van een
tooneel. Wanneer de voorstelling begon, werd
het scherm niet, zooals bij ons, opgehaald,
doch men liet het omlaag zakken in eerre
sleuf, waaronder het dan tegelijkertijd op
eene rol werd opgerold. Was de voorstelling
ten einde, dan werd het scherm omhooggehaald. -- Ook verstaat men onder aulaea
tapijten, die als tochtschermen tusschen de
zuilen eener galerij of van het. atrium werden opgehangen, of dienden om in plaats van
een deur een vertrek af te sluiten, en bij
dichters ook wel de dekkleeden, die over de
aanligsofa's bij den maaltijd werden uitgespreid.
Aulerei, voorname gallische volksstam, in
vier takken verdeeld, waarvan drie tusschen
Sequana (Seine) en Liger (Loire) woonden,
n.l. de Aulérci Eburovices, z. Eburovices; —
de Jul. Cenomani, met de hoofdstad Suindinum of Subdinum, thans Mans, — de Jul.
Diablinles. Een vierde tak, de Aal. Brannovices, cliënten der Aeduers, woonde zuidelijk
van deze laatsten, tusschen den Boven -Liger
en den Arar (Saone). De Cenomani (z. a.) komen ook in Gallia Cisalpïna voor.
Aulis, havenstad in Boeotia aan
den Euripus, verzamelplaats der grieksche
vloot voor den trojaanschen oorlog.
Aulon, 4v'Awv, 1) landstreek en stad in Mes
-senia,.mhtdlvNea,iMsnia van Triphylia scheidt, met een tempel
van Asclepius. — 2) vruchtbare, druiven rijke streek nabij Tarentum. — 3) stad en
dal in Macedonia, aan de strymonische golf.
— 4) havenstad in Illyria ten N. van Acroceraunia.
Aurelia (lex), iudiciaria van den praetor
L. Aurelius Cotta (Aurelii no. 7), 70. Volgens
deze wet moesten de gerechtshoven, die sedert
Sulla alleen uit senatoren bestonden, samengesteld worden uit senatoren, ridders en íribuni aerarii (z. a.).
Aurelia (lex), tribunicia van den consul
C. Aurelius Cotta (Anrelii no. 5), 75. Deze
wet veroorloofde aan gewezen volkstribunen
wederom naar hoogere ambten te dingen,
wat hun door Sulla verboden was.
Aurelia (via). Deze weg liep van Rome
uit langs de etruscische kust. Hare voortzetting vormt de via Aemilia Seauri.

Aureihini (civitas), latere naam voor Genabum, thans Orleans.
Aureliánus (L. Domitius), uit geringen
stand geboren, werd in 270 n. C. door de
legioenen aan den Donau tot keizer uitgeroepen, in een tijdperk, toen bet romeinsche
rijk door legeroproeren tot ontbinding dreigde
over te gaan. Reeds had M. Aurelius Claudius
Gothicus (268-270) de Gothen en Alemannen
teruggeslagen; na zijn dood zette Aurelianus
het werk voort, verdreef de Alemannen,
Iuthungen en Marcomannen uit Italië, waarin
zij een inval hadden gedaan, omringde Rome
met een nieuwen vestingmuur, heroverde
vervolgens de oostelijke gewesten, die door
Zenobia, koningin van Palmyra, van het
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rom. rijk waren losgescheurd, (272 n. C.),
versloeg daarna den tegenkeizer Tetricus in
Gallia en voerde hem en Zenobia als gevangenen mede naar Rome, waar zijn zegewagen
door vier olifanten werd getrokken. Hij herstelde de krijgstucht in het leger, strafte nog
Benige oproeren en werd met recht restitutor
imperil genoemd. Hij was hard en ruw, doch
met hart en ziel soldaat, en daardoor juist
een geschikt keizer voor zijn tijd. Dacia, dat
door Traidnus veroverd was, werd door Aure.lianus prijsgegeven, daar hij het veiliger
achtte, den Donau als grensrivier te behouden.
De rom. bevolking uit Dacia verplaatste hij
naar een deel van Moesia, dat hiernaar den
naam kreeg van Dacia Aureliani. In 275
werd Aurelianus, terwijl hij tegen de Perzen
optrok, vermoord
door een zijner vrij-

gelatenen.
Aur elii . De geus
Aurelia was een ple-

bejisch geslacht,
waartoe o.a. de fazn.iliën der Scauri

en der

Cottae

be-

hoorden. — 1) C.
Aurelius Cot.ía, con-

sul in 252 en 248,
,streed voorspoedig
,op Sicilia tegen de

Carthagers. — 2)

C. Aurelius Cotta,

consul in 200. —
3) L. Aurelius Cotía,
volkstribuun in 154,

consul in 144, twistte met zijn ambtgenoot Ser. Sulpicius Galba (Sulpicii
n 0 . 11) heftig over
de vraag, wie als
veldheer tegen Viri ,thus naar Lusitania zou gezonden
worden. Scipio Afri-
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bij Chalczdon te land en ter zee verslagen
werd. Cotta had het bestuur over Bithynië
en het opperbevel ter zee, terwijl Lucullus
met Asia en Cilicië het opperbevel te land
had. — 7) L. Aurelius Colta, broeder van
no. 5 en 6, opende als praetor in 70 door
zijne lex iucliciaria voor de ridders weder den
toegang tot de iudicia en nam ook de tribuni
aerarii onder de rechters op. In 65 werd hij
met L. Manlius Torquátus consul, daar de
eerst gekozenen wegens ambiíus veroordeeld
werden. — 8) 2i1. Aurelius Colta Maximus
Messal-znus, een sterk aanhanger van keizer
Tiberius. Hij was een zoon van den redenaar

M. Valerius Messala Corvinus (z. Valerii no.
28 en 29), doch door de familie Cotta geadopteerd. Hij was een doorbrenger, die de
rol van verklikker
speelde. Ovidius
heeft uit Tomi minstens drie gedichten
tot hem gericht. —
9) L. Aurelius Orestes, consul 126, ook
als redenaar niet
zonder naam, ging
als consul naar Sar-

dinia, en hield in

122 een zegetocht
over de Sarden. —
10)

M. Aurelius

Scaurus, consul in
108, streed in 105
als legatus van den

consul Cn. Mallius
Maximus ongelukkig * tegen de Cimbren en viel door
de hand van hun
aanvoerder Boiorix.
— 11) L. Aurelius

Verus, z. Verus. -12) S. Aurelius Vietor, geschiedschrijver uit de vierde
eeuw n. C., onder
keizer Julid,nus stadhouder van Panno-

,cánus minor (Aemilidnus) bewerkte
nia. Van hem betoen, dat geen van
staat nog een bebeiden werd gezonMuur van A urelianus.
knopt en zaakrijk
,den, maar zijn eigen
werkje de Caesaribus, dat tot op Con stantius
broeder Q. Fabius Maximus Aemilianus (Fabii
n°. 18), die reeds in Spanje was, het com- loopt. Een paar andere werkjes (epilome de
mando behield. — 4) L. Aurelius Cotta, consul Caesaribus, origo geniis Romance, en de viris
in 119, verzette zich te vergeefs tegen de illustribus) staan ten onrechte op zijn naam.
lex Maria de sufragiis Perendis (z.a.)..-- 5) --13) Aurelia, uit de familie Cotta, moeder
C. Aurelius Cotta, consul in 75, maker van van C. Julius Caesar.
Aurelius (Marcus), meer volledig M. Aure,de lex Aurelia tribunicia, door Cicero als
lius Anton-^nus, bijgenaamd Philosophus, was
redenaar geprezen, wordt door dezen sprekende
de zoon van den praetor L. Annius Verus
ingevoerd in zijne boeken de oratore en de
(-4nnii n 0 . 6), doch werd door keizer Antoninus
natura deoruna. In 91 was hij na den moord
van zijn vriend M. Livius Drusus in balling- Pius als zoon aangenomen, wiens dochter
Faustina hij ook huwde. Hij was in 121 na
,schap gegaan, tengevolge der lex Varia de
C. te Rome geboren, had eene zeer zorgvuldige
rzaiestaíe, die den bondgenooten- oorlog deed
opvoeding genoten en kwam in 161 aan de
uitbarsten. -- 6) Af. Aurelius Cotta, broeder
van no. 5, consul in 74, voerde met L. Lici- regeering, waarop hij zijn jongeren broeder
nius Lucullas den oorlog tegen koning Mithra- L. Aurelius Ver us tot mederegent aannam.
diltes VI van Pontus, door wien hij echter Terwijl Verus door. zijne legaten de Parthen.
SCHLIMMER en DE BOER.
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liet beoorlogen, waarbij Seleucia en Ctesiphon
den Romeinen in handen vielen (164), had
M. Aurelius te kampen met invallen der

Marcomannen, Quaden en Sarmaten (Iazygen),
die nu en dan ook nog door andere stammen,
zooals de Hermunduren, Vandalen en Langobarden ondersteund werden. De barbaren
drongen zelfs tot Aquileia door, terwijl nog
daarenboven het leger van den keizer door
pest werd geteisterd. Onderwijl stierf Verus in
169. In 175 trok 1VI. Aurelius naar Azië, om
den opstand te bedwingen van zijn stadhouder
Avidius Cassius, die echter door zijn eigen
officieren werd vermoord. In 179 en 180
streed hij wederom met geluk aan den Donau
tegen de Marcomannen, toen hij onverwachts
te Vindobona (Weenen) stierf. Zijne zedekundige geschriften, 'th „ZS iavr6v-, ademen een
stoicijnschen geest, doch zijne zachtmoedig heid van karakter drong hens, de strengheid
dezer leer tegenover anderen te verzachten.
Hij werd opgevolgd door zijn zoon Commodus.
Aureus, nuramus aureus of solidus, rom.
gouden munt van 25 denariën of 100 sestertiën. Onder Augustus, toen de munt nog onvervalscht was, had de aureus eene innerlijke waarde van ruim f 12,50 van onze
munt; men moet echter in het oog houden,
dat destijds de waarde van liet goud tegenover het zilver geringer was dan thans, hetgeen ook uit de gelijkstelling met 100 sestertiën — f 10.— zilver blijkt. Sedert de derde
eeuw na C. nam de vervalsching sterk toe.
Auriga, ijvioyos. Bij de Perzen, Aegyptenaren, Trojanen, Grieken, komen in den oor
strijdwagens voor, waarop de eigenaar-log
van het span als krijgsman staat, terwijl een
mindere de paarden bestuurt. Natuurlijk moest
dan de andere zijn wagenmenner met zijn
schild dekken. Daarom trof liet de Romeinen
bij de verovering van Britannia, dat bij de
Britten de hoofdpersoon zijn span mende en
een dienaar voor zich liet vechten. — Bij wedrennen droeg elke wagen slechts één persoon.
Bij de nationale spelen in Griekenland treden
niet de , eigenaars der paarden als menners
op; zij lieten hunne twee- of vierspannen besturen door vrienden of door geoefende jon
niemand behoefde het zich tot-gelin,
oneer, te rekenen, als wagenmenner dienst te
doen. Anders was het bij de Romeinen. De
azurigae of ayr itatores waren menschen, die
van hunne kunst een beroep maakten. In
den beginne waren het slaven of vrijgelatenen
of menschen uit lageren stand; eerst toen
een keizer als Nero het niet beneden zich
achtte zelf als menner in het strijdperk te
verschijnen, ging de slaafschheid zóóver, dat
ook aanzienlijken als menners van hun eigen
paarden optraden. De anriyae vormden vier
clubs of factiones : alba, wit — rzussata,
roodachtig, — veneta, blauw — prasina,
zeegroen. Zij droegen eene tunica zonder mouwen en hadden het bovenlijf met riemen omsnoerd. Hun uniform, hun wagen, het tuig
der paarden droeg de kleur hunner factio.
Om de handen vrij te hebben tot het aanzet
paarden, bonden de menners zich-tendr

de teugels om het lichaam vast ; om te
vieren of strak te houden, hadden zij zich
dus slechts vóór of ach
te buigen. Om-terov
ingeval van een ongeluk zich te kunnen
vrijmaken, droegen zij
een kort mes tot het
doorsnijden der teugels.
Bij elken wedren reed
één wagen van elke
facíio mede. Keizer Doiniti ,nus voegde aan
de vier bestaande f actiones twee nieuwe toe:
eene aurata en eene
purpurea, die echter na
zijn dood weder werden
opgeheven. Over de
wedrennen zelve zie men het artikel circus.
Auróra, z. Ros.
Aurunei, een der oude volken van Latium
en Campania. In de laatste helft der vierde
eeuw waren zij beperkt tot het zuidelijk deel
van Latium, en in 314 werden zij door de
Romeinen zoo goed als uitgeroeid. In hun
land werden door de Romeinen aangelegd de
Latijnsche coloniae : Cales, Suessa Aurunca en
Pontia, en de coloniae civium Romanoruni :
Sinnessa en Minturnae. In hun gebied lagen
de coons Massicus en de alter Caecubus, beide
beroemd om den wijn, die er werd geteeld.
Zie ook Ausones.
Ausei, Avaxtot, volksstam in Aquitania,
met de hoofdstad Elimberris, later Augusta,
thans Auch.
Auseulum '= Asculum . pulunn.
Ausenses, 4 oS, libysche stam, ten Zuiden van Numidia bij het meer Tritónis.
Ausetáni, volksstam in het Noordoosten van
Hispania Tarraconensis, met de stad Gerunda
(Gerona).
Ausones, Ausonia, . 4v' ies, Aio'oriuc. De
Ausoniërs vormden de oude, voor-rom. bevolking van Midden - Italië, van Apulia, Campania
en het zuidelijk gedeelte van Latium. Zij worden ook Opici, 'Onbzoi, en Osci, "Oo..o., genoemd. De naam .lusones is dezelfde als
Jurunei. Waarschijnlijk was de ausonische stam
verwant met den umbrisehen. Dichterlijk
wordt Ansonia ook voor Italia gebezigd.
Ausonius (Decimus Magnus), romeinsch
dichter uit Burdigala (Bordeaux) en leeraar in
de welsprekendheid. Zijn vader was lijfarts van
keizer Valentinidnus 1 (364-375 n. C.), hij
zelf werd de opvoeder van diens zoon Gratidnus. Achtereenvolgens werd Ausonius quaestor, praefectus praetorio en consul (379) in
Gallia; doch na Gratianus' dood (383) trok
hij zich uit het staatsleven terug. Hij overleed in 392, ruim 80 jaar oud. Onder de
gedichten van Ausonius is zijn stroomdicht
Mosella, dat hij te Augusta Trevirorum
schreef, het meest beroemde.
Auspicia. Oorspronkelijk duidt dit woord
de vogelwichelarij aan, doch werd later ook
toegepast op alle andere middelen om te zien
of de goden hunne goedkeuring hechtten aan
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van daar uit verscheiden rooftochten, van
welke hij altijd rijken buit medebracht, terwijl hij nooit ontdekt werd, daar hij het
vermogen bezat zichzelven en de gestolen goederen onzichtbaar te maken of van gedaante
te doen veranderen. Maar de runderen van
Sisyphus, die hij ook gestolen had, moest
hij teruggeven, daar deze aan den hoef gemerkt Naren en dus gemakkelijk herkend
werden. — Autol. was ook zeer bekwaam in
het worstelen en leerde Heracles deze kunst.
Automedon, AvzoFMwv, zoon van Diares,
wagenmenner en strijdmakker van Achilles;
de naam wordt soms spreekwoordelijk voor

een beraamd plan. De wijze, waarop dit geschiedde, is onder het artikel agquria medegedeeld. I uspicia privata kon ieder voor
zich nemen; doch auspicia publica ten behoeve van den staat konden slechts genomen
worden door maaistratus populi Romani. De
volkstribunen, tribuni plebis, als zijnde slechts
overheden van de plebs, en niet van den
populus, hadden dus geen ins auspicioruïn, en
de door hen in het leven geroepen conzcilia
plebis, waren niet aan voorafgaande auspiciën gebonden, wat niet de centuriaatcomitlën
wel het geval was. Toen echter de macht van het
volkstribunaat overwegend werd en plebiseila
met leges waren gelijkgesteld, achtte men het
wenschelijk ook aan de vol k stribunen auspiciën toe te kennen, minder als voorrecht, dan

een wagenmenner gebruikt.
Aatonoe, A? Eoi ó,7, dochter van Cadmus en
Harmonia, moeder van Actaeon.
AvzovO5 U, het recht van een staat om
zichzelf wetten te geven, voornaamste kenmerk van politieke onafhankelijkheid; onder
de Romeinen was hiermede verbonden het
recht om eigen munten te slaan.
Autonous, Ai ovooc, een heros, die te
Delphi vereerd werd en den delphischen tem
tegen de troepen van Xerxes verdedigde.-pel
Autrigones, volksstaln in Hispania Tarra ,

wel als middel tot beteugeling. Niet alle

auspicia waren van gelijken rang ; zoo stonden
die der consuls en praetoren hooger dan die
van andere overheden. Auspiciumn nu beteekent
zoowel het waarnemen als het waargenomen
teeken, doch bovendien ook het recht om den
goden hun ja of neen af te vragen. Dit recht
nam de overheidspersoon van zijn voorganger
of van de paires (de patricische leden van
den senaat) over, wanneer hij bij de aanvaarding van zijn ambt de voorgeschreven
godsdienstige plechtigheden vervulde. Had
hij geen onmiddellijken opvolger, was hij
vitio creates, of kwam hij in zijn ambt te
overlijden, dan keerden de auspicia tot de
pares terug. Ook de veldheer, die met een
leger uittrok, moest vooraf auspicia nemen
en zich hierdoor het recht verschaffen, ook
in het veld den wil der godheid uit te vorschen. Door het veronachtzamen van zekere
vormen, b.v. bij het overtrekken eereer rivier — want een water verbrak de auspicia,
tenzij men een formulier uitsprak -- kon hij
zijne auspicia verliezen. Was hij nu in den
strijd bij voortduring ongelukkig, ` dan ontstond het vermoeden, dat zijne auspicia door
eenig verzuim viíiata waren, in welk geval
hem niets anders restte, dan naar Rome terug te keeren om nieuwe auspicia te halen.
Daar alleen de veldheer auspicia had, beteekent de uitdrukking sub auspiciis alieuius:
onder iemands opperbevel.
Asster , de Zuidenwind, tgw. Scirocco genoemd, zie 1y indsíreken.
Antariátae, A reo (ra G volksstam in Dal-

matia.

.4v^ox0 0 s, Aborigines, heetten de grieksche volken, die beweerden dat hunne voor
niet uit den vreemde waren gekomen,-ouders
maar in het land zelf, als het ware uit den
grond (vandaar de spotnaam y^yxv rLc) waren
ontstaan. De Atheners en de Arcadiërs beroemden zich van zulke autochthonen af te
1

stammen.
Autololes, AvzoW Zt, gaetulische volksstam
op de Westkust van Afrika, buiten de zuilen
van Heracles en ten Zuiden van den Atlas.
Autolyeus, Avzó,? l'os, zoon van Hermes en
Chione, van moederszijde grootvader van Odysseus, de sluwste dief en bedrieger der oudheid.
Hij woonde op den Parnassus en ondernam
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conensis tusschen den Ibërus (Ebro) en het
mare Cantabricum (golf v. Biskaye).
Autronii. — P. Autronius Paetus, in 65
met P. Cornelius Sulla wegens ambiius veroordeeld, redenaar met sterke stem. Hij nam
deel aan de Catilinarische samenzwering en
werd in 62 volgens de lex Plautia de vi veroordeeld, en ging in ballingschap naar Epirus.
Dit geslacht heeft bovendien een paar consuls opgeleverd.
Auxesia, Aviiysi , godin van den wasdom,
waarschijnlijk een bijnaam van Deméter.
-

-

Z. Darzia.

Auxilia, troepen, die door de Romeinen
uit de provinciën werden getrokken of door
verbonden volken en vorsten geleverd werden. De italisehe volken leverden geene azcxilia ; zij waren soci i, omdat Italia geen provincie was. Toen Italia het burgerrecht kreeg,
waren er geene socii meer in het leger.
Auximum, aanzienlijke stad, sedert 157 rom.
kolonie, in Picénum, ten zuiden van Ancona.
Auxo, _4vï^ w, Bene van de Gratiën.
Auxnme, AvlofIt?1 of Axome, '.4fwµ , thans

Axoem, in Aethopia, nabij de bronnen van
den Astaboras (Atbara), in den keizertijd
hoofdstad van een machtigen handelsstaat.
Volgens het geschiedverhaal zou onder de
regeering van koning Psamtik of Bsammeticus een deel van de kaste der krijgslieden,
ten getale van 240000 man, Aegypte verlaten
hebben en zich zóbver van Meroë gevestigd
hebben, als Meroë van Syéne ligt. Veren oe
hierdoor het rijk an Auxume ont--delijks
staan. De bloei dateert eerst uit den tijd na
den val van Meroë.
Avarieum, thans Bourges, ten Z. van den
Liger (Loire) in Gallia, hoofdstad der Biturzges, in den grooten gallischen opstand (52)
door Caesar veroverd, waarbij van de 40000
menschen, die er een toevlucht hadden gezocht,
slechts 800 aan het bloedbad ontkwamen.
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Later was het de hoofdstad van Aquitania I.
Avella = Abella.
Avenio, aanzienlijke stad in Gallia Nar
gebied der Cavari, thans-bonesi,ht
Avignon, aan den Rhodanus (Rhone).
Avens (t.g.w. Velino), riviertje in het Sa
zijtak van den Nar. In de-bijnschelad,
nabijheid van Reate vormde het groote moe
polsdes Reatinae, die de consul M.'-rasen,
Curius Dentátus in 290 grootendeels droog
doorsteken van een berg (zie-legdorht
Reate), zoodat slechts een meertje, laces
Velinus, overbleef. Even beneden dien doorsteek stort de Avens zich langs den beroem
waterval van Terni (oudtijds Inleramna),-den
in het italiaansch le Cadute of le Caseate Belle
Marmore geheeten, in den Nar (t.g.w. Nera) uit.
Aventieum, hoofdstad der Helvetiërs, in
de 4de eeuw n. Chr. reeds verlaten. Thans
Avenches aan het meer v. Neufchatel.
Aventinus (coons), een der 'zeven heuvels
van het oude Rome, die, evenals de moes
Capilolinus, wel binnen den stadsmuur, doch
buiten het pomerium lag. Op dezen heuvel
lag een tempel van Diana, door Tarquinius
Priscus als gemeenschappelijk rom. -latijnsch
heiligdom gesticht.

Avernus (lacus), "AoevoS ).b'wri, aan den
sinus Cumanus (golf v. Napels), een uitgebrande krater, waarin zich een meer gevormd
had, omgeven door een donker cypressenwoud.
Zwaveldampen verpestten de lucht boven dit
meer, waar geen visch in leefde en geen vogel
over heen vloog (vandaar de naam). Bij Vergilius woont hier de sibylle van Cumae in
eene grot, waardoor Aenéas in het schimmen rijk afdaalt. Onder de regeering van Augustus
.legde Agrippa hier in 37 de oorlogshaven
portus Julius aan, die later vervangen werd
door den porlus Misënus. Sinds dien tijd behoort
de laces . l,,ernies met den laces Lucrinus tot de
luxebadplaats Baiae. Aardbevingen hebben
aan deze streek een ander voorkomen gegeven.
Averruncus, 'A7to rekt toq, bijnaam van
-

iederen god, die onheil of gevaar afwendt, bijv.
Apollo.
Aviánus Flavius, rom. fabeldichter uit den
tijd van Theodosius den Grooten.
Avidius (Cassias), z. Cassii n°. 18.
Aviénus (Rufus Festus), rom. dichter uit

Babrius, BdifetoS, grieksch dichter, die de
fabels van Aesopus in verzen bracht. Hij
leefde onder Domitiánus of later, in elk geval
voor het einde van de 2de eeuw n. C. Van de
224 fabels, die overgebleven zijn, wordt een
groot gedeelte door sommigen niet als het
werk van Babrius beschouwd.
Babylon, Bads, 1) stad in Aegypte,

den tijd van Theodosius den Grooten, heeft
vertalingen in dichtmaat geleverd van oude
grieksche leerdichten. Vooral belangrijk om
den inhoud is zijn ore maritime, een bewerking van een griekschen e o^cAovc uit de
4de eeuw v. C., waarvan echter slechts de
grootste helft van het eerste boek over is.

Aviones, volk in Noord- Germania over den
Albis (Elbe), een van de volkeren, die de
godin Nerthus vereerden.
Axamenta, oude liederen in saturnische
maat, die door de Salii bij hunne optochten
werden gezongen. Zie ook ancile.
Axia, kasteel in Etruria, in het gebied

van Tarquinii.
Axierus, Axiocersa en Axiocersus, 'As lsPos,
A Lóssoo« en 'A tomreooS, samothracische Cabiren, geïdentificeerd met Deméter, Persephone en Hades.
Axius, 'Allo , thans Vardar, voorname
rivier van Macedonia, die zich in de Thermaeische golf ontlast.
Axona, rivier in Gallia, thans Aisne, zijtak van den Isara (Oise). Aan den Axona
lag Augusta Suessionum (Soissons) .
'A o'sç, ook í o s genoemd, witgemaakte
houten borden, die om een as kunnen draaien,
waarop de wetten van Solon geschreven waren.
Zij waren opgesteld in het Prytaneum te
Athene, v.s. hadden zij oudtijds op den
burcht gestaan en waren zij eerst door Ephialtes verplaatst. V.a. zijn de zfoflsn5 te onder
som; en zijn xvo,lsuS van-scheidnva
boven afgestompte pyramiden van steen in
de o roà faaO t,Z?, waarop de voornaamste
wetten ingebeiteld waren.

Axtime of Axóme = Auxume.
Axus, '.í15óc, z. Oaxus.
Azan, ' ^t^; áv, zoon van Areas en Erato;
naar hem was Azania, een deel van Arcadië,.
genoemd.

Azania, 'fl(fl1^(^, 1) kustland van Afrika,
bezuiden kaap Aromata (Guardafui), thans
de kust der Somali. -- 2) zie .Azan.
Aziris, "A^`^ e , stad op de libysche kust,

ten 0. van Cyréne.
Azótus, ' A^wzoS, eene der vijf hoofdsteden
van de Philistijnen, dicht bij de kust, tusschen
Ascalon en Iamnia, in het O.T. Asdod.

stroomafwaarts van Memphis. -- 2) hoofdsi.
van Babylonia, zeer oude stad ; in de 23ste
eeuw maakt Chammurabi (Hammurabi), de
. beroemde wetgever, haar tot de hoofdstad
van het nu geheel semietische Babylonia.
Van de latere lotgevallen weten we weinig,
totdat Nebukadnésar I (omstreeks 1150) het
wederom tot bloei bracht. In 728 nam Tiglath-
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pilësar III van Assyria er bezit van, en in
689 werd het door Sanhérib gesloopt, maar
door zijn zoon Asarhaddon, die zijne residentie
hierheen wilde verleggen, weer opgebouwd.
In 648 werd de stad weer ingenomen en gedeeltelijk verwoest, doch herrees na den onder
liet assyrische rijk door de zorg-ganv
van den eersten koning van het nieuw -babylonische rijk, Nabopalassar, en vooral van
zijn grooten opvolger Nebukadnesar II, die
in 604 aan de regeering kwam, als eene stad,
die hare wedergade 'niet had. Zij vormde een
kwadraat, waarvan elke zijde 120 stadiën of
4 uren gaans lang was, en was omringd
door een muur van gebakken steen van 100
koninklijke elleboogslengten (± 45 meter)
boven den beganen grond en half zoo breed.
Daaromheen liep eene gracht met gemetselde
wanden, even zoo diep als de muur hoog was,
en waarvan de uitgegraven klei de steenen
had geleverd voor den muur. In den muur,
die met 200 torens versterkt was, waren 100
poorten, waarvan de deuren, stijlen en boven
koper waren. De Euphraat, die-dorpelsvan
de stad doorsneed, was ook ter weerszijden
ingesloten door muren, waarin de zoogenaamde
waterpoorten waren. In de stad vond men
het koninklijk paleis, met drie muren omgeven, die een omtrek van 20, 40 en 60
stadiën hadden, alles in kwadraatvorm. Daar
waren ook de oploopende, op gewelven rus
terrassen, die onder den naam van han -tend
tuinen bekend zijn en die zoo dik met-gend
aarde bedekt waren, dat boomera er in konden
wortelen. De beroemde tempel van Belus was
een vierkante F toren op een grondvlak van
twee stadiën lang en even breed. Daarboven
verhief zich een tweede kleinere toren, en
zoo verder tot acht torens toe. In den bovensten
toren was het slaapvertrek van den god met
een gouden legerstede en een gouden tafel.
De groote ruimte binnen de muren was natuurlijk niet geheel niet huizen bebouwd,
maar bevatte ook de noodige akkers en weide
bijna onneembare stad-gronde,zat
niet kon worden uitgehongerd. In 538 viel
de stad in handen der Perzen. Darius Hystaspis liet na een opstand (519 of 516) een
gedeelte der muren sloopen; toch bleef Babylou groot en schoon tot het uiteenspatten
van het macedonische rijk, toen de nieuw
gestichte steden Seleucia en Ctesiphon de
bewoners tot zich trokken.
Babylonia, B«,z,a,wvia, het land van Babylon, was de landstreek tusschen den Tigris
ten 0., de woestijnen van Arabië ten W. en
den zoogenaamden medischen muur ten N.
De bodem bestond uit aangeslibden kleigrond
en was uiterst geschikt voor graanbouw. Het
land was doorsneden door bevaarbare kanalen,
die den Euphraat met den Tigris verbonden,
en onderling weder verbonden waren door
smallere vaarten, die weder door sloten met
elkander gemeenschap hadden. Boomen vond
men er bijna niet. De oudste bewoners zijn
de Sumeriers, op wie reeds kort na 4000 de
Accadiers, een semietische stam, volgen, die
zich met de oorspronkelijke bevolking na veel
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strijd gemengd hebben. De bloeitijd van dit
volk valt tusschen 3800 en 3700 en de meest
bekende koning is Sargon. Later valt het
rijk uiteen in verschillende stadstaten, die elk
een afzonderlijke godheid vereeren, tot ± 2300
de stad Babylon (z.a.) op den voorgrond
treedt. De babylonische nijverheid had een
hoogen trap bereikt en bestond vooral in
tapij tweverij en, lij nwaadweverij en, goudsmidswerk en het snijden in, edelgesteenten. De
godsdienst was het sabaeïsme, de vereering
van zon, maan en sterren. Vooral de stam
der Chaldaeërs, die zich in het zuid - oostelijk
deel, -Akkad, gevestigd hadden, had het ver
gebracht in sterrenkunde en tijdrekenkunde
en wiskunde, en verhief zich daardoor tot
priesterkaste. Sterrenwichelarij ging daarmede
hand aan hand., De Chaldaeërs waren oorspronkelijk een herdersvolk, dat bij den hel
sterrenhemel, terwijl zij-dernbayloisch
's nachts wacht hielden bij hunne kudden,
ruime gelegenheid hhd gehad den loop der
sterren gade te slaan. Nadat het babylonische
rijk in de 13de eeuw eene assyrische provincie
was geworden, stond het meermalen op, doch
werd weder onderworpen, totdat in 606
Nabopolassar het weder vrij maakte en Assyria
eene provincie van Babylonia werd. In 538,
veroverde Cyrus de stad Babylon, en het:
gewest werd nu perzisch, later macedonisch
en daarna syrisch. Het babylonische stelsel
van munten, maten en gewichten werd door
verscheidene andere volken der oudheid overgenomen.
Babylonii numeri of Chaldaicae rationes.
Tegen en in den rom. keizerstijd kwamen
dikwerf oosterlingen naar Rome als sterren
horoscooptrekkers. Bij hunne-wichelarsn
voorspellingen speelden kaarten met cijfers
en getallen eene hoofdrol. Men heeft dus te
denken aan iets als het kaartleggen in lateren
tijd. Wel trachtte men dit soort menschen
te weren, doch het bijgeloof te Rome was
zóó sterk, dat men in weerwil van de ver
gretig van hunne zoogenaamde-bodsepaling
kunst gebruik maakte.
Bacehae, Báxyr^t, Bacchanten, vrouwen, die
bij sommige feesten van Dionysus met geschreeuw en gegil, onder begeleiding van
muziek, in de grootste opgewondenheid heinde
en ver rondliepen om, zoo liet heette, den
god te zoeken. Zij waren in dierenhuiden gehuld en zwaaiden een thyrsusstaf; zij stelden
het geleide voor, dat Dionysus op zijn veroveringstochten vergezeld had.
Bacchanalia heeten in Italië geheime feesten ter eere van Bacchus, die uit de grieksche steden ingevoerd waren. Zij werden met
de luidruchtigheid der Dionysusfeesten gevierd,
maar gingen hier met zulke schandalen, ja
zelfs misdaden, gepaard, dat de senaat in 186
meende hieraan te moeten paal en perk stellen
en elken nieuwen dienst van Bacchus verbood.
Bacchiadae, B«ác?ai, een adellijk geslacht, dat langen tijd te Corinthe regeerde
en in 657 door Cypselus verdreven werd.
Bacchium, Bax. pov, eiland tegenover de
aziatisch- ionische kuststad Phocaea, welks
-

-
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prachtige tempels in den syrischen oorlog
door de Romeinen en hunne bondgenooten
in 190 geplunderd werden.
Bacchus, Bos, andere naam voor Dionysus, waarschijnlijk betrekking hebbend op
liet luidruchtige van zijn eeredienst. Door de
Romeinen werd deze naam aan den god Liber
gegeven.
Bacchylides, BazyvY, S, lyrisch dichter
van Ceos, neef van Simonides, met wier hij
g eruimen tijd te Syracuse aan het hof van
Hiero leefde ; later begaf hij zich naar de
Peloponndsus. Van zijne gedichten zijn sedert
1897 ongeveer twintig min of nicer in hun
geheel bekend ; overigens zijn ervan slechts
eenige fragmenten over.
Baeénis silva, waarschijnlijk de Hohe Rhën
met zijn uitloopers, grensscheiding tusschen
U

de Cherusei en de Suëbi.
Bacis, BS, was de naam voor profeten
van wie verzamelingen orakels afkomstig
waren, ` die in de 7de eeuw in omloop gebracht
werden en bij velen groot gezag hadden,
zoodat zelfs de verschillende staten van
Griekenland zich soms bij hunne besluiten
er door lieten leiden Er was een Attische,
Boeotische en een Arkadische Bacis.
Baetja, Trà Báá ro«, vroeger Zariaspa, thans
Balkh, hoofdstad van Bactria (Bactriáne) en
belangrijke handelsstad.
Bactria, Bactriá,ne, Ba r t
i ai-i;, gewest in liet
N.O. van het perzische rijk, door den Oxus
(Amu-Daria) doorsneden. In overouder tijd
bestond hier een bactrisch rijk, dat door de
Mediërs werd veroverd, waarna de godsdienst

van Zarathustra, die in Bactrië heerschte,
staatsgodsdienst werd in Medië. Na Alexander
d. Gr. kwam het onder Seleucus, den stichter
van het syrische rijk; doch in 270 scheurde
Bactria zich van Syrië los onder zekeren
Diodotus, een Griek. Onder hem en zijn opvolger breidde Bactria zich uit tot een grootgin,
bloeienden staat, die een duizendtal steden
telde. Doch tweespalt werd de oorzaak, dat
omstreeks 150 de Parthen samen met de
Hunnen (am 'o) zich vóór en na van de
bactrische provinciën meester maakten, en
Bactria zelf in 140 door de scy thische Sacers
vermeesterd werd.

Baduhennae lueus, woudstreek in het land
der Frisii, misschien de tegenw. streek Zevenwolden.

Baebia (lex), een plebisciet van 181 of
180. Het behelsde, dat niet jaarlijks zes praetoren zouden gekozen worden, zooals sedert
197 geschiedde, doch om het andere j aar slechts
vier. De wet is spoedig weer afgeschaft.
Baebii, 1) lef . Baebius Tam philus, trok als
propraetor, met Philippus van Macedonia
verbonden, het eerst den syrischen koning
Antiochus III in Griekenland tegemoet, in
191. In 181 was hij consul, toen de zoogenaamde 14 boeken van Numa gevonden werden, die echter onecht bevonden en openlijk
verbrand werden. In 180 beoorloogde hij als
proconsul met zijn ambtgenoot P. Cornelius
Cethégus een ligurisch volk (de Apuani)
dat zich vrijwillig overgaf en naar Samnium

werd overgebracht. — 2) C. Baebius, volks tribuun in 111, belette, toen Jugurtha onder
vrijgeleide naar Rome was gekomen om ge
af te leggen tegen hen, die zich-tuigens
hadden laten omkoopen, den koning te
spreken.

Baecula of Baecyla, B«oi,

B«u kz,

in Hispania Baetica, ten N. van den.
Baetis, bekend door de wapenfeiten van P.
Cornelius Scipio (den lateren Africanus
maior) in den tweeden punischen oorlog. In
het gebied der stad lagen rijke zilvermijnen.
Ook schijnt er nog een stadje Baecula in
het N.O. van Spanje te hebben gelegen, in
het land der Ausetdni.
stad

Baenis, Barts, z. 1linius.
Baetasii = Betasii.
Baeterrae, thans Béziers, in liet gebied

der Volcae Arecomici, in Gallia Narbonensis,
de kust.
Baetica, B «LT , het zuidelijke en zuid
gedeelte van Hispania, aldus ge--westlijk
noemd naar den Baetis (Guadalquivir), die
er door stroomde. Het was liet welvarendste
deel van Hispania, met veel handel en nijverheid, waarin de vervaardiging van wollen
stoffen en wapenen een hoofdrol speelde.
Baetis, Baai tS, rivier in Baetica, thans
Guadalquivir.
Baeturia, BaLrove0 rt, het gedeelte van Baetica, dat aan Lusitania grenst, tusschen den
Baetis en den Anas (Guadiana).
Bagaudae, gallische boeren, die in 285
na C. wegens onderdrukking in opstand kwamen en een bloedigen boerenoorlog voerden.
dicht bij

Bagienni = Vagienni.
Bagist inns mops, Buyioz«vov ó,00c (Bagha-

stan = yocdenoord), beroemd om de verrukkelijke natuur, aan den heerweg van Ecbatana
naar Babylon. Op de afgehakte en gladgeschuurde rotswanden waren in beeldwerk
en spijkerschrift de wapenfeiten van Darius
Hystaspis vermeld.
Bagóas, B«ywaS, een Aegyptenaar, gunsteling van Artaxerxes Ochus, dien hij ten
slotte vergiftigde. Daarna zette hij diens jongsten zoon Arses op den troon, doch ook dezen
vermoordde hij na eenige jaren. Darius Codomannus, die eveneens door hein de regeering verkregen had, liet hem dooden (330).
Bagradas, ByoéduS, 1) rivier in Africa,
die tusschen Carthago en Utica in zee valt. -2) rivier aan de Zuidkust van Persis, dicht
bij de grens van Carmania.
Baiae, Bei ab, B(r_kku, beroemde rom. badplaats
met warme zwavelbronnen, aan een inham
van den sinus Cumnus (golf v. Napels) gelegen, een waar lustoord. De kust was als
bezaaid met prachtige villa's en lusthuizen
van aanzienlijke Romeinen. Zie ook Avernus
(lacus) en Lucrinus (laces). Er heerschte ontzaggelij ke weelde en tevens eene groote losheid van zeden. Keizer Hadridnus is te Baiae
gestorven. Thans is de plek door aard
n geheel verwoest, zoodat er slechts-beving
weinig sporen van de oudheid over zijn.
Bei-rz'Aoe, Beu ri ltov, ook met den phoenicischen naam -4 badir genoemd, uit den hemel
-

,
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gevallen steenen, die op vele plaatsen het voor
waren. Bij-werpvanbijglo er
den tempel van Delphi stond zulk een steen,
die dagelijks met olie gezalfd en op feestdagen
met wol omwonden werd. Men geloofde dat
dit de steen was, dien Cronus (z. a.) in plaats
van Zeus verslonden had.
Baius, B(/ioÇ, de stuurman van Odysseus.
De stad Baiae, waar hij begraven is, is
naar hein genoemd.
Balbin.us (D. Caelius Calvinus), romeinsch
keizer in 238 n. C. samen met M. Clodius
Pupien(i)us Maximus. Zij benoemden den
jongen Gordianus (III) tot Caesar. Na drie
maanden werden zij vermoord, en werd
Gordianus keizer.
Balbus (= stotteraar), een rom. familienaam, die in de cyentes 1mpia, .Attic, Cor
en Thoria voorkomt.-nelia,LucOtv
De voornaamste Balbi zijn: 1) L Ampius
Balbus, een der makers van de lea Ampia
Labiena. — 2. ill. .I ttius Balbics, groot
Zie A ttii n°. 5. —-vadernAugst.
3) L. Cornelius Balbus, z. Cornelii n°. 28.
— 4) L. Cornelius Balbus minor, z. Cornelii
n°. 29.

-- Baleáres insulae, Ba%FGCQ c1sS vijooc, de

bekende Balearische eilanden nabij de spaan
kust, maior en minor, thans Majorca-sche
en Minorca. De inwoners, ook Baleares geheeten, B{, „(xefq, waren bekend als uitstekende slingeraars. De hoofdplaatsen waren
Palma en Mago (Port-Mahon). De naam Baleares beteekent volgens Grieksche schrijvers
slingeraarseilanden ; de Grieken noemden ze
vroeger ook ° wel TT^u'r^o^w of naaktlooperseilanden. Wegens hun heulen met de
zeeroovers werden zij in 123 door de
Rom. onderworpen onder Q. Caecilius Metellus, die hiernaar den bijnaam Balearicus
kreeg, z.
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een zwembassin of natatio, — het tepicdarium,
eene verwarmde ruimte, die tot overgang
diende, -- de ruimte voor het warme bad,
culduriuni. Deze laatste had een verwarmden
bodem, terwijl later ook de zijwanden ver
werden door het inrichten van spouw -warmd
vormde door het aanbrengen-muren,di'
van teyulae mammatae, of het aanleggen van
buizen, tubuli. Het verwarmen van den vloer
bracht men tot stand door die op gemetselde
porren of stutten te plaatsen, waaronder dan
de heete lucht kon circuleeren. Men kan dit
nog goed zien aan de overblijfselen van de
Romeinsche baden te Trier (suspensura). Eene
groote kuip voor warm water (alveus), vlak
boven of dicht bij den haard, was in den
vloer gemetseld. Aan de overzijde had men
dan het labrzeni, een knip met lauw water,
om na te spoelen. Somwijlen komt ook nog
een aparte zweetkamer voor, sudatori'um of
laconicurz geheeten, voor het zweetbad, assa
sudatio. Na een zweetbad werd men door de
badslaven (aliplae), die men .gewoonlijk zelf
medebracht, met eene soort krabbers (strigiles) van zweet gereinigd, afgewreven, gezalfd. Dit laatste schijnt in het tepidariurn
verricht te zijn. Een goed veorbeeld van een
eenvoudige badinrichting in den eersten
keizertijd levert bijgaande plattegrond van
de Therniae Stczbianae te Pompeii. A hoofd
voor mannen, B-ingavdefl
zuilengangen, C palaestra met rechts een
soort kegelbaan voor een spel met steenera
ballen, F natatio. I--VIII afdeeling voor
warme baden, waarvan IV doorgang, V frigidarium, VI apodyterium, VII tepidarium, VIII

Caecilii n°. 8.

Balesium = Valentia n°. 3.
Balies, Ba, ioc, en Xanthus de onsterfelij ke paarden van Achilles, die door Poseidon 'aan Peleus bij zijn huwelijk ten
geschenke gegeven waren en die hij na
den dood van Achilles terugnam. Zij waren
gesproten uit de verbintenis van Zephyrus
en Podarge. -T. s. waren het oorspronkelijk
Titanen geweest, die Zeus in den strijd
tegen de andere Titanen hadden geholpen,
en verzocht hadden in paarden veranderd
te worden, om door hunne verwanten
niet herkend te worden.
Ballista, )G&ofló),os, een werptuig, waar
zware steenen binnen eene belegerde-med
stad werden geslingerd. De ballistae wierpen
in boogvormige richting. Juiste duidelijke beschrijvingen van dit werpgeschut ontbreken.
Balueum, saamgetrokken uit balineum, badkamer. Om een badhuis aan te duiden gebruikte
men oudtijds het plurale balneae, doch daar
dit woord in de dactylische maat niet paste,
ontstond in het augusteïsche tijdperk het plu
balnea. In zulk eene openbare badin--rale
richting onderscheidde men : het apodyterium
of (ont)kleedkamer, het frijidarium of vertrek
voor koude baden, soms met kuipen, soms met

caldarium, IX stookplaats (praefuraium), die

zoowel de mannen- als de vrouwenafdeeling
van heet, louw en koud water voorzag. 1-6
afdeeling van vrouwen, 1 en 5 ingangen,
2 apo Cerium, 3 tepiclarium, 4 caldarium; een
friçjidarium ontbreekt hier. De ruimten E en
G, die aan de natalio aansluiten, dienden
voor douchebad. D diende voor apódyterium
of destrietarium. Nadat men zich uitgekleed
had, hield men zich bezig met gymnastische
oefeningen, dan keerde men naar D terug,
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waar olie en stof afgewreven werden, ver
reinigde men zich in E of G, en ge--volgens
bruikte dan de naaio. Onder .de rom. keizers
verrezen prachtige badhuizen, met wandel galerijen, gymnastiekzaal, kaatsbaan, conversatiezalen, bibliotheken en derg. Zie fkermae.
De inrichting van een grieksch badhuis
(paai ni ov) was over het geheel aan dat van
het rom. gelijk.
Balteus of Balteum (in het meerv. bij
voorkeur baltea), gordel of bandelier, hetzij
om het lijf of over den schouder gedragen,
om zwaard of schild of pijlkoker of wat dan
ook te dragen. Ook wordt het woord gebezigd voor de ringmuren, die in een theatrutn
of amphitheatrum de drie range van elkander scheidden. Bijgaande teekening stelt een

dus meer overeen met ons barbaarsch. Later
werd het vooral van de Germanen en van
de volken over den Euphraat gebruikt.
Barbaria (Barbarica), de noordelijke kust

van Somali-land.
Barbitos, Barbiton,

áo^zzoS, 9áof3Lzor, een
muziekinstrument met zeven snaren, in vorm
gelijk aan de lier, maar grooter; het werd
met de vingers of met een plectrum bespeeld.
Barca, Báoz97, stad in Cyrenaïca, omstreeks
550 als mededingster van Cyréne gesticht
door broeders van den cyrenaeïschen koning
Arcesilas II, die zich aan het hoofd der
opgestane Barcaeërs hadden gesteld. Na de
verovering door de Perzen in 512 kwam
-Barcin
verval. De Perzen brachten een gedeelte der inwoners naar Bactria over en de
latere Ptolemaeën verhieven Barca's havenplaats tot eene zelfstandige stad Ptolemaïs.

Barcaei, B«oza^oL, paardenfokkende nomadenstam, die het land van Barca bewoonde.
Bareáni(i), parthische stam op de grenzen
van Hyrcania, waarover Cyrus zijn groot
dien hij onttroond had, tot-vaderAstyg,

stuk voor van een theater in Pompeji. Men
denke zich de muren met den overdekten gang
onafgebroken doorloopende zoover als de zitplaatsen gaan.
Bambyee, oude naam van Hierapolis in Syria (Cyrrhestice), nabij den Euphraat,
een van de fraaiste steden van Syrië.
Bandusia, bron in Apulia, nabij Venusia,
de geboortestad van Horatius. Op diens landgoed Sabinum bevond zich ook eene bron,
door den dichter Bandusia gedoopt.
Bantia, stadje in Apulia, nabij Venusia,
in een boschrijke streek aan den mons Vul
nabijheid zijn in 1793 fragmenten-tur.Inde
gevonden van een bronzen plaat, die aan
beide zijden een. opschrift heeft, de tabula
Bantina. Het Bene opschrift is in liet oscisch,
het andere in het latijn.
Baphyras of -rus, Bagf^oas, riviertje in
Pieria, dat op den Olympus ontspringt en
langs Dium (z. Dion n°. 3) stroomend, in
de golf van Thermae valt.
B& tTw heetten zij die deelnamen aan de
feesten van Cotytto.
Barathrum, BcCa&óov, een afgrond bij
Athene, waarin sommige misdadigers geworpen werden.
Barbari, fláojt(oob, bij de Grieken alle volken
die een vreemde taal spraken, en daar de
Grieken zich als heet voortreffelijkste volk
beschouwden, dat geschikt was over alle andere te heerschen, hechtte men aan dit woord
licht de beteekenis vai laag, slaafsch. Toen
de Romeinen het overnamen, zonderden zij
zichzelf van de barbaren uit ; bij hen beteekent het woord die volken, die de grieksche
en romeinsche beschaving missen, het komt
'

landvoogd aanstelde.
Bargas = de bliksem, bijnaam van Hannibals vader Hamilcar.
Bareino, aanzienlijke stad der Lacetáni in
liet N.O. van Tarraconensis, later rom. kolonie, thans Barcelona.
Bareini, aanzienlijk karthaagsch geslacht,
waartoe o.a. Hasdrubal en Hannibal behoorden. Ook de partij, waarvan deze familie het
hoofd was, wordt zoo genoemd.
Bardi, Báo?oL, dichters en zangers bij de
Galliërs.

Bardiaei, Vardaei,

BrroJtraio&,

illyrische

slaven, berucht om hun bloeddorst, waarvan
Marius zich bediende om de vogelvrijverklaarden uit den weg te ruimen. Toen zij in hun
overmoed niets meer ontzagen, liet Sertorius
na Marius' dood 4000 van hen neersabelen.
Bardylis, BáoÎil i , Illyrisch koning, die
in 359 een groot deel van Macedonië veroverde, maar het volgende jaar in een slag
tegen Philippus sneuvelde.
Barea Soriuus, jroconsul in Asia onder
Nero. Door zijne rechtvaardigheid maakte hij
zich zeer bemind, doch hij werd van eerzuchtige
bedoelingen beschuldigd en met zijne dochter
Servilia ter dood veroordeeld, 66 na C. Aan
zijn cliënt en vroegere leermeester,-klagerws
de stoicus P. Egnatius Celer uit Berytus.
Bargasii, volk in Tarraconensis tusschen

den Ibérus (Ebro) en de Pyrenaeën.
Bargylia, th Baoyv' ,be, stad in Caria ten

N. van Halicarnassus. In de nabijheid vond
men een beroemd beeld van Artemis, dat
nooit door regen nat werd, hoewel het onder
den blooten hemel stond.

Barium, BcQLov, stad der Peucetii in Apulin aan de Adriatische zee, met veel vischvangst, thans Bari.
Barsine, B«oo^u' , 1) ook Sara of Arsinoë
genoemd, dochter van Darius Codomannus,
huwde in 324 met Alexander d. Gr. en werd
na diens dood door Roxane vermoord. Haar
juiste naam was Statica; Barcine heet ze

BAIANL^THZ

slechts door een vergissing van een der
schrijvers, die haar met Barcine n°. 2 verward
heeft. — 2) dochter van Artabazus, gehuwd
met Memnon den Rhodiër. Bij Alexander d.
Gr. werd zij moeder van Heracles.
Baoai cozrs, een ambtenaar te Athene, ten
overstaan van wien slaven als aangeklaagden
of getuigen verhoord werden. De verklaringen
van slaven waren alleen dan geldig, wanneer
zij op de pijnbank (tJáo«vo5) afgelegd waren.
In vele gevallen lieten de partijen, na afloop
van het verhoor, de beslissing over de zaak aan
den basanist als scheidsrechter over.
Baob^fIS, koning, in oude tijden de algemeene
naam voor het hoofd van een griekschen
staat; bij het toenemen van de macht van
den adel werden ook de hoofden der adellijke
geslachten zoo genoemd. In de historische
tijden vindt men dien titel alleen nog te
Sparta, waar twee koningen regeerden, een
uit het geslacht der Procliden of Eurypontiden, een uit dat der Agiden. Zij waren
voorzitters van den raad, opperpriesters, aanvoerders in den oorlog en in enkele zaken
ook rechters; hun macht was echter zeer
beperkt. — Te Athene, waar de koninklijke
waardigheid sedert den dood van Codrus afgeschaft was, bleef de tweede archont den
UJt DVS behouden (z. "AoXovz^S).
titel van fl(
Basilieae waren ruime gebouwen voor het
handelsverkeer, overdekte markten of beurs
rechthoekige zalen met of-gebouwn,rt
zonder halfrond aan de einden. Soms werd
het dak door twee rijen zuilen gesteund, en
vormden deze dus een middenschip en twee
zijschepen. Ook werden de basilicae veel gebruikt voor rechtszittingen. Onder Constantijn den Grooten werden eenige basilieken
aan de Christenen ingeruimd voor hunne godsdienstige bijeenkomsten. Vandaar dat de oudste
christenkerken dezen vorm hadden.
Basilius de Groote, 329 na C. te Caesaréa
in Cappadocia geb., was eerst pleitbezorger,
ging toen tot den geestelijken stand over en
werd in 370 bisschop van Caesarea. Hij was
een groot weldoener der armen, stichtte een
groot hospitaal en besteedde zijn geheel vermogen tot weldadige doeleinden, terwijl hij
zelf in armoede leefde. Hij was een groot
voorstander der grieksche letterkunde. Behalve
andere geschriften heeft hij ook brieven nagelaten, uitmuntende door stijl en logica. Hij
bestreed het Arianisme. Het door hem gestichte klooster aan den Iris in Pontus werd een
model voor latere inrichtingen van deze soort.
BaaoxavLa, fascinatio, betoovering door woord
of blik. In overeenstemming met de bekende
meening der ouden, dat de goden geen al te
groot of al te langdurig geluk duldden, geloofde men ook dat hun aandacht op zulk een
gelukkig persoon door een overmoedig woord
of afgunstigen blik gevestigd koude worden,
of dat zij daardoor bewogen konden worden
aan den gelukkigen toestand een einde te
maken. Daarom placht men, wanneer men
zichzelf of zijn geluk prees, door bepaalde
formules het vermoeden van overmoed : van
zich af te werpen, of driemaal te spuwen;
,
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tegen het „kwaadoog" vond men bescherming
door het dragen van een talisman (nooaoáo^ ,
fasemum).

Bassae, Báooat, een vlek in het Z. van
Arcadia, in het gebied der stad Phigalia,
met een tempel van Apollo Epicurius (den
helper tegen de pest), . door den beroemden
Ictinus gebouwd. Met den Athéna- tempel te
Tegea gold deze Apollo- tempel voor den.
schoonsten van de Peloponnésus. Zie verder
Phiqalia.

Bassania, stad in Illyria in de nabijheid

van Lissus.

Bassareus, Baooae„V' , bijnaam van Dionysus, naar het vossevel (/ /ouden), waarmede
hij omhuld was.
-

Bassaris, Bwoo«o^S, Bacchante.

Bassus, familienaam in de gerstes Caecilia

(Caecilii n°. 28), Caesia, Pomponia (Pomponii'
n°. 8), Ventidia.

Bastarnae, B«otáova , een machtig, roofziek volk van 'Germaanschen stam tusschen.
den Vistula (Weichsel), den Tyras of Danastris (Dniester) en den Ister (Beneden- Donau),
dat Perseus niet 7000 strijdbare mannen had.
willen helpen, zoo hij niet te karig ware
geweest (168). Herhaaldelijk deden zij stroop.
tochten in Thracia. Een onderafdeeling van
hen vormen de Peneini.
Basterna, gesloten draagstoel, door muil-

ezels gedragen, voornamelijk ten gebruike
van vrouwen.
Basteláni, iberische volkstam in het zuiden
van Hispania Tarraconensis, verwant met de
Bastuli, een in het Oosten van Baetica aan
zee wonende sterk met Phoeniciers gemengde
iberische stam. Bij oudere gr. schrijvers hee ten ze met de Bastetani Mastiani (Maur wroi).
Batáva Bastra, in Vindelicia op de grenzen
van Rhaetia, thans Passau.
Batávi, de ons bekende Batavieren, omstreeks 40 uit Germania den Rijn afgezakt.
Ze stammen af van de Chatten. De insula
.Baiavorum strekte zich uit tusschen den
Rhenus (Rijn) ten N., den Vahalis (Waal)
en de monden van de Mosa (Maas) ten Z.
en de zee ten W. Ze wonen ook ten Z. van
den Rijn en de Waal. Batavodurum (z. a.),
later vervangen door TJlpia Noviomagus, z..
Noi'iomagus, en Forum Hadriani zijn de voornaamste plaatsen in hun gebied. De Romeinen
sloten met hen een bondgenootschap, en in
de germaansche oorlogen bewees vooral de
uitstekende bataafsche ruiterij voortreffelijke
diensten. Keizer Augustus nam de Batavieren
onder zijne lijfwacht op. Zie Cor poris Custodes.
In 69 na C. echter barstte een opstand der
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Batavieren onder Claudius Civilis uit, daar
de Romeinen hen meer als overwonnenen
dan als bondgenooten behandelden. De opstand breidde zich ook buiten liet eiland uit
in zulk eene mate, dat hij voor de rom.
heerschappij in het Noorden gevaarlijk dreigde
te worden. De Romeinen wisten echter tusschen de Batavieren en hunne bondgenooten
tweespalt te verwekken, zoodat de laatsten
Civilis in den steek lieten, waarop deze met
den rom. veldheer Cerealis trede sloot. Het
oude bondgenootschap werd hernieuwd. In de
3de eeuw n. C. dienen ze veel onder de equiles singulares. In 300 n. C. wordt hun land
overstroomd door de (Salische) Franken, en
wat er van hen overschiet, zal zich wel bij
ale Franken hebben aangesloten.

Batavodnrum of Oppiduni Batavorum. stad
der Batdvi op het plateau boven Ubbergen,
ten 0. van Nijmegen gelegen, door Civilis
in 70 n. C., vddr hij zich naar de Betuwe
terugtrok, in brand gestoken. De stad is niet
herbouwd. Zie Noviomctqus n°. 4.
Bathycles, Ba&vx^ s, van. • Magnesia, beeld
omstreeks 550; van hem was de troon-houwer
van Apollo te Amyclae, waarop in 42 vak
verschillende mythen waren-kenirlf

voorgesteld.

Bathyllus, BcT Uog, 1) schoon samisch
jongeling, door Anacreon bemind. — 2) van
Alexandrië, vrijgelatene van Maecënas, beroemd als kluchtig balletdanser (pantornimus) ;
zijne bekwaamheid in het nabootsen van
teedere en vrouwelijke standen en gebaren
gaf hem den bijnaam a,ollis. Hij is de eigen
stichter van den pantomimes.
-lijke
Bato, naam van twee aanvoerders, een
Pannoniër en een Dalmatiër, in den opstand
dezer beide volken tegen Rome, 6-10 n. C.
Battiadae Buiztád'at, afstammelingen van
Battus, die 631-450 te Cyrëne regeerden.
Battiades, B«rxLid , de dichter Callimachus,
afstammende van het geslacht der Battiaden.
Battus, Bázroc, 1) van Thera, zoon van
Polymnestus, uit een oud adellijk geslacht.
Toen hij eens het orakel van Delphi om raad
kwam vragen tegen het stotteren, kreeg hij
bevel eene volksplanting naar Libye te voeren,
waar hij genezing zou vinden ; en inderdaad
zoodra hij geland was, zag hij een grooten
leeuw, van schrik begon hij te schreeuwen,
en zijn gebrek was genezen. Hij vestigde zich
toen met de zijnen op het eiland Platea, waar
het hun echter niet goed ging, zoodat zij na
twee jaar naar Griekenland terugkeerden ; het
delphische orakel beval hun echter opnieuw
naar Libye te gaan. Zij bezetten nu de kust
tegenover het eiland en zes jaar later stichtten zij, bij de aan Apollo gewijde bron Cyre
of Cyrëne, de stad Cyrëne, waarover Battus
(631-591) als een rechtvaardig en bemind
vorst regeerde. — Volgens Herodotus is Battus het libysche woord voor koning. — 2) Battus II Ei^Saip&n', kleinzoon van den vorigen.
Onder zijne regeering (575-570) werd het
aantal inwoners door eene menigte Peloponnesiërs, Cretensers, e. a. vermeerderd, zoodat
zij met goed gevolg weerstand konden bieden
i

,

aan het groote leger, dat de aegyptische koning
Apriës den Libyers tegen hen te hulp gezonden
had. — 3) Battus III Xco) óc, onder wiens
regeering (550-530) de koninklijke macht
aanmerkelijk beperkt werd. — 4) herder van
Neleus ; hij had Hermes de runderen van
Apollo zien stelen, maar beloofd dit te ver
toen echter Hermes zelf in eene-zwijgen,
andere gedaante tot hein kwam en naar de
runderen vroeg, vertelde hij liet gebeurde,
waarop hij tot straf voor zijne trouweloos
-heidn
een steen veranderd werd.
Batalum, stad in Campania, ligging onbekend.

Bands, Bin ^z , z. Philemoiz.
Bauli, liefelijk oord tusschen Baiae en
Misénum, met tal van buitenplaatsen. De
redenaar Q. Hortensius had hier een landgoed, dat later in het bezit van de keizerlijke
familie gekomen is. Hier werd Agrippina, de
moeder van Nero, door haar zoon vermoord
(Maart 59 n. C.).
Bavius en Maevius, twee rom. pruldichters,
benijders en bedillers van Horatius en Ver
-gilus.
Baxea of Baxa, meestal plur. baxeae, soort
van schoeisel, soms als een sandaal, soms
als een schoen, doch van zeer lichte stof
vervaardigd, b.v. van papyrus of van palmbladeren.

Bazira, Bá á; io^^, vesting op den Paropamisus
ten W. van de bergvesting Aornus.
Bebriácum = Beclr iacuïn.
Bebryees. Bi9n z S, mythisch volk in Bithynië, door de Argonauten bezocht. Het volk
is ongeveer in de 8ste eeuw door de Bithyniërs uitgeroeid. Naar hen heette Bithynia
vroeger Bebrycia.
Bedrii,eum, Rq-rebaxór, vlek in Gallia
Cisalpina tusschen Verona en Cremona, waar
in 69 n. C. eerst keizer Otho door de troepen
van Vitellius verslagen werd, terwijl weinige
maanden later tusschen Bedriacum en Cremon.a in een dubbelen slag het leger van
Vitellius door Antonius Primus, veldheer
van Vespasiiinus verslagen werd.
Belbïna, BiAfwa, eilandje tusschen Attica
en Argolis.
Belesys, B/) ovs, chaldeeuwsch priester,
satraap van Babylon ; z. Arbaces.
Belgae, BL yap, gezamenlijke naam voor
de volksstammen, die ten tijde van Caesar
het noordelijk gedeelte van Gallia Transalpina bewoonden, ten N. van den Matrona
(Marne) en de Sequana (Seine). Ook in Britannia vindt men een volksstam van dien
naam, die van de vastelandsche Belgae afstamt. Gedeeltelijk waren zij van germaanschen oorsprong. De Belgen waren krij gs
dan de meer zuidelijk wonende-haftiger
gallische stammen, omdat zij in gedurigen
strijd met de Germanen van over den Rijn
leefden en door het weren van vreemde han
zich zochten te vrijwaren tegen den.-delars
ontzenuwenden invloed der rom. weelde. Na
zeven jaren strijds slaagde Caesar er in ze
te onderwerpen.

Belgica, het land der Be/qua, door den

BELGIUM--BENEVENTUM.
Rhenus van Germania, door Matrona en
Sequana van eigenlijk Gallia gescheiden. Als
provincie onder Augustus strekte Belgica
(hoofdstad Durocortórum, thans Rheims) zich
in zuidoostelijke richting over het gebied der
Sequani en Helvetii heen tot aan de Alpen uit.
Na de terugroeping van Germanicus (17 n. C.)
werden de streken langs den Rijn, waar de
legioenen lagen, van Belgica gescheiden, en
in Germania Superior en Inferior ingedeeld.
Toen in het tijdperk van Constantijn Gallia
`Transalpina in 17 kleinere provinciën was
verdeeld, had men Belgica I niet de civitas
Trevirorunn (Trier) en Belgica II met de civitas
Rerzorum (Rheims) tot hoofdstad.
Belgium, het land der Be(gae -- Gallia
Belgica.
Belias = Bilechas. .
Belides, ^^^í^^S Aegyptus en Danaus,
zonen van Belus; Lynceus, zijn kleinzoon;
Palamédes, een van zijne afstammelingen.
Belides, Th^^t ^c?^c, de Danaïden, kleindochters van Belus.

Bellerophon, Bellerophontes, Boqw,
BF2)orórr,js, zoon van Glaucus, koning van
Corinthe, of van Poseidon. Zijn naam was oorspronkelij k Hipponoüs, en werd veranderd
toen hij bij ongeluk zekeren Bellerus in een
wedstrijd gedood had. Wegens dezen moord
vluchtte hij naar Argos, waar hij door koning
Proetus gastvrij ontvangen werd, maar diens
gemalin Antéa (of Stheneboea) vatte een hevige liefde voor hem op, en daar die liefde
niet beantwoord werd, belasterde zij hem bij
Proetus, als had hij haar tot ontrouw willen
verleiden. Deze zond hem naar zijn schoonvader Iobates, koning van Lycië, met een
brief, waarin de opdracht stond Bell. te
dooden. Voordat Iobates echter den brief las,
had Bell. zich reeds zoo bemind gemaakt, dat
de koning hem niet zelf dooden wilde; hij
gaf hem daarom last de Chimaera te gaan
bestrijden, denkende dat hij bij die onderneming den dood wel vinden zou. Maar
Athéna stond Bell. bij, en zond hem uit den
hemel het gevleugelde paard Pegasus, terwijl
zij hem in den droom leerde hoe het te beteugelen. Op zijn paard gezeten doodde hij
het monster uit de hoogte met zijne pijlen.
Nog was Iobates niet tevreden, maar toen
Bell. op zijn opdracht nog de Solymers en
de Amazonen had overwonnen, en eindelijk
bij zijn terugkomst de beste soldaten van
Lycië verslagen had, die in hinderlaag gelegd waren om hem te dooden, erkende de
koning in hem een gunsteling der goden;
hij gaf hem zijne dochter tot vrouw en
deelde zijn rijk met hem. Maar door zijn
geluk overmoedig geworden en steunende
op zijn wonderbaar paard, waagde Bell. nu
ook eene poging om den Olympus te bestijgen, en dit was zijn ongeluk. Want Zeus
maakte zijn paard door een bliksemstraal of
door een paardenvlieg schichtig, zoodat het
zijn ruiter afwierp, die nu blind en kreupel
op de aarde neerviel, terwijl Pegasus naar
den Olympus terugkeerde. Sedert dien tijd
dwaalde Bell. somber en menschenschuw in

-
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-
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de Aleïsche vlakte rond. Te Corinthe werd
hij als halfgod hoog vereerd.

Bellocasses, z. Vell(i)ocasses.
Belióna, 1) eene oorlogsgodin, tot de Di

Indigetes behoorende, later vereenzelvigd
met de Grieksche Enyo. Zij vergezelt Mars,
wiens zuster, dochter, vrouw, voedster, of
wagenmenster zij genoemd wordt, in den
strijd. In 296 werd haar door Ap. Claudius
Caecus een tempel op het Marsveld gewijd.
Hier werd vaak ' senaatszitting gehouden
voor het ontvangen van gezanten van volken,
die met Rome geen verbond hadden gesloten,
en voor de onderhandelingen omtrent het
toestaan van een triumphus aan overwinnende
veldheeren (zie írizeniphus). Zij wordt beschreven als een godin die een speer, een
fakkel of een geesel zwaait en op de trompet
blaast. -- 2) eene aziatische godin, wier
dienst tijdens de oorlogen met Mithradátes
uit Comána te Rome ingevoerd werd, en
die daar sedert dien tijd op oostersche wijze
vereerd werd. Op hare feesten trokken hare
priesters (Bellonari( in zwarte kleederen door
de stad en brachten zichzelven in heiligen

waanzin wonden aan armen en lendenen toe,
waarbij zij onder het geraas van pauken en
trompetten allerlei voorspellingen deden.

Bellovaci, krijgszuchtig volk in Belgica,
met de aanzienlijke hoofdstad Bratuspantium,
later Caesaromdgus (Beauvais). Zij waren
vrienden en cliënten der Aeduers, op wier
bede Caesar hen spaarde.
Bellum sociale, z. Marsicum bellum.
Belus, B^ ,ac, 1) zoon van Poseidon en
Libye, koning van Aegypte, vader van Aegyptus en Danaus. — 2) eerste koning van
Babylon. — 3) vader van Dido.
Belus, Bf oc, kustriviertje in Phoenice,
op den Carmel ontspringende, welks fijn zand
aanleiding zou gegeven hebben tot de ver
glas.
-vardign
Benácus laces, het grootste meer in Gallia
Cisalpina, thans Garda -meer. De Mincius
(Mincio) stroomt er door.
Bendes, B^vrts of Bid , .thracische godin
der maan, ook te Athene en elders in Griekenland vereerd, waar men haar met Artemis
identificeerde. Haar tempel heette Bri'd toi-,
haar feest (19 en 20 Thargelion, begin Juni)
Beneficiaries (miles) , een soldaat, die, door
liet beneficium zijner superieuren, tot belooning of onderscheiding de vacatio munerum
castrensiunz gekregen had en dus vrijgesteld
was van corveediensten, werken aan de wallen der legerplaats, het betrekken der gewone
wachtposten en derg. De beneficiarii zijn toe-.
gevoegd aan de opperofficieren, en worden
voor bureauwerk gebruikt. Onder de keizers
ontaardde deze vrijstelling in misbruik; daar
de centuriones door allerlei plagerij de soldaten
zochten te dwingen, zulk een beneficium van
hen te koopen, waardoor de dienst voor hen,
die het niet konden betalen, des te zwaarder
werd. Verslapping der tucht en oproeren
waren hiervan het onvermijdelijk gevolg.
Beneventum, vroeger Maleventum geheeten,
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stad der Hirpini in Samnium, door DiomMes
gesticht. V. s. werd hier Pyrrhus door M'.
Curïus Dentatus in 275 verslagen, v. a. werd
die slag ergens in Lucanië geleverd. In 268
werd het latijnsche kolonie, waarop de naam
boni orninis yraia in Benevennrn veranderd
werd. Onder de keizers werd het zeer begunstigd. Onder andere oudheden vindt men
er nog een zegeboog van Traimnus.
Berecyntus, Bzioxoq, naam van een landstreek in IPhrygia, op de grenzen van Caria
en Lydia. De Berecyntes waren een phry-.
gisehe stam. Bij de dichters is berecyntisch =
phrygisch. De maler ]3ereegnici was Cybele,
de heros Berecynius was haar zoon Midas,
de Berecyneia tibia is de dwarsfluit. - Ook
op Creta wordt een berg Berecyntus vermeld.
Berenice, BQxij, 1) dochter van Lagus,
gemalin van haar stiefbroeder Ptolemaeus
Lagi. - 2) dochter van Ptolemaeus II, gehuwd met Antiochus II (z. a.) - 3) dochter
van Magas van Cyrne, verloofd met Demetrius, huwde na diens dood (z. Apanci n°. 2)
met Ptolemaeus III, met wien zij vroeger
verloofd was geweest. Toen Ptolemaeus behouden van den veldtocht naar Syrië teruggekeerd was, wijdde zij uit dankbaarheid aan
Aphrodite haar om zijn schoonheid beroemd
haar; Thu volgenden dag was het echter
reeds uit den tempel verdwenen, en de sterrenkundige Conon verklaarde, dat het door de
goden als sterrenbeeld aan den hemel geplaatst was. Haar zoon Ptolemaeus IV liet
haar ter wille van zijn gunsteling Sosibius
dooden (220). - 4) z. Polemaens n°. 15. - 5)
werd door het volk van Aegypte tot koningin verheven, toen haar vader, Ptolemaeus XI verjaagd werd (58). Drie jaar
later kwam Ptolemaeus echter met de hulp
der Romeinen terug, en nu werd Berenice
gedood (z. Are/letaus n. 5). - 6) zuster van
Herodes den Grooten, moeder van Agrippa I.
- 7) dochter van Agrippa I, werd verdacht
van bloedschande met haar broeder Agrippa II.
Later werd Titus op haar verliefd; zijn plan
om haar tot vrouw te nemen moest hij echter
wegens de ontevredenheid der Romeinen
opgeven.
Berenïce, Bpizi, naam van eenige steden
uit het tijdperk der Ptolemaen, als: 1) in
het Zuiden van Aegypte aan de Arabische golf,
cene belangrijke stapelplaats voor den handel
tusschen Aegypte en het Oosten. Ptolemaeus
II liet een karavaanweg aanleggen van daar
naar Coptus aan den Nijl. Ter onderscheiding
werd dit Berenice Troglodytice bijgenaamd,
naar de half wilde Troglodyten of grotbewo.
ners in den omtrek. - 2) stad in Cyrenaïca,
aan de groote Syrte, vroeger Hcsperis of
Hesperides; men plaatste hier de tuinen der
Hesperiden. - 3) stad in Aethiopia, aan de
Arabische golf.
Begistni, een tak van het volk der 11cr.
getes, tusschen de Pyrenaeën en den Ibrus
(Ebro).
BergEimum, in het gebied der Orobii, municipium in Cisalpna, tusschen Comum (Como)
en Brixia (Brescia). Thans Bergamo.

Bermius mons, Btov doç, in zuidwestelijk Macedonia.
Beroea, B4ot, 1) stad in Syria, tusschen
Antiochia en Hierapolis, door Seleucus vergroot, thans Aleppo. - 2) stad in Macedonia,
aan den Mons Bermius.
Berôsus , Berossus, BQoOoç, B 99 0 666ç,
babylonisch priester, geboren ten tijde van
Alexander den Grooten. Zijne babylonische
geschiedenis, in het Grieksch geschreven
( BaJv)enitza i Xa)cYatxá), waarvan nog enkele
fragmenten bewaard gebleven zijn, stond bij
de Grieken hoog aangeschreven.
Bertlls, BQlx6ç, ten Z. van het tegenwoordige Beiroet, overoude havenstad aan de
phoenicische kust, tusschen Byblus en Sydon.
Het wordt eerst belangrijk in den Romeinscheu
tijd. Sedert het midden van de 3de eeuw n.
C. was hier een beroemde hoogeschool voor
Romeinsch recht.
Bes, deel van den as. Een muntstuk
van deze waarde was er niet.
Bessi, Bj000, machtig thracisch volk langs
de geheele uitgestrektheid van den Haemus.
Door M. Terentius Varro Lucullus (zie Licmii n 0 . 25) werden zij in 72 en 71 aan de
Rom. onderwôrpen. Ze stonden echter her.
haaldelijk op, en werden eerst definitief door
L. Piso in 11 onderworpen.
Bessus, Boo6ç, satraap van Bactrii onder
Darius Codomannus. Toen deze na den slag
hij Gaugamela voor Alexander vluchtte, werd
hij door Bessus en cenige anderen, die den
oorlog wilden voortzetten, gevangen genomen,
en daar zij aan de snelle vervolging van
Alexander niet konden ontkomen, brachtem
zij den koning een doodeljke wonde toe en
lieten zij hem op weg achter. Bessus vluchtte
nu verder naar de noordelijke provinciën en
liet zich als Artaxerxes IV tot koning uitroepen, maar eindelijk werd hij door Alexan
der ingehaald. in Sogdina door Ptolemaeus
Lagi gevangen genomen, door ecne rechtbank
van Perzen en Meden ter dood veroordeeld
en gevierendeeld (329).
Bestia, familienaam in de yens Calpurnict
(Calpurnii n°. 14-16).
Bestiarii werden zij genoemd, die zich
verhuurdcn om in het amphitheater met
wilde dieren te vechten. In het eerst bestonden hunne wapenen uit zwaard en schild,
doch onder keizer Claudius werd het gebrui
keljk, dat de bes€iarii slechts met een jachtspriet gewapend waren en een hooggekleurden
dock in de hand hadden, zooals in Spanje
hij de stierengevechten het geval is. Zij, die
tot straf aan de wilde beesten voorgeworpen
werden, ad besias c1amnai, waren in den
regel ongewapend. Voor vrijen was deze straf
in het republikeinsche tijdperk onbekend,
doch onder de keizers werd zij vooral op de
Christenen toegepast.
Betasii, gcrmaansch volk in Belgica, in
den omtrek van het tegenw. zuid-brabant.
sche dorp Beetz.
Betricum = Bedricum.
Binor, zoon van Heracles of van Tiberis
en Manto, dc mythische stichter van Mantua.

BIAS—BLO.SIUS.

Bias, Bi «S, 1) z.Melanipus. — 2) van Priéne,
een van de zeven wijzen. Hij, hield Croesus
terug van een zeeoorlog tegen de ionische
steden ; zijn raad, aan de Ioniërs bij de aanvallen
der Perzen gegeven, om hunne steden in Azië
te verlaten en een groot rijk op Sardinië te stichten, werd niet opgevolgd. Zijn spreuk was : o^
7c^F1oz , s de meeste menschen deugen niet.
Bibaeulus, familienaam in de yens Furia
(Furii n°. 15).
Bibracte, later Augustodunum, thans Autun,
groote volkrijke hoofdstad der Aeduers in
Gallia Transalpina.
Bibrax, stad der Remi in Gallia Transalpina, waarschijnlijkIi Vieux—Laori bij Laon.
Bibulas, familienaam in de geus Calpurnia
(Cclpurnii n°. 17 en 18).
Bitiental . Wanneer bij de Romeinen de
bliksem ergens in den grond was geslagen,
dan moest de daar als het ware gestorven
bliksemstraal plechtig ter aarde worden besteld. De aarde der getroffen plek werd dan
begraven met een stuk vuursteen, als zinnebeeld van den bliksem, er bij . De getroffen
plek was door den bliksemstraal tot een
lemplum gewijd en werd met een muurtje
omringd, doch van boven opengelaten, zoodat
het geheel op een put geleek en ook putecil
genoemd werd met het opschrift : f ulgur conchturn. Dan werd er een tweejarig offerdier, bidens,
geofferd, en hiernaar heette de plek een bitiental.
Een bidens is een rund of zwijn, doch meestal
,

een schaap, dat beide rijen tanden vol heeft,
wat het geval is, als het twee jaar oud is.
B^fsol, BkYvo&, B&J arob,

een collegie van

vijf mannen te Sparta, die den cf Yovo,cos
ter zijde stonden.
Bigati, de gewone benaming voor de Romein
zilverstukken (denarii) uit den tijd der-sche
Romeinsche republiek. Ze ontleenen hun naam
aan het tweespan (bigde) van den beeldenaar; de
godheid op het tweespan is eerst Luna (Diana),
later gewoonlijk Victoria (Victoriatá), maar
men vindt ook andere goden. Sommige van
deze munten hadden een kartelrand (serrati),
om het snoeien tegen te gaan. Soms komt
op de denarii een vierspan voor (quadri ati).
Bigerra, stad der Oretáni in Hispania

Tarraconensis.
Bigerriónes, volk in Aquitania, welks
naam nog voortleeft in de pyreneesche badplaats Bagnères de Bigorre.
Bilbilis, Bi^dt2bS, in Hispania Tarraconensis , geboortestad van den dichter Martiális,
in het gebied der Celtiberiërs aan een zijtak
van den Ibérus (Ebro). De stad lag op eene
rots en had eene belangrijke nijverheid van
wapenfabrieken en goudsmidswerk.
Bilechas, zijrivier van den Scirtus.
Bingium, stad in Belgica, thans Bingen
aan den Rijn.
Bion, Biwr, 1) van Smyrna, navolger van
Theocritus als bucolisch dichter, dien hij
echter niet kon evenaren. Hij stierf omstreeks
het einde van de 2de eeuw te Syracuse door
vergift. Er zijn nog enkele gedichten in do-

risch dialect van hem over. — 2) van Borysthenes, beoefende in het laatst der derde
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eeuw te Athene de cyrenaeische wijsbegeerte
en bracht langen tijd aan het hof van Antigonus Gonatas door. Hij is een leerling van
Theophrastus. Hij was bekend om zijn vinnige
uitvallen ; den godsdienst verklaarde hij op
dezelfde wijze als Euhemerus (za.).
Bisaltae, Besá)z«t, thracisch herdersvolk
in het macedonische landschap Bisaltia, ten
W. van den Beneden -Strymon.
Bisanthe, BL6áv3^, volkplanting van Samus aan de Noordkust der Propontis.
Bistones, BIo 'F , thracische volksstam
tusschen den berg Rhodope en de zee, in
den omtrek der stad Abdéra, aan, het meer
Bistonis. Dichterlijk bistonisch = thracisch,
Bistonides = Bacchanten, omdat de Bacchusdienst in Thracia te huis behoorde.
Bithynia, B^Thw^a, land aan de Zuidwest zijde van den Pontus Euxïnus en de Oostzijde
der Propontis, begrensd door Paphlagonia,
Galatia en Phrygia. Het draagt zijn naam
naar een der beide thracische stammen, die
het bewoonden, de Bithyni ten 0. en de
Thyni ten W., wier gebied door de rivier
Sangarius gescheiden was. V.s. zijn beide
namen identisch. Noch aan de Perzen, noch
aan Alexander d. G. gelukte het, Bithynia geheel of duurzaam te onderwerpen. Na den
dood van Alex. behoorde Bithynia tot het
gebied van Lysimachus, doch een der mindere
legerhoofden, Nicomedes, slaagde er in, met
behulp van keltische huurtroepen hier een
koninkrijk te stichten (281-246). De zesde
koning dezer dynastie, Nicomedes III, liet
in 75 zijn land bij testament aan de Romeinen na. In 63 werd eene strook van Paphlagonia en van Pontus aan de provincie Bithynia toegevoegd, en in 7 na C. nog een stuk.
Sedert 63 na C. komt de provincie voor
onder den naam Bithynia-Pontus. Plinius de
jongere, bekend door zijne Epistulae, werd in
111 door keizer Traiánus tot stadhouder van
Bithynia benoemd. Zijne ambtsbrieven aan den
keizer en diens antwoorden zijn leerzaam om ons
het destijds heerschende centralisatiestelsel te
doen kennen. Ook geeft één van deze brieven
een verrassenden kijk op de uitbreiding, die het
Christendom toen reeds verkregen had. De oude
hoofdstad was Bithynium ; onder de grieksche
vorsten had men drie residenties : Nicomedéa,
door Nicomedes I gesticht, Nicaea en Prusa.
Bithynium, Bi Ivvtov, de oudste hoofdstad
der Bithyniërs, in het binnenland gelegen,
later Claudiopolis geheeten.
Biton, Bizcw, z. Cleobis.

Bituriges, aanzienlijk volk in Gallia Transalpina. Zij werden onderscheiden in Bituriyes
Vibisei met de hoofdstad Burdigala (Bordeaux)
aan den Garumna, en Bituriges Cubi met de
hoofdstad Avaricum (Bourges).
Blandusia = Bandusia.
B)uvza, B).r v`ïia, halve schoenen, die met
riemen om de beenen vastgemaakt werden.
Het was een voorname dracht.
Blemmyes, _Wip
i tees, een rooversvolk ten
zuiden van Aegypte.
Blosius of Blossius (C.), stoicijnsch wijsgeer
uit Cumae, een vriend van Tib. Gracchus en
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deelgenoot van diens plannen. Na Gracchu s'
dood vluchtte hij naar Asia, waar hij later
zichzelf het leven benam.
Boadieea of juister Bondicca, koningin der
Iceners in Britannia, die door de schande
hebzucht en handelingen der Romeinen-lijke
tot opstand gedreven werd (62 v. a. 60 n. C.).
Deze opstand breidde zich met groote snel
uit, het belangrijke Londinium (Londen)-heid
en andere plaatsen werden door de woedende
Britten veroverd, en meer dan 70000 romein
soldaten en burgers kwamen om het-sche
leven. Boadicca's tallooze benden werden
echter in hetzelfde jaar door Nero's dapperen
veldheer C. Suetonius Paulinus geheel verslagen, waarop de koningin zich door vergif
het leven benam.
Bocchus, 1) koning in Mauretania, schoon
Eerst was hij op de-vadernJugth.
hand der Romeinen, tot Jugurtha hem door
afstand van grondgebied voor zich won. Toen
zijne troepen evenwel door Marius bij herhaling verslagen waren, liet hij zich bewegen
zijn schoonzoon aan de Romeinen uit te leveren. — 2) Bocclius II regeerde met zijn
broeder Bogudes gezamenlijk over Mauretania.
In den oorlog van Caesar tegen de partij
van Pompeius kozen zij Caesars zijde en
kregen tot belooning den- titel van koningen.
Bogudes droeg er later veel toe bij, om Caesar
den slag bij Munda te doen winnen. In den
strijd tusschen Antonius en Octavinus koos
Boechus de zijde van dezen, Bogudes die van
Antonius. Bocchus kreeg nu geheel Mauretania, terwijl Bogudes kort na den slag bij
Actium sneuvelde. Na Bocchus' dood (33) werd
zijn land eene rom. provincie, maar in 25 werd
liet aan den jongen Juba afgestaan. (Zie Juba).
Bodotria of Boderia, BorhQi« k1(l'os, inham van de Noordzee tusschen Caledonia
(Schotland) en Britannia, thans Firth of
Forth. Vanhier liep het valium Antonini tot
aan het Clotae aestuarium aan de lersche zee.

Boebe, en Boebtis laces, Boijji
t J ?, stad en meer tusschen de thessalische
landschappen Pelasgiótis en Magnesia.
Boëdromia, Bor doo tu., feest ter eere van
Apollo te Athene en Thebe in de maand
Boëdromion gevierd. De Atheners herdachten
daarbij de overwinning van Theseus op de
Amazonen, of de hulp, die Ion of Xuthus hun
tegen de Eleusiniërs verleend had, en sedert
490 ook den slag bij Marathon. In Thebe
vierde men het feest ter gedachtenis aan den
oorlog niet Erginus, koning van Orchomenus.
Boédromion, Boidooµtív1', 3de maand van
het Attische jaar (Sept.—Oct.), z. Annus.
Boeotia, Botwzia, landschap van Hellas,
voor een groot gedeelte door bergen ingesloten, rijk aan bronnen en vruchtbare valleien,
en met een aantal meertjes, die zich in den
regentijd tot één groot meer (het meer Copaïs)
vereenigden. De bewoners stonden bij de
Atheners niet in den reuk van snuggerheid;
men hield het er voor, dat de vochtige en
dompige lucht benevelend op het verstand
der Boeotiërs werkte. De bevolking was uit
allerlei oude stammen dooreengemengd. Tot

de oudste steden behooren : Orchomenus, dat.
reeds in den myceenschen en vóór myceenschen
tijd bestaan heeft, Arne, dat met een paar
andere steden in liet meer Copals verdronken
is, en Thebae. In historischen tijd bestond
Boeotia uit een statenbond eerst van 7 steden :
Acraephium, Coronda, Haliartus, Mycalessus,
Plataeae (dat zich echter reeds vroeg bij
Athenae aansloot), Tanagra, en Thebae, later
van 14, na den peloponnesischen oorlog van
10 staatjes, incest met een aristocratisch bestuur. De jaarlijks aftredende overheidspersonen heetten Boeotarchen. Als hoofd van
den bond gold Thebae; maar de tweespalt en
de somtijds doodelijke haat, die tusschen de
boeotische steden heerschee, verlamden de
kracht van het volk. In Boeotia behooren
de mythen te huis van Antiope en Dirce,
van Amphion en Niobe, van Cadmus en
diens dochters Ino en Seniele en zijne kleinzonen Actaeon, Melicertes en Penthees, van
Dionysus of Bacchus, van Oedipus en diens
geslacht, van de gebroeders Trophonius en
Agamëdes. Aan de Muzen was de berg
Helicon gewijd, die met zijne rijkbegroeide
hellingen scherp afstak bij den naakten
Cithaeron, den ongeluksberg in de boeotische
mythen.

Boeótus, Bosco riS, z. Aeolus n°. 2. Naar hem
zouden de Boeotiërs genoemd zijn.
Boéthus, Bo17 &ós, van Chalcédon, bekwaam
beeldhouwer uit het begin van de 2e eeuw.
Beroemd was onder zijne werken het beeld
van een knaap, die een gans den hals omdraait.
Boeum, Botóv, stad in het landschapje
Doris, tot de dorische tetrapolis behoorende.
Bogudes, koning in Mauretania. Zie Bocchus II, wiens jongere broeder hij was.
Boii, BoSot, een groot keltisch volk uit
meer dan 100 tribus bestaande, dat veel gezworven heeft en waarvan verschillende gedeelten in de Po- en Donaulanden voorkomen,
ten N. en ten Z. der Alpen. De Bojers in
de Po- vlakte verdreven de Etrusci en de
Umbri uit de streek ten Z. van de Po, en
namen de Etruscische stad Felsina in, die
later als hun hoofdstad Bononia genoemd
werd. Na hevigen strijd werden zij in 224
door de Romeinen ten onder gebracht, doch
de inval van Hannibal in Italië bracht hen
weder in opstand, en eerst in 191 werden
zij door P. Cornelius Scipio Nasica (Cornelii
n°. 19) voor g oed onderworpen. De Bojers
aan den Donau sloegen een aanval der Cilnbren en Teutonen af; in Caesars tijd sloot
zich een gedeelte, dat zijne woonplaatsen in
Boiohaemum (Boheme) verlaten had (+ 60),
en naar Noricum was getrokken, bij de Hel
aan.
-vetirs
Boiohaemum, Boheme, het land (die Hei math) der Boii.
Boiorix, 1) misschien slechts een titel =
Boiorum of Boius rex, koning der Bojers, die
volgens het niet geheel betrouwbare verhaal
in 194 met de Romeinen gestreden heeft. —
2) koning der Cimbren, versloeg en doodde
in 105 M. Aurelius Scaurus (z. Aurelii n°.
10), maar sneuvelde in 101 in den slag op
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de Raudis.che velden bij Vercellae tegen Marius.
Bot,coráoyaat, de magistraten van het boeotisch verbond, die de uitvoerende macht
hadden, in den oorlog het opperbevel voerden, en de besluiten der vier boeotische
raden ten uitvoer brachten.
Bola, Ba, oude stad in Latium, die
langen tijd in het bezit der Aequi geweest
is, en reeds vroeg te gronde is gegaan.
Bolbe, -B6)p , meer in Macedonia, dat in
de golf van den Strymon uitwatert.
Bolbitine, Bo),ptx ii , thans Rosette, stad
in de Nij ldelta, waarnaar de westelijke hoofd
rivier ostium Bolbitinum werd-mondiger
genoemd.

Bolissus, Bo1Loo6S, stad in het N.W. van
Chius.
Bomienses, Bw,s, volk in het 0. van
Aetolia, in het brongebied van den Euénus.
Bomilcar, BoµiAz «S, naam van twee carthaagsche veldheeren. De eerste komt voor
in den strijd van Carthago tegen Syracusae,
toen Agathocles omstreeks 310 eene landing
in Africa deed en de carthaagsche generaals
Hanno en Bomilcar versloeg. Later deed
Bomilcar eene poging om zich te Carthago
van het bewind meester te maken; doch
zijn toeleg mislukte en hij stierf aan het
kruis. — Db andere komt voor in den
tweeden punischen oorlog. Hij bracht in
215 versche troepen aan Hannibal en ondersteunde in 214 en 212 Syracusae tegen de
Romeinen. — Ook de vertrouwde dienaar
van Jugurtha, die voor dezen te Rome den
moord op Massiva pleegde, heette Bomilcar.
Toen hij later = zijn meester poogde te verraden, werd hij door dezen met den dood
gestraft (107).
Bwovw, heetten de spartaansche knapen, die de geeseling voor het altaar van
Artemis 'Oo5-ba (z. a.) het langst en standvastigst verdroegen.
Bona Dea, eene godin wier eigenlijke aard
reeds den Romeinen onduidelijk was, en die
daarom soms voor dezelfde als Fauna, Maia,
Ops, e. a. gehouden wordt ; oorspronkelijk
was de naam een attribuut van Fauna, maar
daar deze godin uitsluitend door vrouwen
vereerd werd, werd de Grieksche godin Damia,
wier dienst reeds vroeg, waarschijnlijk 272,
na de inneming van Tarente, in Rome werd
ingevoerd, niet haar vereenzelvigd. De 1e
Mei was haar feestdag, maar het voornaam.
feest te harer eer werd in het begin-ste
van December des nachts ten huize van den
hoogsten overheidspersoon door voorname
vrouwen en vestaalsche maagden gevierd.
Tot beide feesten was de toegang aan mannen terr strengste verboden.
Bondgenootenoorlog, zie Marsicum bellzem.
Boná (fide), te goeder trouw, komt als
rechtsterm dikwijls voor. Bonne fades possessio is het bezit te goeder trouw van eene
zaak, waarvan men meent de rechtmatige
bezitter te zijn.
Bonna, stad in het gebied der Ubii aan
den Rhenus, thans Bonn. Drusus maakte er

eene vesting van.
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Bononia, Bomn' aa, thans Bologna, zeer
oude Stad in Gallia Cisalpina. Eerst was
Bononia de hoofdstad der aan den Po gevestigde Etruscers, en heette toen Felsina.
Toen de Etruscers door de Galliërs verjaagd
waren, werd Bononia de hoofdstad der Bojers.
In 189 werd het lat. kolonie. Onder de
keizers werd het eene aanzienlijke stad. —
2) stad der Morini, aan het Kanaal, vroeger
Gesoriacus portus, thans Boulogne.
Bonorum eessio, vrijwillige afstand van
zijn vermogen door een insolventen schuldenaar aan zijne schuldeischers. Zie bonoreem
enep tio.
Bonorum emptio. Wanneer een schuldenaar onwillig bleek zijne schuld te betalen,
of wanneer iemand zich schuil hield om
eerie dagvaarding te ontgaan, konden de
belanghebbenden van den praetor eene mis
d. i. eene inbeslagneming van-sionbe,
goederen vragen. Werd deze toegewezen,
dan liet men nog een termijn voorbijgaan,
om den onwillige in de gelegenheid te stellen aan zijne verplichtingen of aan het verlangen der eischers te voldoen ; bleef hij in
gebreke, dan had ten laatste de executie
plaats. Werden iemands bezittingen voor
schuld verkocht, dan werden zij in haar
geheel bij opbod aan hem toegewezen, die
aan de schuldeischers het grootste getal
percenten bood. Deze executie had eerloos heid (inf arzia) tengevolge, die men kon
ontgaan door eene bonorura eessio. Het oude
recht kende echter deze cessie niet ; zij werd
eerst wettig ingevoerd onder Caesar, hoewel
zij zeker onderhands ook vroeger zal hebben plaats gehad.
Bonoruin possessio. Het oude strenge erfrecht bij de Romeinen sloot de cocynati en de
geëmancipeerde kinderen uit ; doch het praetorische recht, dat meer op de aequitas was
gegrond, nam deze op. Door dit nieuwe recht
konden op grond van bloedverwantschap ook
zij tot de erfenis geroepen worden, die
door uittreding uit de pceiria potestces hun
erfrecht volgens de lex XII tabularum hadden verloren. Men onderscheidt hierbij ver
gevallen. Bonorum possessio contra-schilend
tabacces (testaments) kon door den praetor verleend worden, wanneer b. v. geëmancipeerde
kinderen in het testament waren voorbijgegaan. Bon. poss. seceendura tabulas kon toegewezen worden, wanneer b.v. het testament
niet aan alle wettelijke vormen voldeed en
dus strikt genomen niet geldig zou wezen,
— tenzij zich erfgenamen opdeden, die een
beter recht konden doen gelden dan de testamentaire erven. Bon. poss. intestaíi kon
plaats grijpen, wanneer er geen testament
was. De praetor maakte dan verschillende
klassen van erfgenamen. In den eersten
graad erfden de kinderen, ontbraken deze,
dan kwamen in de tweede plaats de legitimi
herenles, bij ontstentenis van deze, de naaste
cognaten, enz., tot zeven graden toe. — Zij,
die door het praetorische edict aldus tot de
erfenis geroepen werden, werden nochtans
eigenlijk geene heredes, want de praetor kon
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,geene erfgenamen maken ; zij werden loco
lieredum en hadden slechts de possessio, daar
zij geen wettigen titel van eigendom konden
doen gelden, tenzij later het recht van ver j aring (usucapio).
Bonorum sectio, z. Sectio bonorum,.
Bonus Eventus, z. Evenlus
BoZj'at, te Athene door het volk gekozen
personen die te zorgen hadden, dat het voor
<e offers en feesten noodige vee in voor
-radws.
Bootes, Bot
hT, s, sterrenbeeld in de nabij.
van den Grooten Beer, daarom ook
Arcturus of Arctophylax genoemd. Men zag
in dit beeld Icarius of Areas. V. a. was
Bootes een zoon van Demëter en Iasion,
die den ploeg had uitgevonden.
Borbetomagus, stad der Vangiones, aan
den Rhenus, thans Worms.
Boreadae, BoQsáffac, Boo„a(Y q, Zetes, Calaïs,
Chione en Cleopatra, kinderen van Boreas
en Orithyia.
.

;

Boreas, Bols ,

B000ác,

N. O. of N. wind

(zie W inclstrelcen), mythologisch de zoon van
Astraeiis en Eos, die een hol van den
thracischen Haemus bewoont. Hij schaakte
behalve vele andere vrouwen Orithyia, de
dochter van Erechtheus, daarom baden de
Atheners tot hem, toen een orakel hun bij
het naderen der Perzen bevolen had hun
schoonzoon te hulp te roepen, en inderdaad
werd een deel van Xerxes' vloot bij kaap
Sepias door storm vernield. Uit dankbaar
wijdde men hem een, tempel aan den-heid
Ilissus.
toi, feest ter eere van Boreas te
Boosf, C
Athene gevierd.
Borsippa, stad aan het Naärsareskanaal,
even bezuiden Babylon, met beroemde linnenfabrieken.
Borysthenes, Boo1^6&FV^S, rivier in Sarmatia, later Danapris, thans Dniepr. Aan zijn
mond, waar hij zich met den Hypanis (Bug)
vereenigt, lag de milesische kolonie Borysthenis of Olbia.
Bosporánum regnum, Zie Bosporus.
Bosporus, Biorr.000S, naam van twee zeeengten. De Bosporus Thracius heet de straat
van Constantinopel; de Bosporus Cimraerius
is de straat van Kaffa of Jenikale, de invaart
der Palus Maeoíis of zee van Azow. Met de
pales Maeótis en den Tanaïs (Don) vormt
ze in de oudheid de grensscheiding tusschen
Europa en Asia. Uit de milesische kolonie
Panticapaeum, ook Bosporus geheeten, thans
Kertsch, aan de laatste zeeëngte gelegen,
ontwikkelde zich een bosporaansch rijk, dat
door Mithradates VI van Pontus met zijn
rijk werd vereenigd en later door Pompeius
aan diens zoon Pharnaces werd afgestaan.
Als rom. vasalstaat bleef het bestaan tot
aan de groote volksverhuizing.
Bostar, BtoTf^o, naam van twee carthaagsche bevelhebbers. De eerste, door Regulus
in 256 gevangen genomen, werd later als
zoenoffer aan diens familie overgegeven en
zou tengevolge van mishandelingen gestorven zijn. De andere, die onder Hasdrubal in

den tweeden punischen oorlog in Spanje
diende, liet zich door zekeren Spanjaard
Abelux verleiden, om de Spaansche gijzelaar, hem door Hannibal ter bewaking toevertrouwd, vrij te laten. Een derde Carthager van dien naam, werd in 215 door
Hannibal met een paar anderen als gezant
naar .Macedonia afgevaardigd; doch het schip,
dat hen vervoerde, werd door de rom. vloot
buit gemaakt.
Bostra, zcc en rj Boaroa, stad ten Zuiden
van Damascus, in eene oase der syrisc h e
woestijn. Het was oudtijds de hoofdstad van
de landstreek Auranitis, in het N. 0. van
Palaestina, later hoofdstad van het koningrijk der Nabataeërs, en werd ten slotte, bij
de inlijving. (105 of 106 n. C.) door Tra inus tot hoofdstad der provincie Arabia verheven. Zie Arabia.
Bottia of Bottiaea, BovTifa, 1(5I5, 6fttiq,
landstreek van Macedonia aan den Axius,
(Vardar) en de Thermaeïsche golf. De oor
bewoners, in de 7de of ode eeuw-spronkelij
door de Macedoniërs verdreven, verhuisden
naar het noordelijk gedeelte van het schiereiland Chalcidice, dat zij Bollice noemden,
terwijl de _ vroegere 'woonplaats den ouden
naam Bottia of Bottiaea behield.
Bovat, afdeelingen, waarin de spartaansche
jongelingschap ' gedurende de jaren hunner
opvoeding verdeeld was. Aan het hoofd van
zulk eene afdeeling stond een Bo2'ayós of
-

BováywQ.

Boudieca = Boadicca.
Bov, raad, een lichaam dat in democratische staten in de eerste plaats de staats
aan eene voorafgaande be--angelhd
handeling heeft te onderwerpen, alvorens
ze in de volksvergadering te brengen. Te
Athene had de raad volgens de instellingen
van Draco 401 leden, zij werden bij loting
aangewezen uit de burgers, die ouder dan
30 jaar en in het volle bezit hunner burgerrechten waren. Niemand mocht voor de
tweede maal lid van den raad zijn, voordat
allen die ertoe gerechtigd waren een beurt
gehad hadden. Onder de wet van Solon
waren er 400, 100 per phyle, door loting
aangewezen uit candidaten die door de phylen gekozen waren. Clisthenes vermeerderde
het aantal leden tot 500 (vandaar de gewone
naam i foi•^. i ot, ;rFi'zfa.^óoto^), nl. 50 uit elke
van de nieuwe 10 phylen ; waarschijnlijkk
liet hij ook de verkiezing door loting (á7ró
xtvca12ov 2a p- v) bestaan. De loting had ook
toen plaats uit hen, die door de phylen als
candidaten waren aangewezen. Bij de ontwikkeling der democratie werd ook aan de
theten het recht toegekend om tot den raad
te behooren. Met de vermeerdering van het
aantal phylen in den macedonischen tijd
vermeerderde ook het aantal raadsleden; Hadriánus verminderde het echter weder tot
500. — Tot de

bevoegdheden van den raad

behoorde o. a. dat de veldhoeren hem verslag
gaven van hunne verrichtingen, dat hij
vreemde gezanten ontving en ze bij de volksvergadering inleidde, enz. Voorts had de raad
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het oppertoezichf over het beheer der finanCiën en beheerde ze gedeeltelijk zelf, leidde
hij het onderzoek naar de bevoegdheid der
archonten en van andere verkozen ambtenaars
( JOt1UO), en had hij in sommige minder
belangrijke gevallen rechtspraak. De raad
kon geidboeten opleggen en had het toezicht
op alles wat tot de marine behoorde en op
de openbare gebouwen. Dikwijls werd hem
bovendien door het volk het afdoen van eene
of andere aangelegenheid opgedragen ; de besluiten, die hij zonder zulk een opdracht neemt,
zijn slechts gedurende het loopende ambtsjaar geldig. Z. ook cco 1 Joi'1'1La en zti7Oi.
- De raad vergaderde dagelijks, behalve op
feestdagen, in het raadhuis (pi')iri,ioi),
Zijne vergaderingen waren gewoonlijk openbaar. Met het dagelijksch bestuur was echter
dslechts
loting
eeneaangewezen
'bi
altijd
afdeeling van 50 raadsledenbelast (z. Hiiavç).
- De leden van • den raad waren vrijgesteld
van den krijgsdienst, hadden een afzonderlijke
plaats in den schouwburg en ontvingen, waarmhijnljk sedert de tijden van Pericles, een
drachme of vijf obolen voor iedere vcrgadering ( ~ &c 1oi'vnx6). Wanneer de raad
bij zijn aftreden voldoende rekenschap van
zijne verrichtingen gegeven had, vereerde het
volk hem met een gouden krans, die in een
of anderen tempel bewaard werd. Ook in
vele andere staten en statenbonden wordt
,eene Iol vermeld, over welker samenstelling en bevoegdheden echter weinig of niets
bekend is.
Boi (Pziia, Z.

Bovhiullm, Boio', hoofdstad der Pentri
in Samnium.
Bovillae, Bo)u, stadje in Latium aan
de via Appici, bekend door dc ontmoeting
usschen Milo en Clodius Puicher, die Clo
tdius het leven kostte.
Braccae. Dc Romeinen n Grieken omwonden wel de beenen met lange strooken lijnwaad (Jasciae), en ook kousen waren in de
oudheid niet onbekend, doch broeken waren
eene kleederdracht der barbaren, o. a. van
de oostersche volken en van de transalpijn
zche Galliërs. Naar deze kleedcrdracht werd
Gallia Transalpina dikwerf in de wandeling
Gallia braceaz genoemd. Hoewel in het
tijdperk der keizers deze dracht ook tot Home
doordrong, is zij er nimmer nationaal gewor
den. Bij de Grieken heette het kleedingstuk
terwijl meer in het bizonder voor
wijde broeken de naam in gebruik
was.
de priesterkaste
Brachmiinae,
bij de indiërs, ook de stammen die den godsdienst van Brahma beleden. De Grieken hebben van deze zaken kennis gekregen door de
expeditie van Alexander naar Indië ; de
Grieksehe schrijvers uit dien tijd geven zeer
betrouwbare berichten.
Bralanus, grensrivier tusschen Lucania
en Apulia, die dicht bij Metapontum in de
golf van Tarente uitloopt.
Brauchblae, BuyJui., 1) afstammelingen
van Branchus, een zoon van Smicrus of van
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Apollo, die uit Delphi naar Miltus verhuisde
en te Didyma een tempel van Apollo stichtte.
De Branchidae beheerden dezen later zeer
rijken tempel, waarvan niet lang geleden
belangrijke overblijfselen zijn opgegraven, en
het daarmede verbonden orakel; daar zij
echter aan Xerxes bij zijn tocht naar Griekenland de groote schatten van den tempel
uitgeleverd hadden, verzochten zij hem na
afloop van den veldtocht, uit vrees voor de
wraak der Grieken, hun een andere woonplaats aan te wijzen. Sedert dien tijd woonden zij in Bactrina, waar Alexander hen
vond, die hen, tot straf voor de misdaad
hunner voorouders, allen liet dooden en hun
stad met tempels en heiligdommen geheel
liet verwoesten. - 2) = Didy'rna.
Brannovîees Aulerci, z. ilulerci.
Brasidas, B9aorJaç, zoon van Tellis, de
dapperste en bekwaamste veldheer der Spartanen in den peloponïiesischen oorlog. Nadat
hij in het eerste jaar van den oorlog een aanval der Atheners op Methöne had afgeslagen
en zich sedert meermalen had onderscheiden,
wist hij, gesteund door gezantschappen van
Perdiccas en van eenige steden op Chalcidice,
de ephoren te overreden dat men de Ath. in
hun kolonies en bondgenooten moest aanvallen; in 424 trok hij aan het hoofd van
een klein leger door Griekenland, en maakte
hij, meer door overreding dan door geweld,
vele belangrijke steden in Macedonië en
Thraci, o. a. Amphipolis, van de Atheners
afvallig. Wel heroverden zij, nadat onderhandelingen over een wapenstilstand mislukt
waren, verscheiden steden, maar toen Cleon
in 422 bij Amphipolis een slag waagde, behaalde Brasidas een schitterende overwinning,
waarbij hijzelf echter doodelijk gewond werd.
Hij werd na zijn dood te Amphipolis als
heros vereerd.
Bratuspantium, hoofdst. der Bellovaci, tusschen de Sequana (Seine) en de Samara (Somme).
Brauron, Bal'Qthv, aanzienlijke plaats op
de Oostkust van Attica, met een tempel van
Artemis. Brauron en Eleusis maakten aanspraak op den naam van criç.
Blailrouia, BQavQthJ'a, feest ter eere van
Artemis Brauronia, dat om de vijf jaren gevierd werd en waarbij alle meisjes van vijf
tot tien jaar aan de godin gewijd werden;
waarschijnlijk een overblijfsel van vroegere
menschenoffers.
Breiini of Breuni, Bpiio., volksstam in de
Raetische Alpen, nabij den tegenw. Brenner.
Breiinus, BQixmç, naam van verschillende
Gallische vorsten: 1) het opperhoofd der 5enonische Galliërs, die in 389 de Romeinen
bij den Allia versloegen, Rome innamen en
het Capitool belegerden. Volgens het verhaal
was hij het, die bij het afwegen van het
goud zijn zwaard in de weegschaal wierp,
en het beroemde vete vietis sprak. Het geheele
verhaal omtrent hem is onhistorisch, en zijn
naam ontleend aan den onder n°. 2 genoemden. - 2), die in 279 met 65000 of 40000
Galliërs in Macedonia viel, verwoestend tot
in Griekenland doordrong, maar, toen hij op
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Delphi lostrok, door een grieksch legertje
van 4000 man verslagen werd en zichzelf
om het leven bracht. Een hevig onweder,
met aardbeving gepaard, waardoor geheele
rotsblokken op de Galliërs neerstortten, deed
het verhaal ontstaan, dat de delphisehe god
zelf voor zijn heiligdom gestreden had.
Bretones of Britones. Zie Britannia.
Briareos, Botdc„cos, z. Aeyaeon.
Briantes, -Boiyavz-^s, het machtigste volk
van Britannia, ten oosten van den Abus
(Humber), met de hoofdstad Ebur,cum of
Eboracum (York). Zij werden door Cereális
onderworpen.

BrigantÏnus laeus, thans Bodensee of meer
van 'Konstanz, door den Rijn gevormd. Het
werd ook laces Rheni, 1. Venetus, 1. A eronius
genoemd. In een scheepsgevecht op dit meer
versloeg Tiberius de Vin^eliciërs. De naam
1. Brigantinuus is ontleend aan de stad Brigantia
(Bregenz).
Brilessus, hod oo6 , berg in Attica = Penlel ions.

Brini ttes of Friniates, ligurische volksstam
aan de N. -zijde van de Apennijnen, ten Z.
van Mutina. Ze werden in 187 door de
Romeinen onderworpen.
Brinio of Brinno, aanvoerder der Canninefaten bij den opstand van (Claudius) Civilis
tegen Rome in 69 n. C.
Brisëis, .Bptor^is, dochter van Briseus, een
priester in Lyrnessus ; haar eigenlijke naam
was Hippodamea. Zij was gehuwd geweest
met koning Mynes, maar bij de verovering
van Lyrnessus werd zij door Achilles gevankelijk medegevoerd. Zij was de oorzaak van
zijn twist met Agamemnon, die in de Ilias
beschreven wordt, want toen Agam., op aan
genoodzaakt werd zijne-dringevaAchls,
slavin Chrysis (z. a.) vrij te laten, ten einde
het leger van de pest te bevrijden, liet hij
Brisëis met geweld uit de tent van Achilles
halen, en gaf haar eerst terug toen deze na
den dood van Patroclus besloot weder aan
den oorlog deel te nemen.

Britannia, .Bwezavri , het tegenes. Enge
Schotland, met Hibernia (Ierland)-lande
en de kleinere bijliggende eilanden samen
onder den naam insulae Brietannicae begrepen. Vóór Caesar kenden de Romeinen deze
eilanden slechts bij geruchte, en deze geheimzinnigheid prikkelde hem om naar
Britannia over te steken; doch zijne beide
tochten (55 en 54) hadden weinig gevolg.
Eerst ten tijde van keizer Claudius (sedert
(43 n. C.) kregen de Romeinen vasten voet
in het Zuiden van Engeland ; doch er moest
nog veel strijd gevoerd en meer dan één opstand gedempt worden (zie o. a. Boadieca),
eer Iulius Agricola (78-85) er in slaagde,
Engeland
ngeland geheel tot een wingewest te maken.
Daarnaar werd Engeland Britannia Romancc,
Schotland of Caledonia Britannia barbara geheeten. De naam Albion beteekent bergland.
Ten einde de invallen der woeste bergstammen uit Caledonia te keerera, werden er in
verschillende tijden twee versterkingsliniën
dwars over het eil. aangelegd van den

Oceanus Hibernicus (Iersche zee) naar den
Oe. Germanicus (Noordzee). De oudste linie,
meestal valium Iladriani geheeten, liep van
de Solway Firth in het W. naar de Tyne
in het 0., en werd aangelegd 122 n. C.;
de latere linie, valluns Antonini genaamd,
was veel kleiner, liep van Firth of Clyde
(Clotae aestuarinrz) naar de Firth of Forth
(Bodoíriae of Boderiae aesturi2nm). Deze had
keizer Antoninus Pius door zijn legaat
Lollius ZTrbicus in 142 n. C. laten aanleg
Onder keizer Septimius Sevërus werd-gen.
het land tusschen de beide liniën weder
prijs gegeven en trok men zich op de zuider lijn terug, die nu versterkt werd door eene
buitenlinie, uit een gemetselden muur bestaande, met poorten, torens en forten. De
Romeinen hadden omtrent de ware ligging
van Britannia geene juiste voorstelling en
meenden, dat de Oostkust vrij wel evenwijdig
aan de belgisch-nederlandsche kust liep. De
bevolking was van keltischen oorsprong en
werd Bretones of Briíanni genoemd, doch was
op sommige punten door belgische nederzettingen naar het binnenland teruggedrongen. De
Britten waren gewoon lang hoofdhaar en
knevels, doch geen baard te dragen en zich
blauw te verven. Onder Constantijn vormde
Britannia Romana vier provinciën : Britannia
I en lI in het Noorden, Maxima Caesariensis
in liet midden, Flavia Caesariensis in het,
Zuiden. Theodosius de Groote veroverde nogmaals Zuid-Schotland en maakte daarvan de
provincie Valencia. Toen in den tijd der
groote volksverhuizing de rom. legers uit.
Britannia teruggetrokken werden, waren de
Britten niet meer tegen de Schotten opgewassen en riepen zij in 447 n. C. de hulp der
Saksers en Angelen in, die het land wel van
de Schotten verlosten, maar het tevens ver
eeuw n. Chr. gaat de-mestrdn.I5
naam Britannia over op Bretagne, waar de
door de Angelsaksen verdreven Britanni hun.
toevlucht zochten.
Britanniea (arx), de Brittenburg, thans
door de zee verzwolgen, een kasteel in het
land der Batavieren, aan den middelsten.
Rijnmond (ten W. van Katwijk). Misschien
heette de sterkte zoo, omdat men gewoon
was van daar naar Britannia over te steken.
Britannieus, eigenlijk Claudius Tiberius
Briíannicus Caesar, stiefbroeder van Nero.
Zie Claudius (keizer) en. Iulii aan het slot
onder f 3.

Britomaris, opperhoofd der senonische Galliërs, liet, uit verbittering over zijns vaders
dood, in 283 de rom. gezanten ombrengen en
hunne ledematen verstrooien. Toen hij in han
-denvacosulP.CreiDab
(Cornelii n°. 35) was gevallen, liet deze hem ter
dood martelen. De Senones werden uit hun land
verdreven, en op den aver Gallicus werd de
kolonie Sena (Gallica) gesticht. Het verhaal
zelf omtrent Britomaris (Brittomaris) is mis schien verzonnen.
Britomartis, Bovrog(tazt,c, cretensische nimf,

dochter . van Zeus en Carme, gunstelinge van
Artemis. Minos vervolgde haar negen maan-
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den lang met zijn liefde, zij stortte zich
eindelijk in zee, maar werd in vissehersnetten
gered. Daarop werd zij onder de godinnen
opgenomen en onder den naam Dictynna vereerd. - V. a. vluchtte zij voor Minos naar
Aegina, maar toen de visseher, die haar had
overgezet, haar zelf wilde geweld aandoen,
verdween zij in het heilige bosch van Artemis ; hier kreeg zij den naam Aphaea. Evenals Aphaea (z. a.) zijn waarschijnlijk ook
Britom. en Dictynna andere namen voor

Artemis.
Brixellum, stad aan den Padus (Po) dicht
bij Parma, waar keizer Otho zich om het
leven bracht.
Brixia, thans Brescia, hoofdstad der Cenoinni, in Gallia Transpadana, later rom. mu-

nicipium.
Brizo, B, godin die op Delus, vooral
door vrouwen, vereerd werd. Zij beschermde
de schippers en gaf orakels.
Brogitarus, schoonzoon van den galatischen tetrarch Deiotarus, kocht van den volkstribuun P. Clodius (58) den koningstitel en
het priesterschap van de Mceyna Maser te
Pessinus voor geld.
Biomius, B6uoç, bijnaam van Dionysus.
Borrîn', eene machine, waarmede men
achter het tooneel het erommel van den
g

donder nabootste.

Brontes, BQ6v, een der Cyclopen.
Brucbium of -ïnm, deel van Alexandrië
in Aegypte. Z. a.
Brileteri, BofzTo, machtig germaansch
volk aan de Amisia (Eems) en de Luppia
(Lippe). Tot dit volk behoorde dc profetes
Velleda. Dc Bructeren sloten zih in 69 n.
C. bij den opstand der Batavieren aan.
Brandisium, minder juist Brunthisium,
Bv1'Tioo, thans Brindisi, belangrijke havenplaats aan de Adriatische zee, vanwaar men
gewoonlijk naar Griekenland overstak. Dc
stad, op de kust van Calabria gelegen, had
eene voortreffelijke, altijd toegankelijke haven, door twee landtongen beschermd; vandaar waarschijnlijk de naam, die oud -italisch
hertekop beteekent. Sedert 45 was het lat.
kolonie.

Biuttii, ager Brattius, Bur r , Z.W. uithoek van Italia, een bergachtig en ten dccle
boschrjk gewest, van de riviertjes Lads en
Sybaris tot aan het freurn Siculumn. (straat
v. Messina). Alleen deze streek werd oorspronkelijk ]iclict geheefen (z. a.). Tegenwoordig heet het Calabrië. Het was sterk bezet
met grieksche volksplantingen. In den tweeden
punischen oorlog sloten de inwoners zich (in
21 4) meerendeels bij Hannibal aan. Later
moesten zij dit ontgelden en het land geraakte in verval.
Bratus, familienaam in de g enes lunicte, z.

1_unhi n°. 2 en ienhi n°. 1-9.

Bryges, BQiyç, BQ3yo, thracische volksstam in Emathia (Macedonië), verwant met
de Phrygiërs. Ze komen ook in andere deelen van het Balkan -schiereiland, vooral in
Epirus en Illyria voor.
Brygus, BQiyoç, beroemd Atheensch vazen-

schilder uit het begin van de 5de eeuw. Hij
schildert in strengen roodfigurigen stijl. Zijn
schoonste vazen heeft hij met zijn naam ge-

teekend.
Bubassus, Bf 1 ia000ç, oude kustst. in Caria ten
0. van Cnidus, op de Cnidischc Chersonsus.
Bubastis, Boipacutç, aegyptische godin,
misschien zinnebeeld van het vuur, dochter
van Osiris en Isis, door de Grieken voor
dezelfde als Artemis gehouden. Hare beelden
hadden een kattekop. Haar voornaamste ternpel was te Bubastis, waar jaarlijks een feest
gevierd werd, dat soms door 700000 vreemdelingen bezocht werd.
Bubastis of tas, Bopaooç, distrikt en
hoofdstad in de Nijldelta, aan den oosteljken
Njlarm, de hoofdzetel van den dienst der godin
Bubastis. Beneden deze stad woonden de
karische en ionische huurtroepen, die doorkoning
Psammetichus in dienst genomen waren.
Buccina, gebogen hoorn, door herders gebezigd en ook in gebruik bij het romeinsche leger tot het geven
van signalen.

Bucephala, Bovxiç2,
stad aan den Hydaspes, een der takken
van den Indus, door
Alexander gesticht ter
gcdachteriis aan zijn beroemd strjdros Bucepha
Zus. In den slag tegen
Porus (326) had dit
paard, schoon zwaar
gewond, Alexander, die
zich te ver had gewaagd, behouden bij de
zijnen teruggebracht, en was toen neergestort.

Bucolici, z. T/leocriku.
Bnthni, Boido, scythisch nomadenvolk,
ten 0. van den Tanaïs, volgens Herodotus met
blauwe oogen en vuurroode kleur en in eene
houten stad wonende.

Bntlorum, BojcToov, N.W.kaap en kasteel
op het eiland Salamis.
Bulgari, een onderafdeeling der Hunnen, die
in de ode eeuw n. C. voor het eerst optreedt.
Biulis, BoiA&ç. Toen de Spartanen door het
vermoorden van perzische gezanten den toom
van den heros Taithybius op zich geladen
hadden en bij het offeren geen gunstige voorteekenen konden krijgen, boden Bulis en Sper thias zich aan om aan Xerxes uitgeleverd te
worden, ten einde Taithybius te bevredigen.
Xerxes zond heir echter terug en nu bleef de
toorn van Taithybius op de geslachten van
Bulis en Sperthias rusten, wier zonen Nicoklus en Anaristus in den peloponnesischen
oorlog in handen der Atheners vielen en
gedood werden.
Bulla, medaillon, dat door de kinderen
aan een snoer om den hals werd gedragen
en een amulet tegen betoovering Bij
de rijken was de bu lla van goud, hij de ammeren van leder.

Biilla regia, vesting in Numidia, in het
dal van den Bagradas, later tot Africa proconsularis behoorend.

BUPALUS--BYBLIS.
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Bupalus. Bot ca oc, zoon van Archermus,
beroemd beeldhouwer van Chius. Hij en zijn.
broeder Athénis stelden een beeld ten toon
van Hippónax, waarin de kleine en leelijke
man bespottelijk gemaakt werd; uit wraak
hekelde Hipp^nax hen in zijne iamben zoo
onbarmhartig, dat zij zich ophingen.
Bnprasium, Boi'noáotoi-, eene stad uit het'
homerische tijdperk, later verdwenen. Zij lag
in Elis aan den Larisus, en werd bewoond
door Epeërs.
Bura, Bova, eerre der twaalf oude achaïsche steden, in 373 door aardbeving verwoest,
maar later op een andere plaats herbouwd.
De nieuwe stad, waarvan nog belangrijke
stukken van den vestingmuur over zijn, lag
ten Z. van Helice.
Burclraua, Bo>>o «ç, oudtijds liet voor
,

Noordzee-eilanden, tgw. Borkum.-namstedr
Het wordt reeds in de 4de eeuw als barnsteeneiland vermeld, onder den naam 4balas;
het komt ook voor onder den naam Baunonia
of Fabaria, boonen- eiland; zie verder Glaesariae insulae.
Burdigala, thans Bordeaux, aan den Garumna, in het gebied der Bituriges Vibisci,
later hoofdstad der provincie Aquitania II.
Het was. eene aanzienlijke handelsplaats en
een zetel der wetenschappen. Ausonius, de
dichter der JJiosella, was hier geboren.

Burgun.di of Burgundiones, vandaalsche of
gothische stam, die oorspronkelijk tusschen
de Vistula (Weichsel) en de Viadus (Oder)
woonde, later westelijk trok, in de 4de
eeuw n. Chr. ten oosten van de Alamannen,
buiten den vroegeren Lignes woonde, en zich
omstreeks 465 tusschen den Rhodanus
(Rhone) en Italië vestigde, waar Lugdunum
(Lyon) en Genava (Genève) hunne hoofdsteden werden.

Burgus is de naam van een klein kasteel,
dat tusschen de grootere Castra en Caste/la
gelegen, met deze dient voor de grensverdediging. Het is een oud -germaansch woord,
dat in de 2de eeuw n. C. in de latijnsche
taal is opgenomen.
Burii, Boi oot, germaansch volk, waarschijnlijk in het tegenw. Moravië en Silezië
gevestigd. Zij komen als bondgenooten van
„

Trai^nus, Marcus Aurelius en Commodus
voor, doch later met de Marcomannen en
Quaden als vijanden der Romeinen.

Barrus (Afranius). Zie Afranii n°. 3.
Bursa (T. Munatius Planeus), zie illu-

natii nu. 3.

Busiris BoiutobS, zoon van Aegyptus of
van Poseidon en Libye ; hij was koning
van Aegypte, en zooals de Grieken verhaald en, placht hij de vreemdelingen, die in
zijn land kwamen, te offeren, totdat hij door
Heracles gedood werd.
Bustum, bustuarii. Busleus is eigenlijk de
uitgebrande brandstapel, doch beteekent ook
de plaats, waar hij is opgericht, alsmede
het graf of de begraafplaats. Wanneer het
lijk op den brandstapel was neergelegd, werd
deze door een der bloedverwanten met afgekeerd gelaat aangestoken. Was het lijk ver.

teerd, dan werd het vuur met wijn en melk
gebluscht en de beenderen werden in eene
urn verzameld. Rijken wikkelden vaak de
lijken hunner afgestorvenen in een kleed
van asbest, opdat de asch zich niet met die
van het hout zou vermengen. Evenals men
bij vele oude en nog heden bij sommige
wilde volken de gewoonte aantreft, op het
graf menschen te offeren, hadden bij de Rom.
dikwijls rondom den brandstapel gladiatorengevechten plaats. Zulke zwaardvechters
die ddár op leven en dood met elkander
streden werden bustuarii genoemd. Ten slotte
zij opgemerkt, dat in de oudheid zoo wel
begraven als verbranden gebruikelijk was.
Buteo, familienaam in de yens Fabia, z.
Fabii n°. 27.

Blttes, Bolo^S, Bovxac, 1) zoon van Pan-

dion of Teleon en Zeuxippe, landman en
stierenherder, priester van Athéna en Poseidon, na zijn dood door de Atheners als
heros vereerd. Hij was de stamvader van
liet geslacht der Butaden of Eteobutaden.
Hij nam ook deel aan den tocht der Argonauten. — 2) koning op Sicilië, die door
Aphrodite bemind werd en bij haar een
zoon, Eryx, had. Dikwijls wordt hij met
den atheenschen Butes verward, en uit deze
verwarring ontstond het verhaal, dat hij bij
de terugreis der Argonauten, bekoord door
het gezang der Sirenen, in zee gesprongen
was, maar dat Aphrodite hem gered en naar
Lilybaeum. gebracht had. — 3) zoon van
Boreas, een Thraciër, die, door zijn broeder
Lycurgus verbannen, het eiland Strongyle
(oude naam voor Naxus) bezette. Bij een inval
in Thessaë tijdens een feest van Dionysus
roofde hij eene van de feestvierende vrouwen,
Coronis, en dwong haar hem te huwen. Op
Corónis' gebed strafte Dionysus hem niet
waanzin, zoodat hij zich in een put verdronk.
Bathrótum, Bois3 oocov, bloeiende zeestad
in Epirus, tegenover Corcyra, volgens de
sage gesticht door den Trojaan Helenus.
Buto, Bovrw, stad in de Nijldelta aan den
sebennytischen Nijlarm en . aan eene lagune,
Buto luces genoemd. De stad had een tempel
der godin Buto, met een orakel, dat zeer in
eere stond. Buto was de voedster der beide
kinderen van Isis en verborg hen op een
drijvend eiland voor de vervolgingen van
Typhon. De Grieken vereenzelvigden haar
met Leto of Latóna.
Buxentum, T'loi S, thans Pilocastro, kolonie der Messaners op de kust van Lucania
aan de rivier Buxentius (Busento), gesticht
467, sedert 194 rom. kolonie.
Buzyges, Boze /,2y^s, oud -attisch heros, die
het eerst stieren voor den ploeg spande, v. a.
bijnaam van Epimenides of van Triptolemus.
Van hem leidde het geslacht der Buzygae,
dat de heilige ploegfeesten te Athene be„

stuurde, zijn oorsprang af.
Byblis , Bí'1&s, een meisje uit Milétus, die
vurige liefde voor haar broeder Caunus had
opgevat. Toen deze daarom het land verliet,
stierf Byblis van verdriet ; uit hare tranen
ontstond een bron.

BYBASSUS---CACA.
Bybassus = Bubassus.

aegyptische moerasplant, waar
oudheid het papier vervaardigd-uitnde
werd (z. clzarla). Het grieksche woord voor
boek is hiervan afgeleid. Een andere naam
voor Jí j o; is 7thrcvvoo;, waarvan ons woord
papier afgeleid is.
Byblus, Bi ;iioc, oude phoenicische zeestad
ten N. van Berytus, bekend als zetel der
Adonisvereering. De stad had eigen vorsten,
waarvan de laatste op last van Pompeius
werd ter dood gebracht.
Byrsa, waarschijnlijk ^ burg, B2 o« (vandaar de legende der ossenhuid), de burg van
Carthago, op eene steile rots van omstreeks
60 meter hoog gebouwd.
Byssa, BIooa, z. 4çp'on.
Byzacium of Byzacena, Bidztov, de zui
delijke helft der provincie Africa, onder
Constantijn eene afzonderlijke provincie, met
Hadrumétum tot hoofdstad.
Byzantium, B1 áriaov, later Constantinopolis. Volgens de sage zou Byzas, een zoon
van Poseidon, van het delphische orakel den
last hebben gekregen, eene stad te stichten
tegenover de stad der blinden. Tegenover
Chalcédon gekomen, stichtte hij toen Byzantium, omdat de stichters van Chalcedon blind
waren geveest, toen zij voor hunne stad den
aziatischen oever kozen. Byzantium was dan
ook overheerlijk gelegen aan de zee en aan
den inham die nog den naam van gouden
hoorn draagt (^• nioovv / ç ). Het was een
dorische kolonie; gewoonlijk neemt men aan,
dat de stad door Megarensers gesticht is. De
stad was in de macht der Perzen sedert
Darius' tocht naar het land der ' Scythen, en
nam deel aan den lonischen opstand, maar
niet aan den slag bij Lade. Na de onder
opstand, legden de inwoners-drukingvae
Bi i o, een

,

-
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van Byzantium samen met de Chalcedoniërs
de stad iVlesambria (1Vlesembria) aan (z. a.).
Byzantium werd door de Perzen verwoest,
maar later herbouwd. In 478 viel de plaats
in handen van Pausanias, die haar 7 jaar in
zijn macht hield. Nadat deze door de Atheners verdreven was, sloot B. zich aan bij
den delisch-attischen bond, en kwam tot
grooten bloei. In 411 viel de stad van Athene
af, en werd in den winter van 409/408 door
Alcibiades hernomen. Na den slag bij A.egospotalnos werd ze door Lysander bezet, en bleef
in de macht der Spartanen tot ± 390. In
de 4de eeuw is Byz. vaak met Athene ver
vaak ook Athene vijandig gezind,-bonde,
tot het, door Philippus van Macedonia aangevallen, in den zomer van 341 zich in de
armen der Atheners wierp, die de stad en
het nabijgelegen Perinthus krachtdadig bij
stad dreef een uitgebreiden han--stonde.D
del, vooral in koren. Onder de rom. heer s e ha p pij bleef B. eene civitas libera en nam
nog in bloei toe; maar in den strijd tusschen
keizer Septimius Sevérus en zijn tegenstander
Pescennius Niger werd het na een belegering
van 3 jaren (193-196 n. C.) door den eersten.
grootendeels verwoest. Onder Constantijn den
Grooten herrees het met nieuwen luister. Het
was op twee heuvels gebouwd ; door er nieuwe
heuvels aan toe te voegen, wilde de keizer
het tot eene tweede stad der zeven heuvelen
maken. Hij bracht er zijne residentie over
en noemde het nova .?oma (330), welke
naam evenwel • spoedig in Constantinopolis,
Kou'oravrLvov 7ról&c, veranderd werd. De stad
had toen een omvang gekregen van twee
uren gaans, en werd met hooge muren ver
evenals Rome in 14 regiones verdeeld.-sterkn
Byzas, Br^S, Bf^as, zie Byzantium.

co
C. aanwijzing in den rom. kalender van
een dies comilialis.
Cabalia, Kappa) aa, klein gewest in Asia
minor, ingesloten tusschen Caria, Lycia, Phrygia en Pisidia, en onder de Perzische heer
ingedeeld bij de - lydische satrapie.-schapij
De Romeinen deelden het noordelijke deel bij
Phrygia, het zuidelijke bij Lycia in. De voor-naamste der vier steden was Cibyra, waar
landschap ook Cibyrátiá werd ge--narhet

noemd.
Cabilhinum, Kaflv^. rrov, handelsstad der
Aeduers in Gallia aan den Arar (Saone),
thans Chalons- sur -Saone.
Cabira, zà Ká/á' &Q , later Diospolis of Sebaste,
stad in oostelijk Pontus. Mithraddtes werd
hier in 71 door Lucullus verslagen en redde
ter nanwernood zijn leven door de vlucht.
Cabiri, Kdiknoot, „machtigen ", goddelijke
wezens, wier eeredienst in zeer oude tijden
uit het Oosten is ingevoerd, doch die later
op den achtergrond geraakt zijn en over wier

aard en beteekenis dus weinig met zekerheid
te zeggen is. Zij werden voornamelijk vereerd
op Lemnus, Imbrus en Samothrace, waar hun
dienst met dien van Hephaestus verbonden
was, en ook in' Boeotië ; verder vindt men
hen te Pergamus, in Phoenicië en in A egypte.
Later werden de drie Cabini voor dezelfden
gehouden als Deméter, Persephone en Hades,
waarschijnlijk omdat zij eveneens met geheime
plechtigheden (mysteriën) vereerd werden. Ook

met de Corybanten, de Cureten en de Dioscuren worden zij in verband gebracht, en
bij de Romeinen met de Penaten. Op hunne
afbeeldingen hebben zij gewoonlijk een hamer

in de hand. Zie fl.rierus. Met hen verbonden
komt als vierde godheid voor Cadmilus of
Casmilus,

Kacf uZ^ OS, Kéagt , í o5.

Caca, zuster van Cacus. Wegens den dienst,
dien zij Hercules bewezen had, genoot zij
goddelijke eer (z. Cacus). In haar heiligdom
brandde een eeuwig vuur. In werkelijkheid
is Caca (evenals Cacus) een ouditalische god
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CACI SCALAE—CAECILIA DIDIA (LEX).

heid, van denzelfden aard als Vesta, maar
ze is vroeg in vergetelheid geraakt.
Caci scalae, een oude steepen trap, die
van uit het dal van den Circus Maximus
naar één van de poorten van Roma quadraía
op den Palatinus voerde.

Cacus, zoon van Vulcanus, een vuurspuwende reus, die in een hol van den Aventijnschen berg woonde en de omstreken door
roof en moord teisterde. Toen Hercules met

hij zou het phoenicisch letterschrift ingevoerd
hebben, het bewerken van metaal geleerd en
de eerste waterleiding aangelegd hebben. —
2) van Milétus, een der oudste logografen ; of
hij werkelijk bestaan heeft, wordt echter be-

twijfeld.
Caduceus of eaduceum, uit het aeolische
xrc^oí x^cov = x^oí x^aov

Z. Cacti.

Cadi, Kácrot, stad in westelijk Phrygia,
dicht bij den berg Dindymus.
Cadnlëa, Kadp-n'e, burcht van Thebae.
Cadmus, KácY oS, 1) zoon van den phoe.
nicischen koning Agénor en Telephassa. Toen
zijn zuster Europa door Zeus geschaakt was,
zond zijn vader hem uit om haar te zoeken,
met uitdrukkelijk bevel, niet zonder haar
terug te komen. Na lang zwerven kwam hij
te Delphi en kreeg daar een orakel, dat hij
zijne zuster niet verder zonde zoeken, maar
dat hij een koe moest volgen en op de plaats,
waar zij zich zonde neerleggen, een stad moest
stichten. In Phocis vond hij de bedoelde koe,
hij volgde haar tot in Boeotië en stichtte op
de aangewezen plaats de stad Thebae. Nu
wilde hij de koe offeren en zond eenige van
zijne tochtgenooten om water te halen uit eene
naburige bron, die aan Ares gewijd was; zij
werden echter gedood door een draak, die de
bron bewaakte. Toen zij niet terugkwamen,
ging Cadmus zelf naar de bron, hij vond den
draak en doodde hem met de hulp van Athëna.
Op bevel der godin zaaide hij de tanden van
het monster in den grond, uit dit zaad kwamen
gewapende mannen te voorschijn, die elkander
doodsloegen op vijf na, die Sparten (2n«ozo^)
genoemd werden en de stamvaders der Thebanen werden. Wegens het dooden van den
draak moest Cadmus acht jaar lang Ares
dienen, daarna was de god bevredigd en gaf
hij hem zijn dochter Harmonia (z. a.) ten
huwelijk. Cadmus regeerde daarna vele jaren
over Thebae ; later trok hij met Harmonia
naar Illyrië, waar hij koning der Encheléers
werd ; op hooggin leeftijd werden beide echt
draken veranderd en naar het-genoti
Elysium overgebracht. De latere Grieken geloofden dat Cadmus de eerste was die vreemde
beschaving in Griekenland had overgebracht;

-

meen de herauten staf, een olijftak met
een witten band omwonden. In liet bizon der wordt daarmede
de staf bedoeld, dien
Hernies of Mercurius
als bode der goden
droeg. Deze staf was
met twee slangen
omstrengeld en wordt
somtijds van boven
met een paar vleugels

de runderen van Geryon daar aangekomen
en van vermoeidheid in slaap gevallen was,
ontstal Cacus hem eenige runderen, die hij,
om den eigenaar het spoor bijster te maken,
achterwaarts in zijn hol dreef. Toch ontdekte
Hercules hun verblijfplaats, hetzij doordat
hij ze in het voorbijgaan binnen hoorde
loeien, hetzij door verraad van Caca, de
zuster van Cacus, die liefde voor den vreemdeling had opgevat. Na een verschrikkelijk
gevecht versloeg hij den roover. Uit dankbaarheid richtte koning Euander van Pallan.
tium, die veel van Cacu5 te lijden had gehad,
een altaar voor den held op, en zoo ontstond
de dienst van Hercules, die later door de
Romeinen overgenomen werd en aan de zorg
van de Potitii en Pinarii toevertrouwd was.

ontstaan, in het alge

voorzien.. Mercurius

wordt bij de dichters vaak caclucif er genoemd.

Caducifer , bijnaam van Mercurius, als

drager

van den vredestaf (caduceus.

Cadurci, volk in Gallia Transalpina, met

de hoofdstad Divona (Cahors) aan den Oltis
(Lot), een zijtak van den Garumna.
Cadusi.i, KaJoí'otob, krijgszuchtig bergvolk
in Media, ten Z.V. der Caspische zee.
Cadytis, KáJi^res, de zuidelijkste van de
vijf bondsteden van Syria Palaestina (het land
der Philistijnen) — Gaza.
Caeadas = Ceadas.
Caecilia (lex), van den volkstribuun L.
Caecilius Rufus (Caecilii n . 29) einde 64
voorgesteld, doch vóór de stemming weder
ingetrokken, om aan P. Cornelius Sulla en
P. Autronius Paetus, die in 65 wegens ambitus veroordeeld waren, amnestie te verleenen
en hen weder in den senatorenstand te herstellen.
Caecilia (lex), van den consul Caecilius
-

Metellus Pius Scipio (Caeciiii n°. 18) van 52,
tot opheffing der lex Clodia de censoria notione, z. Clodiae (leges) n°. 4.

Caeciiiae (leges) , van den volkstribuun Q.
Caecilius Metellus Nepos, 62 (Caecilii n°.
16). De wetsvoorstellen gingen echter niet
door. Het waren de volgende : 1) dat Pornpeius, die toen in Azië was, in zijne afwezigheid tot consul mocht verkozen worden;
--- 2) dat Pompeius zou teruggeroepen worden om de beweging van Catilina te onder
-druken.
Caecilia Cornelia (lex) van de consuls Q.

Caecilius Metellus Nepos (Caecilii n°. 16) en
P. Cornelius Lentulus Spinther (Cornelii n°.

50), 57, waarbij aan Pompeius voor een tijdperk van vijf jaar de cura annonce werd
opgedragen.

Caecilia Didia (lex) de mode lepjum promnulgandarum van de consuls Q. Caecilius Metellus Nepos en T. Didius (98), dat 1° een wetsvoorstel ten minste drie nundina (24 dagen)
vóór de stemming moest worden bekend gemaakt, 2° men geen twee verschillende zaken
in één wetsvoorstel mocht vereenigen (de
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duabus rebus non una lege coniun jendis), hetgeen gewoonlijk heet : per saturant Eerre. V. a.
zijn dit twee wetten.
Caecilii. De yens Caecilia, waarvan de
familie Mietellus de voornaamste is, was plebejiseb . 1) Caecilius Metellus Denter, consul in 284. - 2) L. Caecilius Metellus, zoon

van no 1, consul in 251 en 247, was in
251 op Sicilia aan het hoofd van liet rom.
leger, doch durfde tegen Hasdrubal geen
slag wagen uit vrees voor diens olifanten,
maar Hasdrubai viel hem het volgend jaar
bij Panormus aan, en werd verslagen, waarbij
zijn olifanten in handen des overwinnaars
vielen, en bij den triumf aan het volk getoond werden. In 249 was hij rmaryister equiíum
van den dictator A. Atilius Calatinus. In
247 was hij voor de tweede maal consul,
wederom op Sicilië. In 243 werd hij pontij°ex
maaimus; toen hij in 241 bij het af branden
van den Vesta- tempel Rome's penaten had
gered en daarbij volgens de overlevering het
gezicht had verloren, werd hem de onder
toegekend, zich in een draagstoel-scheidng
naar den senaat te mogen begeven. - 3)
Q. Caecilius Melellus, oudste zoon van no. 2,
was consul in 206, .dictator comitiorum habendorum causa in 205, vervulde later (186-184)
gezantschappen bij Philippus van Macedonia
en bij de Achaeërs, en wordt door Cicero
als redenaar geprezen. Hij is het, die zich
op den dichter Naevius (z. a.) om diens vrijmoedigheid gewroken heeft. -- 4) L. Caecilius
Meellus, tweede zoon van no. 2, deed in
216 na den slag bij Cannae het voorstel,
Italië te verlaten, waarvoor hij door de
censoren van= het jaar 214 onder de aerarii
werd gebracht. - 5) M. Caecilius Metellus,
derde zoon van no. 2, werd in 205 naar
Azië gezonden om het beeld der Magna Mater
uit Phrygia naar Rome over te brengen. 6) Q. Caecilius Meteltus 21Iacedonicus wordt
gewoonlijk beschouwd als de oudste zoon,
maar is misschien de kleinzoon van no. 3,
consul in 143, overwon in 148 als propraetor

,

den macedonischen kroonpretendentAndriscus,
richtte Macedonia tot provincie in (147) en
versloeg vervolgens in 146 de Achaeërs bij
Scarphe (Scarphéa) in Loeris, en streed als
consul en proconsul tegen de Celtiberiërs.
Over Andriscus hield hij een zegetocht. In
131 werd hij de eerste plebejische censor,
doch maakte zich door zijne gestrengheid
vele vijanden, zoodat zelfs de volkstribuun
C. Atinius Labeo, dien hij van de senaatslijst
had geschrapt, hem van de tarpejische rots
wilde laten werpen. Hij was ook in onmin
met Scipio Africanus minor. Hij bestreed
Tib. Gracchus in een heftige redevoering, en
nam de wapenen op tegen C. Gracchus (121).
Hij stierf in 115. ---- 7) L. Caecilius Metellus
Caters, broeder van no. 6, consul in 142. 8) Q. Caecilius Metellus Balearicus, consul in
123, oudste zoon van no. 6, overwon de
zeeroovers der Balearische eilanden, waar hij
een groot bloedbad aanrichtte, en bracht
rom. kolonisten daarheen. In 121 hield hij
zijn zegetocht; in 120 was hij censor. --

9) L. Caecilius Metellus Diadematus, aldus
genaamd naar den haarband, dien hij droeg
om een gezwel aan het hoofd te verbergen,
tweede zoon van no. 6, was consul in 117.
- 10) M. Caecilius Metellus, derde zoon van
no. 6, consul in 115, zegepraalde in 111 over
de Sardiniërs. - 12) C. Caecilius 11 etellus
Caprarius, vierde zoon van no. 6, consul in
113, censor in 102, zegepraalde in 111 over
de Thraeiërs. - 12) L. Caecilius Metellus
Catvus Dalmaticus, oudste zoon van no. 7,
consul in 119, hield in 117 een zegetocht
over de Dalmatiërs en was in 115 censor
met Cu. Domitius Ahenobarbus (Domitii n°.
4). - 13) Q. Caecilius Metellus Numidicus,
tweede zoon van no. 7, consul in 109, voerde
den oorlog tegen Jugurtha en zou dezen
vermoedelijk tot de overgaaf hebben genoodzaakt, zoo niet Marius uit Rome ware gekomen om liet bevel over te nemen. De
senaat kende Metellus de eer van een zege
hij censor, tegelijk-toche.In102was
met no. 11. Toen in het jaar 100 Appuleius
Saturninus de bezwering zijner wetten door
de senaatsleden eischte (zie Appuleiae leges),
weigerde Numidicus en ging in ballingschap,
waaruit hij evenwel een jaar later werd
teruggeroepen door de ter Calidia. Hij stierf
in 90, naar vermoed werd door vergif. 14) Q. Caecilius Metellus 7%/epos, zoon van
no. 8, was consul in 98. Zie Caecilia Didia
(lea). - 15) Q. Caecilius Metellus Celer, zoon
van no. 14, was in 66 legaat van Pompeius
in den mithradatischen oorlog, in 63 praetor,
in 60 consul. Als praetor redde hij Rabirius
(zie Rabirii n°. 1) van eene veroordeeling
en vervolgde hij Catilina. Hij behoorde tot
de tegenstanders van Pompeins en verzette
zich tegen de akkerwetten van dezen, door
L. Flavius voorgesteld (zie Agrariae leges),
en van Caesar. Ook kantte hij zich tegen de
adoptie van zijn zwager P. Clodius Pulcher
door een plebejer. Hij stierf plotseling in
59, naar men vermoedde vergeven door zijne
vrouw Claudia maior, zie Claudii no. 18. 16) Q. Caecilius Metellus Nepos, jongere broeder
van no. 15, was in 67 legaat van Pompeius
in den zeerooversoorlog. Hij was een vinnig
vijand van Cicero en dwarsboomde dezen
zooveel mogelijk, o. a. door als volkstribuun
(10 Dec. 63-10 Dec. 62), hem te beletten,
op den laatsten dag van zijn consulaat, de
gebruikelijke redevoering te houden ; Cicero
mocht alleen den gewonen eed afleggen,
waarop hij zwoer, dat hij de republiek van
den ondergang gered had. Zie verder Caeciliae
(leges). Toen hij zijn voorgestelde wetten
door den tegenstand van Cato (Porcii no. 8),
die ook volkstribuun was, niet doorvoeren
kon, begaf hij zich naar Azië tot Pompeius,
waarop hij van zijn ambt ontzet werd. Als
consul stemde hij in 57 er in toe, dat Cicero
uit zijne ballingschap zou worden teruggeroepen. Zie ook Caecilia Cornelia (lex). 17) Q. Caecilius Metellus Pius, zoon van n°.
13, aldus bijgenaamd om zijne ouderliefde,
daar hij door zijne dringende beden de terug
zijn vader uit de ballingschap-roepingva
g
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bewerkte, versloeg in den bondgenootenoorlog
den aanvoerder der Marsi, Q. Pompaedius
Silo (88). Tijdens den burgeroorlog behoorde
hij tot de senaatspartij ; hij voegde zich bij
Sulla, toen die uit het Oosten terugkeerde,
en was met hem consul in 80 ; daarna werd
hij naar Spanje tegen Sertorius gezonden,
waar hij tot 72 bleef, sedert 76 door Pompeius
ondersteund. — 18) Caecilius Metellus Pius
,Scipio, aangenomen zoon van no. 17 (zie Cor
n°. 25), bij de schrijvers nu eens P.-neli
Scipio Nasica, dan weer Q. Metellus Scipio,
ook wel P. Scipio Metellus genoemd. Zijn
werkelijke vader was P. Cornelius Scipio

Nasica, praetor in 94. Metellus Scipio was
volkstribuun in 59. Zijne poging om zich
voor 52 tot consul te doen verkiezen, mis
daar Pompeius consul zonder ambt -lukte,
werd. Toen echter Metellus aan Pom--genot
peius zijne dochter tot vrouw gaf, werd hij
gedurende nog vijf maanden diens medeconsul.
Later streed hij bij Ph arsálus (48) en bij
Thapsus (46) tegen Caesar. Bij Thapsus was
hij opperbevelhebber, maar hoogst onbekwaam. Op de vlucht gevangen genomen,
doodde hij zich zelf. Hij was roofzuchtig
van karakter, zelfs tempels waren voor hem
niet veilig. — 19) Q. Caecilius 11letellus
Creticus, zoon van no. 11, was een van de
drie gebroeders Metellus, die in het proces
van Cicero tegen Verres den beklaagde
steunden. Hij was het, die voor het jaar 69
met den redenaar Q. Hortensius tot consul
werd gekozen. In 68 werd hij uitgezonden
om Creta te onderwerpen, dat een broeinest
was van de zeeroovers. Hij versloeg de
Cretensers bij Cydonia, en nam daarop Cydonia, Cnossus, Lyctus en andere vestingen in
en streed met veel geluk en volharding ; hij
legde hierbij echter zooveel wreedheid en
ruwheid aan den dag, dat de inwoners hunne
onderwerping aan Pompeius aanboden, die
destijds, als opperbevelhebber in den zeerooveroorlog, in Azië was. Metellus ging koelbloedig zijn gang, behandelde de door Pompeius gezonden troepen als vijanden, onder
wierp het eiland na vijf jaren strijds, en
richtte het in als provincie (64). Door de
catilinarische woelingen te Rome kon hij
echter eerst in 62 zijn zegetocht houden. —
20) L. Caecilius .7V[etellus, broeder van no.
19, was Verres in 70 als stadhouder van
Sicilia opgevolgd en trachtte wel, zooveel
hij kon, den Siciliërs het doorgestane leed
te vergoeden, maar bemoeielijkte toch Cicero's
onderzoek op Sicilia. Hij was consul in 68.
-- 21) M. Caecilius Metellus, broeder van
n°. 19 en 20, was voor het jaar 69 tot
praetor gekozen. Daarom was er Verres
zooveel aan gelegen, dat zijn proces op de
lange baan geschoven werd tot in 69. —
22) L. Caecilius Metellus, zoon van no. 20,
wilde als volkstribuun in 49 Caesar beletten het aerarium open te breken. Caesar liet
hem later uit Rome verwijderen. — 23)
Caecilia Meella, dochter van n°. 8, huwde
met App. Claudius Pulcher (Claudii n°• 14),
en werd de moeder van den beruchten volks-

tribuun P. Clodius* Pulcher. — 24) Caecilia
Meella, dochter van n°. 12, huwde eerst
met M. Aemilius Scaurus en hertrouwde als
weduwe met L. Cornelius Sulla, die echter,
toen zij ziek werd, van haar scheidde. —
25) Caecilia Meella, dochter van n°. 6, huwde
met P. Cornelius Scipio Nasica Serapio (Cor nelii n°. 22). — 26) Caecilia Meella, ook
Cornelia Meella genaamd, dochter van n°. 18,
werd de vijfde vrouw van Cu. Pompeius. —
27) Caecilia Meella, dochter van n°. 19, echt
(Licinii n°. 16). Van-genotvaM.Crsu
haar is het beroemde grafmonument aan de
Via Appia, nu Capo di Bove geheeten. -28) Q. Geecilius Bassus, vurig aanhanger van
Pompeius, die na den slag bij Pharsilus naar
Asia vlood en daar jaren lang te Apaméa
den strijd tegen de troepen van. Caesar vol=
hield. Na Caesar's dood sloten zijne troepen
zich bij Cassius aan. — 29) L. Caecilius Rafts,
halfbroeder van P. Cornelius Sulla (Corneliz
n°. 54), trachtte dezen in zijne vorige rechten
te herstellen; zie Caecilia (lex). Hij ondersteunde
Cicero in diens- verzet tegen de akkerwet
van P. Servilius Rullus en werkte mede tot
Cicero's terugroeping uit de ballingschap. —
30) Q. Caeclius N(ger, uit Sicilia, quaestor
onder Verres. Tegen hem sprak Cicero zijne
bekende divinatao uit. -- 31) Sfatius Caecilius,
een Insubriër van groot talent, als slaaf
naar Rome gekomen, was een beroemd blij
Hij bewerkte (irieksche-speldichtr(180).
stukken (palliatae) vooral van Menander.
Cicero, Horatius en Quinctilianus prijzen hem
zeer. Wij hebben van zijne blij spelen slechts,
fragmenten. — 32) Geecilius uit Calacte op
Sicilia, beroemd grieksch rhetor en criticus,
ten tijde van Augustus.
Caecinae, eene dens, uit de etruscische

stad Volaterrae afkomstig. 1) A. Caecina,
door Cicero in 69 in een proces over de
erfenis van een landgoed verdedigd. — 2)
J. Caecina, een zoon van no. 1, was bevriend
met Pompeius en Cicero. Een beleedigend
geschrift tegen Caesar was oorzaak van zijne
verbanning, doch later verzoende hij zich
met Caesar. — 3) ' Caecina Folaterrc^nus een
vriend van Octavianus, werd door dezen ge
als onderhandelaar met Antonius (44).-bruikt
-- 4) J. Caeeincc Severus, een beproefd en
dapper veldoverste, die met goed gevolg tegen
de Bato's in den pannonisch-dalmatischen
opstand streed (6 en 7 na C.) In 14 n. C.
was hij legatus van Germania' Inferior onder
het opperbevel van Germanicus, en wist hij
het oproer van het leger niet te beteugelen;.
eerst aan Germanicus gelukte dit door toegevendheid. Hij neemt deel aan alle veldtochten van Germanicus (14-16), en verwerft in 16 de triurmphalia insignia. — 5)
A. Caecina Aliènus, quaestor in Baetica (6.8
n. C.), sloot zich bij Galba aan, maar weldra
wegens een veroordeeling op hem verbitterd,
wist hij (Jan. 69) met Fabius Valens te bewerken, dat Vitellius door de soldaten aan den
Rijn tot keizer werd uitgeroepen. Hij trekt
daarop met 30.000 man naar Italia, terwijl
hij onderweg de Helvetiers tuchtigt. Bij

CAECUBIJS AGER—CAESARAUGUSTA.
Cremna wordt hij eerst door de Othoniani
onder Suetonius Paulmnus verslagen ; toen
later Fabius Valens met een ander leger
zich bij hem gevoegd had, versloegen ze
samen de Othoniarii bij Bedriicum. Van
Vitellius liep hij tot Vespasidnus over, doch
werd later, wegens samenzwering tegen dezen
in 75 op last van Titus ter dood gebracht.
6) Caecina Pcteus, zie Arria.
Caedllblls ager. streek aan de zuidelijke
grenzen van Latium, tusschen den lacus Funddnus en de zee, wel moerassig, doch beroemd om den voortreffeljjien wijn, die er
geteeld werd.
Caecnlns, italiaansch heros, zoon van Vulcnus, stichter van Praeneste.
Caeles Vibenna, een etruscisch hoofd, die
onder de regeering van Romulus (of later)
naar Rome verhuisde en zich op den caelischen berg nederzette.
Caclia (lex) labellaria van den volkstribuun
-

L. Caelius, 107, z. 1tbellaricte (leges).
Caelii, plebejisch geslacht. 1) L. Caelius

4ntisaler, tijdgenoot der Gracchen, rom.
annalist, beschreef den tweeden punischen
oorlog. - ) C. Guelius Guides, volkstribuun
in 107, was de maker der 1ev Gcselict labellana. In 94 was hij consul. Later streed hij
in Hispania tegen Sulla en Pompeius, die
hem versloeg. -- 3) C. Caelius Galdus, kleinzoon van no. 2, volgde Cicero op als stadhouder, van Cilicia. - 4) M. Caelius Rufus,
leerling van Cicero in de welsprekendheid,
werd door dezen tegen eene aanklacht van
ambilus met goed gevolg verdedigd (56). In
52 was hij volkstribuun en verzette zich
krachtig tegen de democratische woelingen;
zelfs bewerkte hij de verbanning van den
woelzieken Q. Pompeius Rufus (zie Pompeii
O
5). Toen de burgeroorlog losbarstte, koos
C. de zijde van Caesar; doch toen hij als praetor in 48 zich door dezen verongeljkt achtte,
poogde hij in Zuid-italië een oproer te verwekken, bij welke poging hij bij Thurii
gedood werd. Hij was iemand van losse
zeden (bekend is zijn liaison met Clodia), die
wel eene aangevatte zaak met kracht kon
doorzetten, maar verre van beginselvast was.
Zijne briefwisseling met Cicero is zeer belangrjk voor de kennis van dit tijdperk.
Als redenaar was hij niet zonder naam.
Catullus valt hem heftig aan in zijn gedichten. - 5) Caelius Aurelidnus, geleerd
rom. geneeskundige uit de 5de eeuw na C.
te Sicca in Numidia geboren, van wien nog
geschriften bestaan. - 6) Caelius Apicius,
zie Apicii. - 7) Ii. Caelius Calvinus Bctlbiuus,
z. Balbinus.
Caelius mons, een der bergen, waarop
Rome was gebouwd. Het was een der zeven
bergen uit den tijd van het Seplimonlium, zie
Roma. De tweede der veertien wijken of
regiones, waarin Rome door Augustus werd
verdeeld, heette naar dezen berg Gaelimonlium.
Caena = eoenci.
Caeneas, Caenis, Kai'ç, Katç, dochter
van Elatus en Hippa ; zij werd door Posei
don bemind, en op haar wensch, waarvan de
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god haar de vervulling vooraf had toegezegd, werd zij in een man veranderd en
bovendien onkwetsbaar gemaakt. Caeneus
was een van de Argonauten en van de calydonische jagers ; in het gevecht tusschen de
Centauren en Lapithen op de bruiloft van
Pirithotis werd hij door de Centauren, daar
zij hem niet konden wonden, onder boomstammen bedolven en zoo edood , v. a. vloog
hij als een vogel van onder den houtstapel op.
Caeui, Ka'o, thracische volkstam aan de
Propontis (zee v. Marmara).
Caenïna, oude stad van Latium, tusschen
Rome en Tibur, in ouden tijd bij Rome
ingelijfd.
Caparius (M.) , deelgenoot aan de samenzwering van Catilina, werd 5 Dec. 63 in
den kerker ter dood gebracht.
Caepio, familienaam in de yeas &rvilia
(Servilii n°. 1-18). Aangaande Q. Caepi&
Brutus z. Junii n°. 9.
Caere, door de Grieken Agylla genoemd,.
oude stad in het Z. van Etruria, eene der
ll etruscische bondssteden, reeds vroeg machtig en bloeiend. Toen de Galliërs in 390 op
Rome lostrokken, verleende Caere een wijkplaats aan de vestaalsche maagden en de
romeinsehe priesters en verkreeg daarvoor
het rom. gastrecht. In 353 e'enwel met Rome
in onmin geraakt, verloor het de helft van
zijn gebied, terwijl aan de inwoners het
mindere burgerrecht, zonder het ins sufragil
en het ins lionorum, opgedrongen werd. Zie
ook het volgend artikel. Onder Sulla werd
Caere eene soldatenkolonie.
Caerïtes, inwoners van Caere. Toen hun
het mindere burgerrecht gegeven werd (zie
Caere), werden zij in den toestand van
aerarii gebracht. Vandaar zijn de uitdruk
kingen in labulas Caerilum referri, op de
lijst der Caeriten gebracht worden, en aerarium Jieri synoniem. Dc Caerites behoorden
tot de minste klasse der munic(pes (zie Municipium), daar ze geen eigen bestuur en
eigen ambtenaren hadden.
Caerosi germaansche voikstam aan de
Maas in Belgica.
Caesar, KLus, familienaam in de yeasJulia, zie mlii. Na Augustus evenwel wordt
deze naam een titel van de prinsen der
keizerlijke familie, hetzij zij er door geboorte
of adoptie toe bohoorden. Hoewel de eerste
keizers tot en met Nero door adoptie tot
de yeas Julia kunnen gerekend worden, werd
toch de gentielnaam Julius slechts zelden
door hen gebruikt. Tiberius begon er mede,
den naam Caesar als titel te dragen en weigerde alle andere titels. Na Vitellius, die den
titel Caesar weigerde, werd Caesar de vaste
keizerstitel, die dan voor den eigennaam werd
geplaatst, terwijl de vermoedelijke erfgenaam
van den troon sedert Hadridnus den titel
achter zijn eigennaam voerde. Sedert de
staatsregeling van Diocletidnus (z. a.) is Caesar de naam van den on derkeizer (hulpiceizer).
Caesaraugusta, vroeger Salduba, thans
Saragossa, stad der Edetdni, aan den Ibërus
( Ebro), sedert Augustus rom. kolonie.
g

,
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Caesarëa, Kato i t L, naam van een aantal
steden, ter eere van dezen of genen romeinschen keizer aldus genoemd. De voornaamste
zijn: 1) Caesarea ad AryC aeum, vroeger Mazaca, oude residentie der cappadocische koningen en door Tiberius tot hoofdstad der rom.
provincie Cappadocia verklaard. Het lag aan
den nzons Aryaeus. — 2) Caesarea Palaestiazae, op de kust gelegen, vroeger Stratonis
turns, door Herodes vergroot en verfraaid
en ter eere van Augustus Caesarea genoemd
(10 of 9). Het was de zetel der romeinsche
stadhouders en sedert de verwoesting van
Jerusalem hoofdstad der provincie Judaea. —
3) Caesarea Paneas of Pliilippi, door den viervorst Philippus, zoon van Herodes, nabij de
bron van den Jordaan uitgebreid en ver
sedert naar hem genoemd. — 4)-grot,en
Caesarea ad Libanum, zie !Area. -- 6) Caesarea ilaurelaniae, vroeger lol, door koning
Juba herdoopt ter eere van Augustus, later
rom. kolonie en hoofdstad der provincie
Mauretania Caesariensis. — 7) Caesarea in
Phrygia, vroeger Antioclaia ad Pi$icdas (z.
Antiockia n°. 3).
Caesarion. Katueot'wi-, zoon van C. Julius
Caesar en Cleopatra, in 47 geb. Toen Antonius hem tot zoon en erfgenaam van Caesar
had verklaard en tot mederegent van Aegypte had benoemd , liet Octavidnus na den
slag bij Actium den jongen Caesarion om-

,

brengen (30).
Caesarodnnnm, thans Tours, hoofdsi. der
Turones aan den Liger (Loire).
Caesennias Paetus (L.), veldheer van Nero,
streed ongelukkig tegen de Parthen (62 n. C.).
Caesetius Flavus (L.), volkstribuun in 44.
Hij was een tegenstander van Caesar, die
hem hierom met zijn ambtgenoot L. Epidius
Marullus uit den senaat stiet en uit zijn
ambt ontzette.
Caesia silva, een bergachtige streek in
(lermania tusschen de Luppia (Lippe) en de
Isala (Geld. IJsel).
Caesii. Uit de yens Caesia zijn geen beroemde mannen bekend. De lierdichter Caesius Bassus was een vriend van den satiren ,dichter A. Persius Flaccus.
Caestus, lederen
riemen met boden
knoppen er in,
waarmede men zich
de handen omwond
voor het vuistgevecht.

Caetra, zie Cetra.
Caicus, KátxoS, rivier in Mysia, ontspringt
op den Telanus, stroomt op niet grootera
afstand voorbij de stad Pergamus en valt in
de Aegaeïsche zee.
Caiéta, thans Gaëta, kaap en zeestad van
Latium in het land der Aurunci, genaamd
naar Caieta, Aeneas' voedster, die daar begraven werd. Bier had Cicero een villa.
Calabra (curia), z. Curia Calabra.
Calabria, Ka)« / a, niet het thans onder
dezen naam bekende gewest, maar het zuid
schiereiland van Italia, tegenwoor--ostelijk
-

,

dig Terra d' Otrante genoemd. Iapygia Messepia, Sal/online zijn oude namen voor deze
streek. De naam Calabria komt eerst op na
de verovering door de Romeinen. Brundisium
en Tarente zijn de noordelijkste steden. In
ouden tijd was deze thans zoo verwaarloosde
uithoek niet onvruchtbaar, hoewel men dik
gebrek aan water had te kampen.-wijsmet
Sedert de verovering door de Romeinen neemt
de bevolking af. Augustus vereenigde Calabria met Apulia tot de tweede regio Italiae.
Calacte, Ka) dYii , stad op de Noordkust

van Sicilia.

Calagurris Nasica, thans Calahorra, stad
in Tarraconensis aan den Ibdrus (Ebro) in
het land der Vascones, geboorteplaats van
Quinctiliánus.
Calais, Kál«ïc, en Zetes, de gevleugelde
zonen van Boreas en Orithyia (Boreaclae,
Bosáda,,). Op den Argonautentocht kwamen
zij te Salmydessus en bevrijdden daar hunne
zuster Cleopatra, die met hare kinderen door
haar gemaal, koning Phineus, gevangen gehouden werd. V. a. bevrijdden zij Phineus
van de Harpyiën en kwamen zij om terwijl
zij deze vervolgden. Of zij werden door
Heracles gedood, omdat zij voornamelijk bewerkt hadden, dat hij op den Argonautentocht in Mysië werd achtergelaten.
Calamis, Káia tq , beroemd atheensch beeld
omstreeks 460; zijne beelden stelden-houwer
zoowel goden als menschen en dieren voor,
en muntten uit door kracht en tevens bevalligheid.
Calantica, calautica of calvatica, crov,
vrouwenmuts, voornamelijk gedragen door
oude dames, die niet veel haar meer hadden.
Calánus, Kál aroq, een gymnosophist, dien
Alexander uit Indië medenam; toen hij te
Susa ziek werd, maakte hij vrijwillig op
den brandstapel een einde aan zijn leven.
Zooals hij voorspeld had, stierf Alex. kort
daarna.

Calaris =

Caralis.

Calatia, stad in Campania tuss.chen Capua

en Beneventum.
Calatóres, eigenlijk roepers om iemand te
ontbieden, in het bizonder dienaren der
pontifiees, die bij de godsdienstige plechtigheden de orde moesten handhaven en bij de
cornitia Galata het volk opriepen. Later werden ze pontifices minores.
Calauria, - ra, KrdavQ a, -cetu, eiland op
de kust van Argolis, tegenover Troezen,
met een beroemden Poseidon -tempel, waar
de redenaar Demosthenes in 322 zich door
vergif van het leven beroofde.

Calantica = Calantica.

Calchas, Ká^l^r^^S, zoon van Thestor uit
Mycënae of Megara, beroemd vogelwichelaar
die de Grieken naar Troje vergezelde. Ingevolge zijne uitspraken werd Iphigenia aan
Artemis geofferd en Chryséis aan haar vader
teruggegeven, ook had hij den langen duur
van den oorlog voorspeld. Na den oorlog
ontmoette hij te Colophon Mopsus, die hem
als wichelaar overtrof, waarom hij van ver
stierf of zich uit suii t doodde. In-driet

CALCHEDON—CALLIAS.
Apulië had hij een heiligdom met een orakel.
Calchédon = Clialceclon.
Calceus . De ouden kenden sandalen, pantoffels, schoenen en laarzen. De calceus is

uen schoen, die vastgestrikt of geregen wordt.
De caleeus senatorius had kruisbanden, die om den
voet en de kuit
werden gebonden.
Men vindt de uit -

drukking

calceos
^nutare wel gebruikt

voor : senator worden. Vóór op den senatorsschoen was een
halfmaantje van ivoor, lamsla, aangebracht.
De calceus behoorde bij de toga; wanneer
men deze laatste aflegde en tegen huiskleeding
verwisselde, trok men ook de schoenen uit
en deed sandalen of pantoffels aan.
Calculus Minervae, de stem waarmede
Athena, toen )restes voor den Areopagus
terechtstond en de stemmen staakten, zich
ten gunste van den aangeklaagde verklaard
had. Vandaar werd de uitdrukking gebruikt,
wanneer een aangeklaagde bij staking van
stemmen werd vrijgesproken.
Calla, warm water, dat, evenals jeigida,
koud water, steeds gereed gehouden werd,
om onder den wijn te mengen.
Caldarium, de zweetkamer in eene badinrichting. Zie Balneum.
Cale, stad der Gallaeci aan den mond van
den Durius (Duero), thans Oporto.
Caledonia, oude naam voor Schotland.
Alleen het zuidelijke deel is eenigen tijd in
het bezit der Romeinen geweest. Zie Bri-

,

iannia.
Calendae, meer gewoon Kalendae, de eerste
dag der maand. Zie annns.
Calendarium, het renteboek, waarin de

bankiers en geldschieters de renterekeningen
met hunne klanten boekten. Hoewel de Romeinen ook kalenders of almanakken hadden , is het woord ealendarizera in deze laatste
beteekenis niet klassiek.
Calénus, familienaam in de yens Fufaa.
Cales, oude stad in liet N. van Campania,
latijnsche kolonie sedert 334. De wijn, vinum
Calmar., die in de omstreken der stad, den
erger Calenus, geteeld werd, behoorde tot de
voortreffelijkste van Italië.
Cal eies of Caleti, een volk aan de kust
van Belgica, aan den mond der Sequana
(Seine), met de steden Carocotinum (Havre
de Grace) en Juliobona (Lillebonne).
Calidia (lex), 99, van den volkstribuun
Q. Calidius (z. Calidii n°. 1).
Calidii, plebejisch geslacht. 1) Q. Calidins
bewerkte in 99 als volkstribuun de terug
-roepingvaQ.CclusMetNmid
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(Caecilii n°. 13) uit de ballingschap. Uit dankbaarheid steunde de zoon van Numidicus, Metellus Pius, met alle kracht later (in 80) de candidatuur van Calidius voor het praetorschap.
— 2) M. Caliclizes, zoon van no. 1, ijverde
als praetor in 57 voor de terugroeping van
Cicero uit de verbanning. Later (begin 49)
werd hij door Caesar aangesteld tot stad
waar hij weldra-houderinGalCsp,
gestorven is. Hij was een zeer bekwaam
redenaar.
Caligae, soldatenlaarzen, met dikke zolen
met spijkers. Zij waren op den voet geheel
gesloten.
Caligula, romeinsch keizer, 37-41 na C.
Zijn eigenlijke naam was Gaius Caesar, maar
van jongs af werd hij Caligula . genoemd,
omdat hij als kind in de legerplaats zijns
vaders soldatenlaarsjes droeg. Zijn vader was
de beroemde Germanicus, de zoon van Drusus; zijne moeder Agrippina was de dochter
van M. Vipsanius Agrippa, die met Augustus' dochter Julia was gehuwd. Caligula
regeerde gedurende de eerste acht maanden
zacht en rechtvaardig, doch vervolgens als
een waanzinnige wreedaard. Hij omgaf zijn
lievelingspaard met een hofstoet en wilde
het tot consul doen verkiezen, hij beschouwde
zichzelf als een god, gaf zich aan dierlijken
wellust over, moordde en plunderde rechts
en links, tot hij eindelijk met zijne booze
gemalin Caesonia en zijne dochter door Cassius Chaerea werd omgebracht (24 Jan. 41).
Callaici = Gallaeci.
Cal1i tis, KdU.Uavtq, grieksche volkplanting in Moesia aan den Pontus Euxinus
(Zwarte zee).
Callias, K^sUz 5 , naam van verscheiden
leden van een adellijk atheensch geslacht,
dat van Triptolemus heette af te stammen
en waarin de waardigheid van fakkeldrager
(á'sYovoS) bij de eleusinische mysteriën erfelijk was. Hiertoe behooren o. a. 1) Callias,
zoon van Hipponicus no. 2, de rijkste Athener van zijn tijd; hij streed bij Marathon
en onderhandelde in 449 met Perzië over
den zgn. cimonischen vrede. — 2) zijn kleinzoon Callias, zoon van Hipponicus no. 3,
een lichtzinnig mensch, berucht door zijne
zedelooze leefwijze, waardoor hij zijn groot
vermogen verkwistte en in zijne laatste jaren
gebrek leed. Ook aan het huisvesten en gast
onthalen van de sophisten, die Athene-vrij
bezochten, moet hij veel geld besteed heb
Hij diende, in 391 onder Iphicrates en-ben.
werd later (371) als gezant naar Sparta gezonden. —. Niet tot dit geslacht behooren:
3) Callias, zoon van Calliades, die in 432
als veldheer voor Potidaea sneuvelde. — 4)
tyran van Chalcis omstreeks 350. Om zich
van geheel Euboea meester te maken, wendde
hij zich eerst om hulp tot Philippus van
Macedonië, later tot Thebe, eindelijk tot
Athene, waarmede hij vroeger in oorlog was
geweest. Bier vond hij steun bij Demosthenes en inderdaad werd hem hulp gezonden, doch het plan gelukte niet. Later leefde
hij te Athene, waar hij het burgerrecht
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de Ah t, waarin o. a. de beroemde roman
van Acontius (z.a.) en Cydippe, nu gedeeltelijk
teruggevonden, de Recale, waarvan ook
fragmenten gevonden zijn, en de coma Berenices, dat door Catullus vertaald is; geheel
bewaard gebleven zijn 6 hymnen en vele
epigrammen, opgenomen in de Anthologia
Palatina. Onder zijn prozawerken is van
beteekenis een beredeneerde catalogus der
alexandrijnscche bibliotheek (1iuiiaY^ S ), waar•
door de grondslag gelegd werd voor de beoefening van de geschiedenis der letterkunde.
Callimedon, Kal2tpMwv, Athener, om zijne
leelijkheid en zwelgerij dikwijls bespot. Hij
behoorde tot de macedonische partij en
vluchtte daarom na den dood van Alexander
uit Athene, maar werd na afloop van den
lamischen oorlog door Antipater teruggebracht. Toen Phocion veroordeeld werd, vond
hij het echter geraden de stad voor goed te
verlaten.
Callinicus, Ka)2irizoq, bijnaam van Herades, hem door Telamon gegeven toen zij te
zamen Troje veroverd hadden.
Callïnus, KaUU.woc, van Ephesus, de oudste
elegische dichter der Grieken uit de eerste
helft der zevende eeuw. Hij dichtte krijgs-

kreeg. -- 5) atheensch blijspeldichter, jonger

tijdgenoot van Cratinus, schrijver van zes
blijspelen, waarvan enkele fragmenten bewaard zijn. Dezen Callias of een naamgenoot
wordt een werk toegeschreven, yert li ^at&x^
ze«ytrp(ha genoemd, over welks inhoud niets
bekend is. — 6) van Syracusae, schrijver
van een werk over het leven van Agathocles.
Callibius, K(cW1 O , bevelhebber der Spartanen, die tijdens de regeering der dertig
te Athene in bezetting lagen.
Callicles, K«ULx s , beroemd atheensch
beeldgieter, tijdgenoot van Pericles.
Callicrates, 1) een der bouwmeesters van het Parthenon. Ook de lange
muren naar den Piraeus zijn door hem gebouwd. -- 2) syracusaansch veldheer, die in
415 in den oorlog tegen Athene sneuvelde.
— 3) van Tyrus, beschreef omstreeks 280
na C. het leven van keizer Aurelidnus.
Callieratidas, K«bxQ«z^cIç, volgde in 406
Lysander als opperbevelhebber der spartaansche vloot op. In karakter en in zijne
opvatting van de wijze, waarop de oorlog
behoorde gevoerd te worden, verschilde hij
van zijn voorganger, . daarom vond hij bij
diens vrienden, ook bij Cyrus, in het begin
veel tegenwerking. Toch wist hij spoedig
de algemeene achting te verwerven en middelen te vinden om zijn vloot uit te breiden.
Het gelukte hem, Conon met veertig schepen
in de haven van Mytiléne in te sluiten,
nadat hij hem dertig ontnomen had. De
Atheners zonden daarop honderd vijftig
schepen om Conon te ontzetten, en in den
beroemden slag bij de Arginusische eilanden
viel Callicr. van zijn schip en verdronk.
Callieula, niet hooge berg in Campania,
bij Casilinum, ten Z. of Z. 0. van Cales.
Callic romus, Kaí1J YQoµoS, oostelijke tak
van het Oeta- gebergte, met den bergpas

liederen.

Thermopylae.
Cal l i tae, stad der Hirpini in Samnium,
tegelijk met Rufrae en Allifae door Livius
vermeld, maar verder niet bekend.

Callimachus, K )tt igayoc, 1) van Aphidnae, sneuvelde als polemarch bij Marathon.
— 2) van Corinthe, beroemd beeldhouwer,
bouwmeester en schilder (omstreeks 400 of
vroeger). Hem wordt de uitvinding van het
corinthisch kapiteel toegeschreven. --- 3) van
Cyréne (±- 310- 235), afstammeling der
Battiaden, studeerde te Athene en leefde
daarna te Alexandrië, waar hij waarschijnlijk
gedurende eenigen tijd hoofd der koninklijke
bibliotheek was. Door zijne veelomvattende
geleerdheid en groote werkzaamheid heeft
hij grooten invloed op de studiën zijner tijd
navolgers uitgeoefend; de voor -genot
taalkundigen, Eratosthenes, Aristo--namste
phanes van Byzantium, e. a., waren zijne
leerlingen en het aantal zijner werken in
proza en poëzie wordt op 800 geschat. Hoewel zijne gedichten vooral door de Romeinen ten zeerste bewonderd en dikwijls nagevolgd werden, toonen de weinige die overgebleven zijn meer geleerdheid dan kunst.
Tot de meest bekende gedichten behoorden

.

Calliope, Keg tmn , oudste der Muzen,
godin der epische poëzie. Zij wordt afgebeeld met wastafeltjes in de eene en een
schrijfstift in de andere hand.
Calliphon, K«Utqwv, grieksch wijsgeer
die als het doel van het leven beschouwde,,
de vereeniging van genot en zedelijkheid.
Hij leefde in de tweede eeuw en behoorde
waarschijnlijk tot de peripatetische school.
Callipolis, K«L7zo), 1) stad op de Oostkust van Sicilia, nabij den Aetna, ten N.
vanTauromenium. — 2) stad op de thracische Chersoncsus tegenover Lampsacus, thans,
Gallipoli. Nog meer steden droegen dezen
naam. Zie ook Gallium.
Callippus, KdA^ i,7-7ro S , Athener, vriend van
Plato, was aanvankelijk een van de partij
liet hij hem, steunend-genotvaDi;lr
op de algemeene ontevredenheid met zijne
regeering, verraderlijk vermoorden (353).
Daarna nam hij zelf de regeering in handen,
die hij echter slechts een jaar behield. Z. Dio..
Callipygns, K«U tlmn^yoq, „met schoone billen", bijnaam van Aphrodite. De beelden
van deze godin hadden de kleederen tot
boven de heupen opgeschort.
CallirrhoP, Ku^^bp ó^, 1) dochter van Oceanus, moeder van Echidna en Geryon. —
2) dochter van Achelóus, z. A lcmaeon. "— 3)
dochter van Scamandrus, moeder van Ilus,
Assaracus en Ganymëdes. — 4) een calydonisch meisje; daar zij de liefde van Coresus,
een priester van Dionysus, versmaadde,
strafte deze god alle calydonische vrouwen
met waanzin. Om deze ramp af te wenden.
moest Call. volgens een orakel door Coresus
geofferd worden, doch deze doodde zichzelf
in hare plaats, waarop Call. zich in eene
bron stortte, die sedert haar naam droeg.
— 5) bron te Athene, in de nabijheid van

CALLISTE — CALPURNII.
het Olympiéum, aan de overzijde van den
Ilisus, die, sedert Pisistratus hier een bron
stichtte met 9 afzonderlijke water--gebouw
kranen, ook genoemd wordt.
Anderen nemen aan, dat de ' Ei mázpoi'i'os
onderscheiden moet worden van de Callirrhoë, en aan de W. -zijde van de Acropolis
gelegen heeft. Uit de Callirrhoë werd het
water voor het bruidsbad gehaald.
Calliste, K«or^, oude naam van het
eiland Thera.
,

Callisthenes, K L U o&Fvfis, 1) van Olyn-

thus, bloedverwant van Aristoteles, die hem
tegelijk met Alexander onderwijs gaf; later
leefde hij te Athene, waar hij geschiedenis

en natuurlijke historie beoefende. Hij voegde
zich later bij Alexander op diens tocht door
Azië, maar nam hem door zijne vrijmoedig
tegen zich in dat deze hem zelfs-heidzo
van medeplichtigheid aan eene samenzwering
betichtte en gevangen liet zetten (327) en
hein v. s. liet ter dood brengen. Hij beschreef
in verscheiden werken, waarvan de bekendste
waren de Ea yv^zá, de geschiedenis van zijn
tijd en werd door latere schrijvers dikwijls
geraadpleegd. Het eenige overgebleven werk
dat zijn naam draagt, de bekende Alexanderroman, is zeker onecht. — 2) atheensch
redenaar van de anti-macedonische partij,
die bij het einde van den heiligen oorlog
(z. Pliocis) maatregelen nam om de stad te
verdedigen ; hij was een van de redenaars,
wier uitlevering door Alexander geëischt
werd. Later werd hij genoemd als een van
de personen, die zich door Harpalus hadden
Paten omkoopen.
Callisto, Kal) ! orw, dochter van den areadischen koning Lycdo n, trouwe jachtgezellin
van Artemis. Bij Zeus, die haar onder de
gedaante van Artemis bezocht, werd zij moe
waarop zij in een berin ver -dervanAs,
werd, hetzij door Hera uit wraak,-ander
hetzij door Zeus om haar voor Hera te verbergen. Zie Areas. — Ook Artemis zelve
had in Arcadië den bijnaam van Callisto.
Callistratus, Kal),iozorczoS, 1) een tooneelspeler, die in de stukken van Aristophanes
optrad. Onder zijn naam liet Arist. twee
van zijn eerste stukken opvoeren. Vgl. Philonides. — 2) van Aphidnae, een redenaar,
die bij de Atheners in hoog aanzien stond
en wiens roem Demosthenes bewoog zich op
de studie der welsprekendheid toe te leggen.
Hij was vooral werkzaam bij de organisatie
van den tweeden attischen zeebond; zijne
bekwaamheid als staatsman toonde hij ook
in de tijden van de opkomst der thebaanhij in
sche hegemonie. Als strateeg was hij
377 de ambtgenoot van Timotheus en

brias, in 373 van Chabrias en Iphicrates,
ook was hij de voornaamste bewerker van
den vrede, die in 371 tusschen de Atheners
en Lacedaemoniërs gesloten werd. Later is
hij door de Atheners ter dood veroordeeld,
in ballingschap gegaan en bij zijne terug
dood gebracht (± 355). — 3)-komster
leerling van Aristophanes van Byzantium,
schrijver van eenige met roem genoemde
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werken over Homerus, Euripides, e. a. oude
dichters. Hij leefde omstreeks 150. -- 4)
sophist uit de derde eeuw na C., die in een
smakeloos geschreven werk, lr^oáo^LS, beschrij vingen gaf van eenige standbeelden.
Callistus (C. Julius), vrijgelatene van keizer
Caligula, nam deel aan de samenzwering tegen
hem, en was onder keizer Claudius een van
de invloedrijke vrijgelatenen (a li/Ic/us). Hij
was een tegenstander van Messalina. Een
vermakelijk verhaal vertelt Seneca, hoe de
vroegere eigenaar van Callistus, een aanzienlijk Romein, bij den nieuwen minister op
audientie ging, maar aan de deur afgewezen
werd.
Callium . Ká)J ov, ook Cell/polls geheeten,

stad in het N. 0. van Aetolia.
Calor, rivier in Sam.nium, waaraan Bene
zijtak van den Vulturnus.
-ventumlag,

Calpe, Káá n , tgw. Gibraltar, kaap aan
het fretum Gaditanum (straat van Gibraltar),
met den tegenoverliggenden berg Abyla, de
zuilen van Hercules genoemd. Beide zijn
oud -phoenicische nederzettingen.
Calpurnia (lex) van 121, van den volks
(Calpurnii no.-tribunL.CalpsBeti
14) tot terugroeping van P. Popillius Laenas
uit zijne ballingschap.
Calpurnia (lex) de repetundis van 149, van
den volkstribuun. L. Calpurnius Piso Frugi
(Calpurnii no. 2), de eerste wet tegen afpersingen, door rom overheden in de provinciën gepleegd. Tevens werd door deze wet
de eerste quaesíio perpetua ingesteld.
Calpurnia (lex) de anzbite, van den consul C. Calpurnius Piso (67), bedreigt ambitus

met boete en levenslange uitsluiting van

ambten. Zie ook Acilia Calpurnia (rocgatio).
Calpurnii, een plebejisch geslacht, waartoe
o. a. de familiën Piso, Bestia, en Bibolus
behoorden. 1) C. Calpurnius Piso overwon
als propraetor (185) in Hispania de Lusitaniërs en Celtiberiërs en hield in 184 een
triumftocht. — 2) L. Calpurnius Piso, om
zijne onkreukbare rechtschapenheid Fruyi
bijgenaamd, volkstribuun in 149, z. Calpurnia . (lea-- de repetundis. In 136 streed hij als
praetor, in 133 als consul zonder veel gevolg
tegen de opgestane slaven op Sicilia. Hij
schreef annales, die Livius nog gekend heeft,
en die de rom. geschiedenis van Aenéas'
aankomst in Italia tot op zijn eigen tijd
Piso I'ruyi,
behelsden. — 3) L. Cal
zoon van no. 2, diende met eer onder zijn
vader in den slavenoorlog (133), en stierf
als stadhouder van Hispania (112). — 4)
Ce. Calpurnius Piso, aanhanger van Catilina,
in 65 als quaestor pro praetore naar Hispania
gezonden, werd door spaansche ruiters, die
in zijn leger dienden, omgebracht (64). — 5)
M. Calpurnius Piso streed onder Pompeius
tegen Mithraddtes en was in 61 consul. Hij
was door zekeren Pupius geadopteerd en
heette toen NI. Pupius Piso Calpurniánus
of M. Pupius Piso Frugi. Hij was een goed
redenaar. -- 6) Cn. Calpurnius Piso, zoon van
no. 5, was een echt republikein en streed na
Caesars dood onder Brutus en Cassius. In
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23 was hij consul. - 7) Cn. Ca lpurnius Piso,
zoon van no. 6, had met groote hardheid
het stadhouderschap over Hispania gevoerd,
en werd later (18 n. C.) door keizer Tiberius
naar Syria gezonden, waar de dood van
Germanicus (10 Oct. 19) op Zijne rekening
werd gesteld. Piso, die het bericht van
Germanicus' dood te Cos ontving, keerde naar
Syria terug, en wilde met geweld zich weder
van de provincie meester maken. De beschuldiging, dat hij G. zou vergiftigd hebben,
kon hij, voor den senaat ter verantwoording
geroepen, gemakkelijk weerleggen, niet echter
het feit, dat' hij met geweld zich van de
prov. Syria had willen meester maken. Derhalve vond men hem met afgesneden hals in
zijn bed. - 8) L. Calpu r ni u s Piso Gctesoninus,
consul in 112, sneuvelde in 107 als legaat
samen met den consul L. Cassius Longmnus
( Gassii n°. 3) tegen de Tiguriners, een deel
der Helvetiërs. -- 9) L. Calpurnius Piso
Ociesoninus, kleinzoon van no. 8, werd de
schoonvader van Caesar, met wiens hulp hij
in 58 consul werd. Hij was een tegenstander
van Cicero, van wien nog eene redevoering
in L. Pisonern bestaat. - 10) L. Calpurnius
Piso Frugi, een zeer rechtschapen man, praetor
tegelijk met Verres, wiens tegenstander hij
was. Hij was een vriend van Cicero. - 11)
C. Calpurnius Piso Frugi, zoon van no. 10,
verloofde zich in 66 met Cicero's dochter
Tullia, en ijverde in 57 voor Cicero's terugroeping. Hij stierf nog voordat Cicero uit de
ballingschap teruggekeerd was. - 12) C.
Calpurnius Piso, smeedde eene samenzwering
tegen 'Nero en bracht zich zelf om, toen zij
ontdekt was (65 n. C.) - 13) C. Calpurnius
Piso Licini (7i nus, door keizer Galba tot zijn
opvolger bestemd, werd door de lijfwacht vermoord. - 14) L. Caivuinins Besia, volkstribuun in 1 2 1, z. Calpurnia (lex). In 111
was hij consul; hij voerde in Africa oorlog
tegen Jugurtha, maar liet zich weldra omkoopen, en sloot een onvoordeeligen vrede met
hem. Hij werd hiervoor later veroordeeld. 15) L. Caipurnius BesCa, aanhanger van Catilina en Cicero's vijand. - 16) Een andere
L. Calpurnius Besia werd in 56 door Cicero
verdedigd tegen eene aanklacht wegens ambilus. De oraCo pro Besia is verloren. 17) M. Calpurnius Bibulus was tegelijk met
Caesar aedilis in 65, praetor in 62, consul
in 59. Hij was een van de voorvechters der
aristocratic, doch tegen Caesar niet opgewas
sen. In 51 verwierf hij zich als stadhouder
van Syria grooten naam door zijn uitstekend
bestuur. In den burgeroorlog voerde hij het
bevel over Pompeius' vloot. - 18) M. vialpurnius Bibulus, jongste zoon van no. 17, streed
bij Philippi onder Brutus, was later legaat
van Antonius in Syria, waar hij stierf (3e).
Calumnia, het opzettelijk doen eener valsche aanklacht tegen een onschuldige. Actio
ealumniae is de actie, die de vrijgesproken
beklaagde tegen den valschen aanklager kan
instellen, iusiuranclnm ealnmniae de eed van
den aanklager, dat hij werkelijk zijne tegenpartij schuldig acht en de aanklacht te goe-
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der trouw doet. Wie van calumnia overtuigd
werd, kreeg een letter (waarschijnlijk K) op
het voorhoofd ingebrand, volgens eene ler
Remmia, onzeker van wien en van welk jaar.
Calva, bijnaam van Venus; onder dezen
naam werd haar een tempel gewijd, toen in
den gallisehen oorlog de rom. vrouwen zich de
haren afsneden om pezen voor de bogen te
laten maken. V. a. beteekent Calva de gril
lige of bedriegelijke.
Calvatica = Calanlica.
CalVmflllS, familienaam in meer dan eene
gens : 1) Cu. Domilius Calvinus, tij dgenoot
van Caesar, zie J)omilii no. 15. - 2) C.
Sexlius Calvinus, zie &xlii no. 3. - 3) T.
Velurius Calvinus, zie T/elurii no. 6. - 4)
D. Caelius Calcinus Balbinus, zie Balbinus.
Calvisli. 1) C. Calvisius Sabnus was iii
den burgeroorlog legaat van Caesar en bestuurde vervolgens A frica (45). Na Caesars
dood zond Antonius hem naar zijn stadhou
derschap terug, doch de senaat droeg Africa
op aan Q. Cornificius, zoodat Calvisius van
de provincie geen bezit kon nemen. In 39
was hij consul, in 38 admiraal van de
vloot van Octavifinus in den oorlog tegen
S. Pornpeius, maar werd in 37 afgezet. 2) een andere C. Calvisius Sabinus, oud-consul,
komt onder de slachtoffers van Caligula voor
(39 n. C.).
Calvus, familienaam in de yens Licinia.
Voor den dichter Calvus z. Licinii no. 43.
Ook komt Calvus (= kaal) als aquomen nog
elders voor, bv. in de familie der Metelli
(Caecilii no. 7 en 12).
Calx, de witte streep in de renbaan, die
het einde van den te doorloopen afstand
aanwees. Dit woord wordt veel in figuurljke uitdrukkingen gebezigd, b.v. ad calcem
pervenire = zijn doel bereiken, evlra calcem
excurrere = zijn doel voorbijstreven, a calce
ad carceres s-evocari = opnieuw van voren af
moeten beginnen.
Calycatlnus, Kai'zadroç, rivier in Cilicia
bij Corycus uitmondend.
Calydnae, Ks)fvYsa&, twee eilandjes op de
kust van Troas. Ook eene groep eilanden
aan de kust van Caria, waarvan het grootste,
Ca4ydna, later Calymna werd geheeten en om
zijn geurigen honig bekend was.
Calydnus = Calycacinus.
Ca1ythn. Ka)itfwi', oude stad in Aetolia
aan den Eudnus, het meest bekend door de
mythe van het calydonische everzwijn en
Meleager. Bij de rom. dichters is Cafclonis
= Deïanira, de dochter van koning Oeneus,
Calfdonius lieros = Oeneus' zoon Meleager,
Calyclonius amnis = de Achelöus, Caljclonict
reçjna = Apulia in Italia, omdat Oeneus'
kleinzoon Diomëdes daar een rijk stichtte.
Calydonisehe jacht. Bij gelegenheid van
een oogstfeest had Oeneus, koning van Calydon, aan alle goden en godinnen offers gebracht, maar Artemis vergeten. Deze zond
daarop een reusachtig everzwijn, dat het
land verwoestte en ook voor menschen onveilig maakte. Ten einde dit monster met
vereende krachten te bestrijden, riep Melea-

CALYMNA—CAMPANIA.
ger nu de helden van Griekenland op to

eene gemeenschappelijke jacht, en onder de
velen, die aan zijne uitnoodiging gehoor
gaven, waren de Dioscuren, Theseus met
Pirithous, Telamon en Peleus, Iason, Ata
eerste wonde werd het dier-lante,z.D
toegebracht door Atalante, daarna vielen
echter verscheiden helden, totdat Meleager
het zwijn door een speerworp doodslijk trof,
waarna de overigen het afmaakten. Aan
Meleager werden als eereprijs de kop en huid
toegewezen.

Calymna, zie Calydnae.

Calynda, Kác!vJ«, stad in Caria, dicht bij
Lycia.

Calypso, Kati nrth, dochter van Atlas of
van Oceanus of van Nereus, Bene nimf die
ver van goden en menschen op het eiland
Ogygia in een prachtige grot woonde. Aan
Odysseus, die na een schipbreuk op haar
eiland landde, beloofde zij de onsterfelijkheid
en eeuwige jeugd, indien hij altijd bij haar
wilde blijven, en inderdaad gelukte het haar
hein zeven jaar lang bij zich te houden.
Maar eindelij n kregen de goden medelijden
niet den held, die door heimwee verteerd
werd, en Hermes bracht aan Calypso liet
bevel hem te laten gaan. Bij Odysseus had
zij twee zonen : Nausithoüs en Nausinoiis.
Camalodnnum (ook Camulod. en Camald.),
hoofdstad der Trinoba:nten en eerste rom.
kolonie in Britannia, thans Colchester.
Camarïna, Ka,thot^-a, stad op de Zuidkust
van Sicilia, kolonie van Syracusae, gesticht
eene zijde was de stad gein 599. Aan
dekt door een moeras, dat denzelfden naam
droeg als de stad. Uithoofde van de ongezonde uitwasemingen wilden de inwoners dit
moeras droog leggen. Zij raadpleegden echter vooraf het orakel, dat het volgende antwoord gaf ,^cr^ z ii Kugaouvrcv, áz'vip oS yà 4o
ám)1/. De raad werd in den wind geslagen,
en de stad werd spoedig daarna, juist van
den kant waar vroeger liet moeras gelegen
had, door den vijand veroverd. Vandaar het
spreekwoord ziz's, Ka1uáa ', van zaken,
waaraan men niet moet roeren. De stad is
verscheidene malen vernietigd, maar weder
opgebouwd. In 552 door de Syracusanen,
omdat de stad zich onafhankelijk wilde
maken; in 492 door Hippocrates van Gela
herbouwd, in 484 door Gelo opgeheven; in
461 werden de verdreven burgers teruggebracht. Tijdens den Peloponnesischen oorlog
verhuisde liet grootste deel van de bevolking
naar Leontlni. In 399 herbouwd door Timoleon, werd C. in 258 voor goed vernietigd
door de Romeinen.
:

Cambunii moutes, Kagfovvcaa Doll, bergketen
op de grenzen van Macedonia en Thessalia.
Cambyses, Ki e^l^í oi; ç, zoon en opvolger
van Cyrus, koning van Perzië, 529-522.
Terstond na het aanvaarden der regeering
trok hij naar Aegypte, dat hij in 527 onderwierp ; op een tocht naar Aethiopië, dien
hij van hier uit ondernam, werd wel Meroë
onderworpen, de eigenlijke onderneming mislukte echter door gebrek aan levensmid-
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delen, terwijl een groot deel van zijn leger
in de libysche woestijn door watergebrek
omkwam of door zandstormen bedolven werd.
Hoewel hij de Aegyptenaren aanvankelijk
zachtmoedig behandeld en hun godsdienst
geëerbiedigd had, kwam na het mislukken
van zijne onderneming tegen Aethiopië zijn
achterdochtige en wreede aard boven, en
maakte hem tot een dwingeland, die in
Aegypte een waar schrikbewind uitoefende,
in dronkenschap aanzienlijke mannen en vooral
priesters liet dooden, en den godsdienst van
het volk voortdurend bespotte. Op het bericht
van een opstand in Perzië, waar een magiër,
zich uitgevend voor Smerdis, den broeder
van Camb., dien deze bij het begin zijner
regeering heimelijk had laten dooden, zich
van de regeering had meester gemaakt, nam
hij den terugtocht aan, maar te Hamath in
Syrië had hij het ongeluk zich bij het bestijgen van zijn paard met zijn eigen zwaard
, een doodelijke wonde toe te brengen. V. a:
had hij, bij het hoorgin dat de omwenteling
in Perzië gelukt was, zichzelven gedood.
Caménae, Casménae, Carménae, waarzeg
bronnimfen in Italië, later geïdentifi--gend
ceerd met de Muzen. Oorspronkelijk schijnen
het godinnen geweest te zijn, die door het
zingen van tooverformulieren het baren der
vrouwen gemakkelijk maakten. De dienst
der Caména-e, die te Rome samen met Egeria
een heilig bosch voor de Porta Capëna hadden,
was, naar men meende, door Euander ingevoerd.
Cameria of - nam, oude, verdwenen stad

in Latium.

Carnerinum, vroeger Carvers, Krt,^aen ov,
machtige umbrische bergstad op de grenzen
van Picénum. De inwoners heetten Camertes.
Camerinus, rom. dichter, tijdgenoot van
Ovidius. Ook komt Carzerinus als familienaam
voor o. a. in de gees Sul
klaarblijkelijk
ontleend aan Cameria als plaats van af komst.
Camers = Clusium.

Camicus, Kagbxós, stad op Sicilia dicht bij
Agrigentum.
Camilla, dochter van koning Metabus uit
de volscische stad Privernum, door haar
vader opgeleid als oorlogsheldin en jageres.
Zij stond Turnus bij in den oorlog tegen
Aendas en kwam in den strijd om.
Camilli en -lae, knapen en meisjes van
aanzienlijken huize, die bij godsdienstige
plechtigheden den Hamen Dialis en misschien
ook anderen priesters ter zijde stonden.
Camillus, familienaam, zie Furii no. 9 - 14.

Camirus, Kcpneoc, dorische stad op het
eiland Rhodus. Zie ook lalyszus.
Campania, Kp,7ravi«, landschap van Midden-Italia, aan de Tyrrheensche zee. De naam
Campania beteekent vlakte, evenals in het
Fransch de naam Champagne, en de tegen
Oorspronkelijk-wordigeCampnR.
was de naam ader Camps szus. Met uitzonde
moerassige noordwestelijke-ringvahet
kustland was het klimaat zacht en de bodem
vruchtbaar. Als oudste bewoners worden de
Osci, ' Oitbzoi, genoemd, tot hen hoorden ook
de Aurunci (.flvoovs5) en de Sidicini. Dan
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zetten Grieken zich neer in Curiae, ZJicaearehza (later Puteoli), Neapolis en Pompeii.
In de zesde eeuw (+ 520) werd het land
vermeesterd door de Etruscers, die daar een
bond van steden stichtten, waarvan Capua
en Nola de voornaamste waren; doch het
heerlijke klimaat en de rijke bodem maakte
de veroveraars verwijfd, en zij moesten
zwichten voor de Samnieten, die in het
midden van de vijfde eeuw Campania verover den (Capua viel in 443, Cumae in 421 in
hun handen), en zich met de oorspronkelijke
bewoners vermengden. In de vijfde en vierde
eeuw dienen deze Keg7r«,-oi als huursoldaten
in de grieksche legers. Aan het hoofd van
iedere bondsstad staat een meddix, aan het
hoofd van den bond een maeddiv tuticus. De
voornaamste stad was Capua. Ook deze ver
ondergingen den invloed van het-overas
klimaat en waren op hunne beurt niet meer
opgewassen tegen een aanval van andere
samnietische volken, zoodat Capua zich in
338 in de armen van Rome wierp. Zóó
ontstonden de rom. -samnietische oorlogen, die
in 272 met de onderwerping van Samnium
eindigden. Vóór dien tijd was Campania
reeds geheel ingelijfd; in 318 werd de ader
Falernns onder rom. burgers verdeeld; ver
werden er kolonisten gebracht naar Cales-der
(334), Suessa (313), Sinuessa (206). Als bondgenoot van Rome genoot Capua met zijne
omstreken, ' den ager Carzpanas (ten Zuiden
van de rivier Volturnus), groote voorrechten, doch daar het met andere campaansche
steden in, den tweeden punischen oorlog de
partij van h annibal had gekozen (216), werd
het na de herovering (211) uiterst zwaar
gestraft en van alle zelfstandigheid beroofd.
Campania telde een aantal van de fraaiste
en schoonst gelegen steden van Italia en
was als bezaaid met lustverblijven van aan
Romeinen, vooral aan de golf van-zienljk
Napels, waar men o. a. de steden Baiae,
Neapolis, Herculaneum, Pompeii had, te
-midden van een lusthof van wijnbergen,
vlij f boschj es en korenvelden.
Campanus . morbus, hoornachtige uitwassen
of groote wratten, vooral aan het voorhoofd,
die, naar het schijnt, in Campania veel
voorkwamen en nog voorkomen.
Campe, Kci n , een monster, dat op bevel
van Uranus de Cyclopen in de onderwereld
bewaakte, en later door Zeus gedood werd,
toen hij die gevangenen bevrijdde.
Campi Diomédis, vlakte in Apulia tusschen
,

,

Arpi en Cannae.
Campi lapidei, vlakte in den omtrek van
Massilia (Marseille), met keisteenen bedekt
ter grootte van een vuist. Daartusschen wies
gras.

Campi maeri, M czoo Kd g 7rob, vlakte in
Cisalpina tusschen Parma en Mutina (Modena) .
Campi Phlegraei, vulkanische vlakte in
Campania tusschen Capua en Cumae.
Campi Raudii, vlakte in Transpadána, aan
den Padus (Po), bij Vercellae. Hier ver
-sloegMariudCmbn,10.
Campus Martius, ook wel kortweg Campus,

het veld, genoemd, een groot veld buiten
het oude Rome tusscheu den toldis Qzeirim lis,
den plons Palatinus en den Tiber. Het was
aan Mars geheiligd en werd gebruikt voor
openbare spelen, monstering van troepen,
lichaamsoefeningen, paardrijden, volksvergaderingen (de comitia eenturiata werden hier
gehouden) en dgl. Het lag eerst buiten de
stad, doch werd allengs met prachtige gehouwen en uitspanningsplaatsen versierd,
vooral onder de regeering van Augustus,
die er de 9de stadswijk of regio van maakte.
Aurelkinus trok het Marsveld binnen den
stadsmuur.
Campus Spartarius, de vlakte bij Carthago
nova (Carthagena), aldus genoemd naar het
daar groeiende esparto -gras, dat de Carthagers tot scheepstouw verwerkten.
Camuloáunum, zie Cawalodunum.
Canabae, de burgerlijke nederzetting die
zich bij elk vast Romeinsch kamp bevindt,
en dikwijls, vooral aan den Rijn, tot een
stad uitgroeit.
Canace, K«i-á;ái, dochter van Aeolus en
Enarete, werd door Poseidon bemind en
baarde hem verscheiden zonen. Toen zij echter verliefd werd op haar eigen broeder
Macareus, verliet Poseidon haar en werd zij
door baar vader gedood of tot zelfmoord
gedwongen.
Canachus, Kdi u oS, van Sicyon, beroemd
beeldhouwer uit de Me eeuw, vooral zijn
standbeeld van Apollo te Didyma wordt
geprezen.
Canastraeum, Kui uorool', kaap op Palidne, de westelijke landtong van Chalcidice.
Cancer, K{ozi1'oc, ' het sterrenbeeld de
Kreeft; deze kreeft was door Hera onder de
sterren verplaatst, omdat zij de hydra van
Lerna tegen Heracles had geholpen, door
dezen in den voet te bijten.
Candace, K«vcYcxi, koningin van Napata,
die in 24 een inval in Aegypte deed, maar
door den romeinschen stadhouder Petronius
teruggeslagen werd. Zie verder Napater.
Candiaales, KWa-7' fis, de laatste lydische
koning uit het geslacht der Heracliden, zie
G/ges.
Candavia mors, bergstreek op de oostelijke
grenzen van Illyria. De via Egnatia liep er

door.
Candéla, caudellibrum. Voordat olielampen
bekend waren, gebruikten de Romeinen kaarsen , candelae, waarvan de pit uit een bies
bestond. De kandelaar heette candelabrum.
Toen echter, althans in de huizen der gegoeden, de kaarsen door de lampen werden ver
werden de candelabra ingericht om-dronge,
lampen op te zetten of aan kettinkjes op te
hangen. Zij werden toen zóó hoog, dat men
ze niet op tafel, maar op den grond plaatste.
Deze lampenstandaards zijn in groote ver
vorm en versiering bij-scheidnva
opgravingen gevonden.
Candidátus. Wie te Rome naar eenig openbaar ambt wilde dingen, waarvan de begeving aan de volksvergadering stond, begaf
zich naar den overheidspersoon, die de comi-

CANDIDATUS PRINCIPIS---CAN ULEIA (LEX).

tiën zou leiden en verzocht dezen, zijn naam
op de lijst der mededingers te brengen. Deze
aangifte heette nomen profiteri. De magisstraat behoorde dan te onderzoeken, of de
persoon, die zich aanmeldde, op dat oogenblik verkiesbaar was. Zoo ja, dan behoorde
hij aan diens verzoek te voldoen, rationein
eios liabere. Het volk namelijk kon alleen
geldige stemmen uitbrengen op hen, die op
de lijst waren opgenomen. Dezen kleedden
zich nu in eene toga, die in krijtwater gewasschen en dus helder wit was, toga eandida, en werden hiernaar candidati genoemd,
en bezochten van nu af dagelijks het forum,

om zich bij de kiezers aan te bevelen. Zie
ook nomenelator.

Candidltus principis. Evenals vroeger
sommige ambtenaren door aanzienlijke personen werden aanbevolen, zoo placht Augustus sommige candidaten persoonlijk bij het
volk aan te bevelen. Deze gewoonte werd
ook door de volgende keizers in acht genomen ; zij wezen dan onder de candidati enkelen aan, die moesten gekozen worden. De
verkiezingen hadden sedert Tiberius in den
senaat plaats. Van de quaestores wijst de
keizer er twee aan, de quaestores Auqusti, die
geregeld cc^ndiclati principis geheeten worden.
Deze quaestoren waren zoo ongeveer secretarissen en adjudanten van den keizer en
moesten o. a. de keizerlijke boodschappen en
brieven in den senaat voorlezen.
Canephori, jonge meisjes uit

de edelste familiën, die te Athene bij som
korfjes met heilige offer--migeprocsën
gereedschappen, enz. op het hoofd droegen.
Canicula, zie Canis Major.
Canidia, een tooverkol en giftmengster,
die door Horatius in, zijne gedichten (vooral
de Epoden) bespot en aan de kaak gesteld
wordt. Haar eigenlijke naam is Gratidia.
Canidius Crassus (P.), legaat van. Lepidus,
wist in 43 na Caesars dood het leger van
Lepidus op de hand van Antonius te brengen.
Later diende hij onder Antonius in Azië en
in den slag bij Actium. Octaviãnus liet hem
in Aegypte, waarheen hij gevlucht was, ter
dood brengen.

Caninefátes, een stam, die tot de Batavieren behoorde en aan de kust der tegenw.
provincie Noord- Holland woonde, in het tegen
Zij namen ook deel-wordigeKnmla.
aan den opstand onder Civilis. Zij werden
niet tegelijk met de Batavieren in het rijk
opgenomen, maar eerst onder keizer Tiberius
onderworpen.
Caninii, plebejisch geslacht. 1) M. Caninius Rebilns was in 170 rom. gezant bij Per-

seus van Macedonia. — 2) C. Caninius Rebilas diende onder Caesar in Gallia, in Africa,
in Hispania. In 45 werd hij tot consul safffeetus gekozen, juist tegen het einde van
het jaar, zoodat hij nog één dag consul kon
wezen. Cicero prijst daarom schertsend de
waakzaamheid van Rebilus, die in zijn geheele consulaat niet geslapen had. — 3)
L. Caninius Gallus, volkstribuun in 56, komt
als aanhanger van Pompeius voor. —
SCHLIMMER en

DE BOER.
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4) Caninius Saírius, huisvriend van Cicero.

Canis, de vier éénen, de slechtste worp
in het dobbelspel. Zie alea.
Canis Major, Canicula, Sirius, Ieinno5,

Kífon', het sterrenbeeld de Groote Hond, de

voorbode der grootste zomerhitte ; oorspronkelijk was deze hond een van de bewakers
van Europa geweest, later kwam hij in
handen van Cephalus en van Amphitryo
(z. a.). — V. a. een hond van Orion of van
Icarius.

Canis Minor, Antecanis,

LIo oniw,,

het ster-

renbeeld de Kleine Hond, oorspronkelijk
een van de honden van Orion, na diens dood
onder de sterren geplaatst.
Cannae, Ká-ri'at, vlek in Apulia, aan den
Aufidus, bekend door de vreeselíjke nederlaag,
die de rom. consuls C. Terentius Varro en
L. Aemilius Paullus er in 216 leden. Of de
slag op den noordelijken (rechter) oever of
op den zuidelijken (linker) oever van den
Aufidus heeft plaats gehad, daarover is men
het niet eens. De rechtervleugel der Romeinen, en de linkervleugel der Carthagers sloot
aan de rivier de Aufidus aan. Neemt men nu
aan, dat 'de slag op den zuidelijken oever
geleverd is, dan waren de Romeinen benedenstrooms van de Carthagers opgesteld. Plaatst
men den slag op den noordelijken oever,
zooals gewoonlijk geschiedt, dan komt voor
het slagveld in aanmerking een veld, dat nu
nog „Pezzo del Sangue" heet; de Romeinen
hadden dan hun kleine legerplaats en verder
de rivier in den rug. Een bezwaar tegen
deze opvatting is, dat dan de Romeinen met
het gezicht naar het N. staan, hetgeen met
sommige berichten in strijd is.
{

Canóbus, .Kái'o oc, aanzienlijke, weelderige stad in de Nijldelta, aan den westelijken of canobischen hoofdmond der rivier.
Vóór de stichting van Alexandria was Canobus de grootste koopstad van het westelijke
deltagebied. Er was een beroemde Ser ipis.
tempel.
Canon, Koo rijv, z. Alexandria no. 1 aan het
,

slot.

Cantabri, Kti-r r 4?Qo&, woest, oorlogzuchtig
volk in Hispania, in het tegenw. Biscaye,
eerst door Augustus (26-19) tot onderwerping gebracht.
-

Cantharus, Káv3LaQoc, drinkbeker met ooren;
de beelden van Dionysus hebben meestal
zulk een beker in de hand.
Cantium, gewest in het Z. 0. van Britannia, thans Kent. De Canlii waren van de
Britten het meest beschaafde volk.
Cantium promantariu u, het zuidoostelijk
thans kaap Paper--stepunvaBri,
ness in Kent.

Canuléia (lex), plebisciet van den volks

bepaalde,-tribunC.ales,45Ht

dat er conu,biuna zou zijn tusschen patriciërs
en plebejers. Een ander voorstel van den-

zelfden, dat één der consuls een plebejer
zou kunnen zijn, werd ter zijde geschoven
door de instelling van Iribuni militurz consular potestate. Dit tweede wetsvoorstel is
waarschijnlijk verzonnen, om de instelling
10
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van het krijgstribunaat te verklaren. Zie
tribuni wil (urn consulccri potentate.

CanuIêii, plebejisch geslacht. 1) C Canuleius, volkstribuun in 44o, de vader 4cr lev

Cannleia Ie conubio. — 2) L. Canuleius Dives,

praetor in Hispania in 171, vervolgde op
last van den senaat eenige vorige stadhouders van dit gewest wegens afpersingen.
Canusium, ha1oz oLOV, stad in Apuh.a aan
de via` . ppia nova, nabij ` den Aufidus, be
kend door den driedaagschen strijd tusschen
M. Martellus en Rannibal (209), waaromtrent
de berichten echter geen vertrouwen verdienen.
De roode wol en de muilezels van C. waren

beroemd. Horatius noemt' de Canusiners
bilingues, omdat in de stad een sterk grieksch
element aanwezig was ` en men er dus zoo
wel Grieksch als Latijn sprak.
Capaneus, Ka7rarEi c , zoon van Hipponous,

een van de zeven vorsten die met Adrastus
tegen Thebae ten strijde trokken. Om hem
te straffen voor zijne overmoedige bewering,
dat hij zelfs tegen den wil der goden den
muur zou bestijgen, doodde Zeus hem, toen
hij reeds op' den stormladder 'stond, met den
bliksem.
Capella, C ,pret, Ail, het sterrenbeeld de
Geit, dat in het` najaar met storm en onweder opkomt; oorspronkelijk de geit Amalthea,
door Zeus onder 'de sterren geplaatst, omdat
hare huid hem in den strijd tegen de Titanen tot schild gediend had.
Capéna, oude stad in het Z.O. van Etruria, later rom. municipium, met een tempel
en een grot van Feronia. De porta Capena
te Rome ' voerde niet naar deze stad; ze was
waarschijnlijk genoemd naar Capua, en heeft
dus haar naare gekregen, toen de via Appia
aangelegd is, die langs deze po or t de stad
verlaat. De overeenkomstige poort van Capua
heet poi-ta Romance.
Capháreus, K«p iQ ev , noordelijkste kaap
aan de Zuidoostkust van Euboea, waar de
grieksche vloot op haren terugkeer van
Troje schipbreuk leed, en in 480 eene perzische vloot van 200 schepen, die Euboea
wilde omvaren om de Grieken in den rug
aan te vallen.
Capita aut navia, een spel, gelijk aan ons
„kruis of munt ", waarbij een geldstuk omhoog werd geworpen. De naam is hieraan
ontleend, dat de oudste stempel van den as
aan de eene zijde een Januskop, aan de
andere de voorsteven van een schip was.
Capite eensi. Zoo werden bij de indeeling
van het rom. volk in klassen en centuriën
diegenen genoemd, die óf niets bezaten óf
te weinig om het bij den census in rekening
te brengen en die dus alleen hun caput
konden aangeven. Ze waren vrijgesteld van
krijgsdienst. Zie ook proletarii.
Capitis 4ieminutio is een vermindering
van rechtspersoonlijkheid. Er waren drie
graden. De cap dem minima had plaats,wan neer een romeinsch burger, die sui inns was,
zich tot zoon liet aannemen (arrogatio) en
dus alieni iuris werd. Hij verloor dan den
saus familiae, daar hij ophield pater fainzi.

lias te zijn en als filius familial in de pat?°ia
potes as van een ander trad. -- De cap. dent.

media sloot het' verlies van het burgerrecht
in zich. Zij had plaats door vrjwilligen
afstand, •eiéclio CV/(I/i8 of door aqua el igni
znterciicíio. Een gewoon exsilium hief den status
civiÉatis niet op, maar schorste dezen slechts.
Hij die door deze ' deminutio getroffen was,
kon door eene wet in zijne vorige rechten
hersteld worden, resl`ztulio in integruni. —
Dè cap. clém, max nLa was het verlies van
den status li/ie?^latis men werd dan' slaaf.
Zij werd o. a. 'toegepast` op de ineens , d.w.z.
op hen, die verzuimden zich bij de censoren
aan ' te geven, niet het doel. krijgsdienst ' en
belasting te ontduiken, op den fui manïfestus, den 01) heeterdaad betra pten dief,
tenzij deze zich :vrijkocht, op den schuldenaar (den addictus; niet den neus, z. a.),
die door zijne schuldeischers werd verkocht,
in den tijd toen men nog ' niet zijn lijf voor
zijne schulden aansprakelijk was wat in
326 door de lee Poe el a Peepiz ia werd afgeschaft, op den veroordeelden burger, die
gegrepen en ter dood gebracht werd, enz.
Capito, familienaam, zie 'l ieii en .'onteii .
Capitolinus, familienaam, zie _l1anlii lid. 2,
u

-

Capitolinus moes, een der bergen van liet
oude Rome. ' In het midden was deze berg
lager dan aan de beide uiteinden. Op den
Z. W . top was het Capitolium, op den N. top
de an net den telepel van 1 uno Monëta.
Bij de derde uitbreiding der stad (zie b u m ),
toen de ` latijnsche gemeente van den Palatinus zich feet de sabijnsche van den. Quirinillis vereenigde, werd met het Forum ook
de mots Capitolinus bij de stad getrokken
en versterkt. Hij lag echter buiten het pomoerium. Qp het Capitolium stond de groote
driedubbele tempel van Jupiter Capitolinus,
Juno en Minerva. Het was een tempel met
drie eencc die van den god was in het
midden. Deze tempel werd door Tarquinius
Priscus begonnen, door Tarquinius Superbus
voltooid en in 50t) door den consul M. Horatius Pulvillus ingewijd. Hij brandde driea al af, in 83, 69 na C. en 80 na C., doch
werd telkenmale herbouwd, de laatste maal
door keizer 1)omitiánus, die er 12000 talenten
aan besteedde; z. Tenmieo u. liet Capitool was
het heilige middelpunt van het rom. gebied
daar brachten de nieuwe consuls hun eerste
offer en deden geloften voor het welzijn van
den staat ; d,ár offerde de zegepralende
imperator, daar waren de orakelboeken, de
-

;

wettafels. de veroverde vaandels geborgen,
enz. Behalve deli reeds genoemden tempel
worden op de daaromheen gelegen ruimte,
area Capitolina, nog een aantal andere heiligdomen verin.eld : de curia Calabra, vanwaar
de pontifiees maandelijks op de Ii eClendae
den feestkalender afkondigden, de tempels
of tempeltjes van Jupiter Feretrius, van
Fides, Mens, Venus Eryc1na, Ops en andere,
terwijl het aantal beelden en gedenkteekenen
loo groot was, dat het heette : in Capitolio
neorum omzlziu^n si nulacra coltbantu7-. De inzin-
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king tusschen de beide toppen wordt een

asylum genoemd. Sedert 192 was hier een

heiligdom van Veiovis, en aan de zijde van
het ' forum vond men hier later het Tabularium (z."a.). Naar het Capitool voerde een
-oploopende weg, elivus Capitolinus, van het

forum uit ; doch men kon er ook van den
-zuidwestkant komen langs een trap, in den berg
uitgehouwen en de centunngradus geheete i. Deze
trap voerde naar een uitspringend gedeelte,
saxum Tarpeium, of rapes 1"ar' eia genoemd,
waar oudtijds de plebejische doodstraf werd
voltrokken door de veroordeelden van de rots
in eene daaronder liggende diepte te werpen.
Capitolium, a Zie Capitólinus moes.
Cappadoeia, Ka7ri wJo ire, gewest van Asia

minor. Het oudste Cappadocia strekte zich
uit van den Halys tot aan Armenia langs
den Pontus Euxinus. Onder het perzisch
bestuur werden de landstreken Garsauritis
en `Cataonia er aan toegevoegd, zoodat het
zich ten Z. tot aan het Taurusgebergte uit
doch daarentegen werd het noor--strek
delijke deel als afzonderlijke satrapie er af
genomen, onder den naam Cappadocia ad
.r ontum, waaruit later het koninkrijk Pontus
is ontstaan: Het binnenlandsche Cappadocia
wist tijdens Alexander d. G. eenti zekere onafhankelijkheid te handhaven en bleef als
koninkrijk bestaan, tot het door IVlithradátes
den Grooten, koning van Pontus, veroverd
werd; doch Pompeius gaf het in 65 aan
Ariobarzanes terug. Het werd nu een vasal-staat van Rome, tot Tiberius in 17 na C.
er eene rom. provincie ' van maakte. Tot
welken stam de Cáppadociërs behooren, is
nog niet uitgemaakt. Slechts weten we, dat
reeds omstreeks 1800 de Cheta (Chatti), de
$ttiten van het Oude Testament, in Cappadocië, in het tegenwoordige Boghazköi, ten
0. van den Halys, het middelpunt van hun
rijk hebben gehad. Het noordelijkste distrikt
van C., aan de oevers van de rivieren Thermódon, Iris en Lycus, is door Assyriers
gekoloniseerd, bij de Grieksche schrijvers
of Xi Coz, of ook wel Leucosyriers,
-déri' 6 igeot, genoemd, wegens hunne blanke
kleur, terwijl de eigenlijke Syriërs bruin
van tint waren. Aan de kust lagen vele
grieksche volkplantingen, nederzettingen van
Milëte of faktorijen van Sinópe; de voor
zijn van W. naar 0.: Amisus, The--namste
miscyra, Side (later Polemonium geheeten),
Cotyóra, twee steden Cerasus, Tripolis en
Trapezus. Zie verder Ponies. Het eigenlijke
Cappadoeië was, evenals Armenia, een feudaalstaat. De hoofdstad was Mazaca aan den
berg Argaeus; ter eere van Tiberius werd
de naam veranderd in Caesarea (ad Argaeum).
Caprae of Capreae pales, de plaats op het
Campus Martins, waar Romulus, terwijl hij
bezig was een contio te houden, onder storm
en onweer van de aarde was weggenomen
(z. Quirinus). Ook later werden hier coníiones
gehouden.
Capraria, het geiteneiland, nabij de etruseische kust, thans Capraja.
2i•606

Capreae, K«7rQiai, thans Capri, eil. ten Z.
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van den sinus Cumanus (golf v. Napels),
het verblijf van keizer Tiberius in zijne
laatste levensjaren. Volgens de sage is het
oudtijds bewoond geweest door Teleboers,
onder koning Telon: 'Grieken uit Cumaé hebben het gekoloniseerd, en tot diep in 'den
keizertijd sprak de bevolking Grieksch.

Capricornus. Caper, A

yoxw ç ,` fay,

het

sterrenbeeld de Steenbok, voorbode van storm,
oorspronkelijk een afstammeling van Aegi
pan met horens, bokkepooten en een vischstaart, die ' met Zeus opgevoed was en hem
later in den strijd tegen de Titanen ' hielp
door in een schelp te blazen ' en zulk een
vreeselijk geraas te maken, dat de vijanden
verschrikt op de vlucht gingen.
,

Caprotina, Capratina, bijnaam van Juno,

waaronder "zij te Falerii e.e. vereerd werd.
Te harer eere vierden de vrouwen op den
7den Juli (A onae Caprotinae, ccnc liar cm feriae)
een feest, waaraan ook de slavinnen deelnamen, die zich daarbij vele vrijheden ver
'verklaring van dit' feest-orlfden.T
dient het volgende verhaal, dat aan een
Tabula pi aeteVla ontleend is : Kort na den
gallischen oorlog trokken de Latijnen tegen
de Romeinen op en eischten van hen vrou=
wen ten huwelijk. De Romeinen zonden hun
slavinnen als vrije vrouwen gekleed, die nu
de vijanden bij een feestmaal dronken maakten en daarna van den top van een wilden
vijgeboom (Caprifccus) een teeleen gaven,
waarop de Romeinen de legerplaats overvielen en de vijanden doodden.
Capsa, stad in Numidia midden in eene
zandwoestijn. Hier waren J ugurtha's schatten geborgen. De plaats werd door Marius
verwoest, doch later herbouwd en behoorde
sedert tot Byzacium.
Capua, K«7rv^, vroeger Vulturnum geheeten, voornaamste stad van Campania. Door
de Samnieten bedreigd, onderwierp het zich
aan Rome (zie Campania). De burgers kregen
toen de civitas sine sufragio, terwijl een gedeelte der rechtspraak in handen kwam van
de praefecli Capuanz Games (sedert 318). Na
den slag bij Cannae (216) verbond het zich
met Hannibal, doch werd na de inname (11)
door de Romeinen bloedig gestraft. Zeventig
der aanzienlijkste burgers werden ter dood
gebracht, honderden in de gevangenis geworpen of als slaven verkocht, een deel der
bevolking werd over andere steden verdeeld,
en alle rechten en vrijheden aan de stad
ontnomen. Het gemeentebestuur werd opgeheven, het grondgebied verbeurd verklaard
op het land langs zee Werden twee col.
civiumn Romanoram, Volturnum en Liternum,
gesticht, het andere land, de alter Campánus
(zie .Byrariae leges) tot 59 geregeld verpacht.
Door haar gunstige ligging bleef de stad
een van de bloeiendste en grootste steden
van Italië. Sedert 58 had zij weer een gemeentebestuur.
Caput is de rechtspersoonlijkheid van den
rom. burger (zie capitis deminulio). Deze
beteekenis heeft dit woord ook in de uit
-druking
capite of capitis dampari.
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Capys, 1) grootvader van Aenas (z.

Aeneas). - ) tochtgenoot van Aeneas, vol-

gens de sage stichter van Capna.

Caracalla (M. Aure li us Antoninus Bassiãnus), sedert zijn benoeming tot Caesar in

196 n. C. ook M. Aurelius Antoninus geheeten,
zoon van keizer Septimius Sevrus en Julia
Domna, volgde met zijn broeder P. Septimius
Antoninus Geta zijn vader in 211 op. Het
leger had beide broeders slechts te zamen
als keizers willen erkennen, hoewel reeds
bij huns vaders leven een doodeljke haat
tusschen hen heerschte. In 212 stak Cara
calla zijn broeder in de armen hunner moeder dood, en veroordeelde den beroemden
rechtsgeleerde Papininus, die zijne af keuring te kennen gaf, ook ter dood. Vervolgens trok hij op dolzinnige wijze het rijk
door, hier oorlogende (z. Alernaizzi), daar zijn
eigen onderdanen uitplunderende, tot hij
eindelijk in 217 door zijnpraefecuspraeorio

Macrïnus te Edessa in Mesopotamia werd
omgebracht. Caracalla gaf in 212 aan het
geheele rijk het burgerrecht, ten einde ook
in de provinciën de vicesimu /1erediaturn, een
s11'3ssierecht van 5 pet., te kunnen innen
en aldus de ontvangsten der keizerlijke schatkist te verhoogen. De bijnaam Caraca lla is
ontleend aan het kleedingstuk van dien naam,
een gallischen mantel, dien de keizer droeg.
Door Caracalla zijn de beroemde qhe-rnae
Antoninianae aangelegd, waarvan nog belangrijke ruïnen over zijn (zie Thermae).
Caractacus, een dapper vorst der Silures
in Britannia, zoon van koning Cunobelinus,
voerde oorlog met de Romeinen, en werd
door de met hen bevriende Cartismandua,
koningin der Brigantes, aan hen uitgeleverd.
Keizer Claudius liet hem naar Rome voeren,
doch schonk hem toen de vrijheid terug,
51 na C.
Caralis, KiQa&ç, thans Cagliari, hoofdstad van het eiland Sardinia, aan den Zuidkant gelegen.
Carambis, Kca 11 ç, stad en kaap in
Paphlagonia.
Caranus, Kdn'oç, 1) Heraclide uit Argos,
die omstreeks 750 met eene argivische kolo
nie Edessa innam en de stichter van het
maèedonische rijk werd ; de latere koningen
van dit rijk noemden hem hun stamvader.
- 2) zoon van Philippus en Cleopatra, die
door Olympias gedood werd. - 3) veldheer
van Alexander in den oorlog tegen Perzië.
Caratacus = Caracctcus.
Carausius, door Diocletinus belast niet
eene vloot de gallische kust tegen frankische
en saksische zeeroovers te verdedigen, voer
naar Britannia en liet zich daar tot Augustus uitroepen, 286 na C. Hij handhaafde
zich, tot hij in 293 vermoord werd.
Carbatinae of Carpatinae, Ka1*ri'at,
Kaoraxva, grove schoenen, uit één stuk
Ieder vervaardigd en met kruisbanden om
het been bevestigd.
Carbo, familienaam in de yens Pctpirici. Zie
-

11-14.
Carcaso, stad van de Volcae Tectosages

Pctpirii n 0 .

in Gallia Narbonensis, thans Carcassonne.
Career. De career Mcimertnus, te Rome
aan het forum gelegen, bestond uit drie verdiepingen, waarvan slechts eene boven den
beganen grond was. Hier werden de licht
gestrafte gevangenen in hechtenis gehouden
(cusodia communis). De middelste verdieping
was een onderaardsch gewelf, waartoe slechts
eene opening in de zoldering toegang verleende en waarin men geketend de zware
gevangenisstraf onderging (custodia arca).
Daaronder lag een nog afgrijselijker kerker
hol, evenzeer alleen met eene opening van
boven, waarin de doodstraf werd voltrokken.
Dit g edeelte, dat het oudste was, werd ook
Tulliaiium geheeten, omdat het vroeger gediend had als vergaarbak voor liet water,
dat daar uit de rotsen zijpelde. Dádr stierf
Jugurtha den hongerdood. Daar werden ook
Lentulus (Cornelii n. 48) en de 4 andere
Catilinarii gewurgd. Ook in andere plaatsen
schijnen de kerkers op deze wijze ingericht
geweest te zijn ; althans in dien van Hercula
neum heeft men de sporen van twee ondergrondsehe verdiepingen ontdekt.
Carceres, de stallen aan den ingang van
den circus, waarin de wagenmenners, op de
bespannen wagens staande, het sein tot den
wedren afwachtten. Figuurlijk beteekent careeres ook het begin van iemands loopbaan:
a carceribus = van den begiime af. Zie ook
-

ca Ix.

Carcinus, van Agrigentum, vestigde zich te Athene als treurspeldicliter;
zijne werken vonden echter evenmin bijval
als die van zijne vier zonen. Zijn kleinzoon,
de jongere Carcinus, leefde langen tijd aan
het hof van Dionysius van Syracasae ; met
zijne 160 stukken behaalde hij elf maal een
prijs.
Carthtmyle, Kac?1t, 1 1 . stad aan de
Oostzijde van de golf van Messëne. - 2 0
stad in het N. van Chius.
Cardea, Carda, eene nimf die door Janus
bemind werd, en door hem tot godin der
deurhengsels, dus ook van huis en huisgezin,
verheven werd. Ook beschermde zij kleine
kinderen tegen den invloed van booze geesten.
Cartha, Kad, stad van de thracische
Chersondsus, aan den sinus Melas, kolonie
van de IMlilesiers, geboorteplaats van koning
Eumenes. De bewoners werden met die van
Pactye in 309/308 door Lysimachus naar zijn
nieuwe hoofdstad Lysimachia (z. a.) overgebracht.
Cardo. De deuren der rorn. huizen hingen
niet in scharnieren, maar draaiden op uitstekende pennen, die in bussen sloten, welke
in den boven- en den onderdorpel van het
deurkozijn waren ingelaten. Deze pennen
heetten cardines. - Cardo heet ook de lijn,
die de augur bij het nemen der auspiciën
van het N. naar het Z. trok. Zie arquria.
De Rom. hadden ook eene godin der deurhengsels, Carclea.
Carliichi, KaQc?oiXo, thans Koerden, een
machtig en krijgshaftigzn armenisch bergvolk,
in welks bergen de Perzen zich niet waag.
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den, toen de 10000 Griekell er binneritrokken.
Carfu1inus (0.), rom. senator, aanhanger
van Caesar en tegenstander van Antonius;
hij streed samen met Pansa in den miitinensischen oorlog bij Forum Gallorum tegen
Antonius ; of hij, zooals het eerste bericht
luidde, daar gesneuveld is is niet zeker.
Caria, het zuidwesteljkste landschap van
Klein-Azië, aan de kust bezet met grieksche
voikpiantingen, waarvan Halicarnassus en
Cnidus de voornaamste waren. De Cariërs hadden oudtijds een groot gedeelte der eilanden
van de Aegaeïsche zee in bezit en dreven zeeroof, totdat zij door de Grieken en vooral door
koning Minos van Creta uit de eilandzee verdreven werden. Z.J bleven echter een ruw,
roofziek volk, wel g€schikt voor huursoldaten,
doch omkoopbaar. De Ktwç, Kg rç, en KanCá(Yoz(ç; werden door de Grieken ià TL
K'îcnt xáztOr(L genoemd. De Westkust van
Curia is bezet met ionische koloniën, waarvan Priëne en Milêtus de voornaamste zijn
en Tassus de zuideljkste is : de Zuidwestkust en de vóórliggende eilanden hebben
een dorische bevolking. In de 4de eeuw
maakte Mausölus, de vorst van Carië, zich
onafhankelijk van Perzi, en verlegde zijne
residentie van Mylasa naar Halicarnassus (za.).
Carinae, voorname wijk te Rome, tusschen
den mons EscuilInus en den mons Caelius.
(1armnus (M. Aurelius), keizer van Rome,
283-285 na C., zoon en opvolger van Carus.
' en wreedHij was om zijne buitensporigheden
heid gehaat en werd vermoord na de neder
laag, die hij Diocletian ti in Moesia toegebracht had.
Caristia (Charistia) of Cara Cognatio. Op
den 22sten Februari, den dag na de feesten
der Feralia (z. a.) of Parenlalia, vierde men
te Rome dit familiefeest, waarbij de bloedverwanten voor een feestmaaltij d bijeenkwamen.
Carmania, KQuz1'a, thans Kerman, perzisch gewest aan de Perzische golf. Rerodotiis noemt de bewoners F5áro.
Carmèlus, Káijtoç, thans Carmel = wijnberg, gebergte en kaap op de kust van
Palaestina ten Z. van Ace (Ptolemaïs). Ook
de hoogste top van den Antilibanus droeg
dezen naam.
Carmeuta, eene van de Camnae, moeder
van Euander, wien zij de toekomstige grootheid van Rome voorspelde. Zij had een heiligdom aan de Porta Carmentalis, bloedige
offers werden haar niet gebracht, en het was
verboden iets van ieder in den tempel te
brengen. Op haar feest, de Garmenalict (11
en 15 Januari), werd zij als beschermster
van barende vrouwen onder de namen Postvorta en Antevorta, Porrima of Prorsa aangeroepen.
Carmenti1is (porta), poort te Rome aan
den voet van den mons Capitolinus. Door
den rechter doorgang (dezer Janus) van deze
poort zijn de Fabii uitgetrokken naar de
Cremera. Daarom gebruikte men dezen doorgang niet, en heet de poort sceleratci.
Carmo of Carmona, stad in Baetica tus
Rispalis (Sevilla) en Astigi.
-schen
-
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Carna, eene godin, aan wie als doodenoffer boonenmeel geofferd werd op den isten
Juni, die daarnaar Kcslendae Fcsbarjae genoemd
wordt. Het feest heette Cctrnccrici. Zie omtrent de andere doodenfeesten onder Lemures.
Cariiabou, koning der Geten. Toen Tnptolemus in zijn rijk kwam om en den landbouw in te voeren, behandelde C. hem vijandig en doodde hij een van zijne draken.
Daarom veranderde Demter hem in een slang.
Carneades, Kn'ádç, van Cyrne, 13129, stichten der derde of nieuwe academie
en hevig bestrijder der stoicijnsche leer,
waarvan hij vroeger een aanhanger was geweest. Volgens hem kan men door zinnelijke
waarneming slechts waarschijnlijkheid, nooit
waarheid, bereiken, en moesten dus de kenmerken der waarheid elders gezocht worden.
In 155 werd hij met Cnitolilus en Diogenes
door de Atheners naar Rome gezonden, om
vrijstelling van eene opgelegde boete te
vragen, en zijne scherpzinnigheid en welsprekendheid vond ook bij de Romeinen
grooten bijval.
Carnlls, KdQ'ctoç, bijnaam van Apollo,
onder welken hij bij verscheiden dorische
stammen vereerd werd. De Spartanen geloofden, dat zij door dezen god naar de Peloponnsus teruggebracht waren en vierden
ter herinnering daaraan jaarlijks in de maand
Carnëus (Aug—Sept.) een groot feest (KaQwaarbij zij steeds gewapend waren en
over het geheel het leven in den oorlog
nagebootst werd.
Carni, Kcvo, keltisch bergvolk in den
N. 0. hoek van Cisalpina, aan de Carnisehe
Alpen. In hun gebied lagen de steden Julium
Carnicum, Tergeste en Aquileia.
Carnifex of carnufex, de scherprechter,
een secr'us publicus, die de doodstraf aan
vreemdelingen en slaven voltrok. Aan rom.
burgers werd deze straf voltrokken door een
lictor.

Carnuntam, KLQ'oiç, KL;oror, aan den
Donau, in Pannonia, belangrijk als vesting,
garnizoensplaats en ligplaats der Donau-vloot.
Carnfltes of Carnûti, machtige stam in
het hart van Gallia, met de hoofdstad Genabum of Cenabnm, het tgw. Orleans, z. Acrelicini civitas. In het gebied der Carnuten
hielden de Druïden jaarlijks hunne plechtige
rechtszitting.
Carocotinam, z. Cctletes.
Carpates of Alpes Bastarnicae, thans Karpathen.
Carpatlius, Kcna&oç, eiland in de daarnaar genoemde Carpathisehe zee tusschen
Creta en Rhodus. De zeegod Proteus hield
daar verblijf en wordt bij dichters wel Carpathius yates genoemd.
Carpeutum, een tweewielig rijtuig met een
kap of huif voorzien. Een carpenturn fucebre
was een tweewielige, rondom gesloten lijkwagen.
Carpesii of Carpetitni, KarTa1'o, machtig volk in Hispania Tarraconensis, met de
hoofdstad Toltuin (Toledo).
Carpi, dacische volksstam tusschen den
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Donau en het westelijke gedeelte der Kar
naar dit volk genoemd zijn. In-pathen,di
de 3de eeuw n. C. treden ze meestal op aan
den Beneden- Donau, en verwoesten vaak in
vereeniging met de Gothen Moesia en Thracië.
Carrae of Carrhae,* Kdeout, in het 0. T.
Charan of IHaran, stad in Mesopotamia, waar
Crassus tegen de Parthen sneuvelde (53).
, Carrinas, plebejische familie. 1) C. Carrinas komt in den eersten burgeroorlog 83/82
als een van de aanvoerders der Mariani voor.
Na den slag bij de porta Collina (Nov. 82) werd
hij gevangen genomen en op last van Sulla
ter dood gebracht. --- 2) C. Car rinas, consul
in 43, zoon van no. 1, komt in den tweeden
burgeroorlog- als aanhanger van Caesar voor;
later is hij een aanhanger van Octavianus,
en voert o. a. oorlog tegen S. Pompeius (36) ;
als proconsul van Gallië onderwerpt hij in
30 de Morini . 3) ('arrinas ,Seca neus, rhetor
door Caligula in 39 n. C. verbannen, pleegde
zelfmoord in de ballingschap te Athene,
omdat hij niet in zijn levensonderhoud kon
—

voorzien. — 4) C. Carrinas Secandlus, zoon

van no. 3, werd in 64 n. C. door Nero uitgezonden, om in Griekenland geld in te
zamelen.

Carroballista, ballista of blijde op twee
wielen en door paarden getrokken.
Carrnea, vierwielig staatsierijtuig, ook wel
als reisrijtuig gebruikt (fr. carrosse).

Carseoli of Carsioli, stad in het land der
Aequi, sedert 298 latijnsche kolonie.
. Carsulae, stad in het Zuiden van ITnlbria
bij Ameria.

Carsus, Káono;, riviertje in het 0. van
Cilicë, bij de Syrische poorten, tusschen Issi
(Issus) en Myriandus.
Carteia, Kapunift-, bela ngrijke phoenicische
volksplanting nabij het , fretlum Gaditanum of
Herealis (straat van Gibraltar), sedert 171
lat. kolonie. Bij Carteia versloeg Caesar in
45 de broeders Sextus en Cn. Pompeins.
Carthaea, .KaQ&a(', stad aan de Z. -zijde
van het eiland Ceos.
Carthago, Kcfoy ^Y v = Nieuwstad, 1) de
beroemde stad in Africa, die met Rome de
punische oorlogen (z. a.) heeft gevoerd. De
stad was ± 800 door tyrische uitgewekenen
gesticht, volgens de sage onder aanvoering
van Dido of Elissa, zuster van den dwingeland Pygmalion. De stad lag op een schier
niet breede landengte met-eiland,or
het vasteland verbonden. Zij had twee havens;
de grootste diende voor de handelsvloot, de
andere, KcWwv ( = beker) geheeten, was de
oorlogshaven, door 220 scheepskappen omringd. De acropolis der stad heette Byrsa,
BQOrc (= burcht), en lag op een heuvel
van 60 meter hoog. Op den top stond de
prachtige tempel van Esmun of Aesculapius.
Aan den burg sloten zich de muren der
zoogenaamde oude stad aan, 50 voet hoog
en 30 voet breed, verdiepingsgewijze gebouwd, zoodat beneden stalling voor 300
olifanten, daar boven voor 4000 paarden
was, en wederom hierboven ruimte voor de
soldaten. De hoofdstraten liepen recht op
,

den burg aan en hadden hooge huizen, tot
zelfs van zes verdiepingen. Later werd ook
de meer noordelijk gelegen voorstad, Megara,
Magalia ( = hoogte) of Neapolis geheeten,
binnen de muren getrokken, en dit, gedeelte
werd het fraaiste en rijkste der stad, met
tempels en prachtige lustverblijven voorzien.
Eene waterleiding, 13 uur gaans lang, voorzag Carthago van water. Tot aan de 5de
eeuw was het vastelandsgebied van Carthago
zeer klein. Eerst in de 5de eeuw onderwerpt
en onderdrukt het de omliggende libysche
stammen, en verkrijgt het de heerschappij;
over alle phoenieische nederzettingen en faktorijen in het Westen. Het heeft verscheidene
malen getracht Sicilië te veroveren ; de eerste poging mislukte in 480 (slag bij de Himera); dan volgen de veldtochten van 409
—404, waarbij Selinus en Himera te gronde
gegaan zijn. Dan volgen de oorlogen met
Dionysius en de andere tyrannen van Syracusae, en eindelijk , de oorlogen met Rome,
die aan haar bestaan een einde hebben gemaakt. — Na de verwoesting in 146 bleef
de stad in puin liggen, tot. C. Sempronius
Gracchus er in 121 de colonia Junonia stichtte;
deze werd het volgend jaar weer opgeheven,
maar de coloni mochten blijven wonen.
Daarop heeft Caesar in 44 er eene nieuwe
kolonie Carthago gesticht, die in 29 door
Augustus versterkt is. Daarnaast bestond
een punische stad Carthago, met een afzonderlijk gemeentebestuur, tot nog onder Augustus beide steden samengroeiden. Dit nieuwe
Carthago, Colonic Julia Caríhugo, ontwikkelde
zich snel en werd nog grooter dan het oude,
zoodat het na Rome en Constantinopel de
meest bevolkte stad van het rijk werd. In 439
na C. werd het de hoofdstad der Vandalen, en na
den val van het vandaalsche rijk weder de residentie der oost-rom. stadhouders. De regeeringsvorm van het oude punische Carthago, dat
eenmaal 700000 inwoners telde, vas oligarchisch. Aan het hoofd der zaken stond een
senaat, terwijl de uitvoerende macht aan
twee s'Jelen of rechters was opgedragen.
Volksvergaderingen werden alleen in hoogen
nood bijeengeroepen. — 2) Caríkcago in Hispania, tot onderscheiding dikwijls , Carthksgo
nova genoemd, thans Carthagena, was + 228
gesticht door Hasdrubal en werd in 209
door Scipio, den lateren Afrieánus maior,
veroverd en tot rom. kolonie gemaakt. In
de nabijheid , lag de Campus Spartarius.
Cartismandna , koningin der Brigantes in
Britannia, die Caractacus aan de Romeinen
overleverde.

Carus (M. Aurelius), bevelhebber der praetorianen onder keizer Probus, werd na diens
dood in 282 na C. door de troepen tot keizer uitgeroepen en verhief toen zijne beide
zoons Carinus en Numeridnus tot Caesars.
Hij was een bekwaam veldheer. Op een tocht
tegen de Perzen in 283 werd hij óf door
den bliksem getroffen Of door Aper, den
bevelhebber zijner lijfwacht, vermoord.
Carventum, oude stad in Latium, met een
sterk kasteel. De stad was oorspronkelijk één
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van de 30 gemeenten van den albaan sch en
bond (zie ,fllbenses), en later een van de
leden van den ouden latijnscken bond, waar
leiding hadden.-vanAriceTuslmd
Carvllii, 1) Sp. Carvilius Maximus, consul
in 293 en 272, overwon de Samnièten in
293, de Lucaniers en Tarentijnen in 272 en
hield twee triomftochten. Van den op de
Samnieten behaalden buit bouwde hij een
tempel voor de godin Fortuna. — 2) Sp. Carvilius faxisnus was consul in 234 en 228 en
zegevierde over de Corsen en Sarden. Hij
was ook augur.
Caryae, .K«oe«l, stad in Laconica, door
de Spartanen aan de Arcadiërs ontnomen 'en
bekend door een tempel van Artemis Caryátis, wier priesteressen, Caryatides genaamd,
eigenaardige dansen uitvoerden.
Caryanda, Kaoz`a C(, kuststad van Caria.

Caryatides, KrcQxJár^c ^e, 1) zie Caryae. 2) zuilen in den vorm van vrouwenbeelden,
the op het hoofd een kapiteel droegen,
waarop de balken rustten. De Caryatiden
van het Lréchtheion op de.. Acropolis te
Athenae worden gewoonlijk Kóo«, genoemd.
Carysttus, Ka&n opoe, stad der Dryopes in
het Z. van Euboea, beroemd door haar voor
Blijken wijn en door eene groene mar--tref
mersoort.
Casea, . familie in de gems Servilia. Z. Serviii n°. 22.

Caseell ns (A.), uitstekend jurist in den
eersten tijd van Augustus' regeering en
voorstander der republiek.
Casilinum, stad van Campania op beide
oevers van den Volturnus gelegen, verdedigde zich met heldenmoed tegen Hannibal,
totdat de honger zóó nijpend werd, dat de
verdedigers zelfs het leder hunner schilden
als voedsel trachtten te gebruiken. Eindelijk
(215) viel het Hannibal in handen. Later
rom. kolonie.
Casinuin , volscische stad in Latium, aan
de via Latina ; op den berg daarboven ligt
het beroemde klooster Monte Cassino.
Casiótis, Kc O TL s , streek tusschen Arabia
en Aegyptus, nabij Pelusium, met het graf
van Pompeius.
Casius Kdatov poos, 1) berg in Casiotis.
— 2) gebergte aan de kust van Syria, ten
Z. van Antiochia.
Cas netra, Kiuiri^ i, stad op Sicilia, kolonie
van Syracusae, ligging onzeker.
Casperia, .oud stadje der Sabijnen.
Caspiaë portae, Káci,- ttui, nz Aat , bergpas
ten Z. der Caspische , zee, ten 0. der stad
Rhagae, in het N. van Media. De pas, die
8000 schreden lang en niet breed was, was
door de Perzen met ijzeren poorten gesloten
en werd door wachtposten bewaakt. Deze
pas was van groot belang, omdat de verndingsweg tusscheu het N.W. en het N.O.
van het perzische rijk er door liep.
Caspii, Kaoirtot, volksstam aan de Westkust der Caspische zee, ten N. van den
Cyrus. gok meer in het algemeen de kustbewoners dezer zee.
'

,

,

^Caspii moutes, Káorr a Q17, een deel van

den Caucasus, tusschen Colchis en de Cas

`Caspinm mare, ij

-pischez.

Kay
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pische zee. Het zuidelijk deel heet Hyreanum
mare. Omtrent de ware ligging en de grootte
dezer zee heerschten bij de ouden zeer uit
Enkelen hielden haar-enlopdmig.
zelfs voor een golf van den Oceaan.
Cassander, Kciooa' Yôç, oudste zoon
Antipater, geb. omstreeks 350. Kort voor
den dood van Alexander werd hij door zijn
vader naar Azië gezonden, waar hij tot 319
bleef; toen keerde hij naar Europa terug om
zich van het egentschap meester te maken,
dat Antipater bij zijn sterven aan den ouden
Polyperchon had opgedragen. Door de hulp
van Ptolemaeus en Antigonus gelukte het
hem vasten voet in Griekenland te krijgen;
daarop deed hij een inval in Macedonïë, wist
het leger van Polyperchon afvallig te maken,
liet Olympias, die met dezen verbonden was,
dooden, hield Roxane met haar zoontje gevangen en huwde met Thessalonice, de zuster
van Alexander. Na dien tijd voerde hij, met
Ptolemaeus e. a. veldheeren van Alexander

van

verbonden, bijna voortdurend oorlog tegen
Antigonus, die hem belette zich van Grieken
meester te maken; hij had in dien-land
oorlog echter weinig geluk en werd zelfs in
Macedonië door Demetrius aangevallen, totdat de slag bij Ipsus (301) hem van dezen
lastigen vijand bevrijdde. De vrouw en
kinderen van Alexander had hij reeds vroeger
laten vermoorden, en toen hein nu bij de
nieuwe verdeeling der provinciën Macedonië
toegewezen werd, kon hij zich tot aan zijn
dood (296) ongestoord in het bezit ervan
handhaven. In 306 had hij in navolging
van Antigonus den titel van koning aan genomen.

Cassandra, Kaaud-r Y0L, of Alexandra, de
schoonste van Priamus' dochters. Apollo ver
haar uit liefde het vermogen de toe--lend
komst te voorspellen, maar daar zijne liefde
onbeantwoord bleef, wreekte -hij zich door te
veroorzaken, dat men haar algemeen voor
krankzinnig hield, en niemand hare voorspellingen geloofde. Bij de verovering van Troje
zocht zij bescherming in den tempel van
Athena, maar Aiax, de zoon van 011eus, die
haar daar vond, onteerde en mishandelde haar.
Bij de verdeeling van den buit werd zij aan
Agamemnon toegewezen, die haar naar Mycénaé medenam ; na zijn dood werd zij met
hare beide kinderen ook vermoord. Cass. had
te Leuctra in Laconica een tempel, haar graf
was te Mycénae of te Amyclae.
Cassandréa, Kaaiah dp„ta, het vroegere

Potidaea, door Philippus van Macedonia vérwoest, door Cassander herbouwd.
Cassia (lex) agraria, van den consul Sp.
Cassius Viseellinus, 468, zie .flyrariae leges.
Cassia (lex) de senatu, van den volkstribuun L. Cassius Longinus, 104, dat zij, die
door het volk veroordeeld of van hun impe-

rium ontzet waren, geen zitting mochten

hebben in den senaat.
Cassia (lex) tabellaria, van den volkstri-
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buun L. Cassius Longinus, 137. Door deze
wet werd de geheime stemming ingevoerd bij
de iudicia pope/i, behalve in zaken van
perduellio. Zie Tabellariae leges.
Cassia Terentia (lex) frumlentccria van de
consuls C. Cassius Longinus (Cassii n°. 7)
en M. Terentius Varro Lucullus, 73, tot
herstel der korenuitdeelingen, die door Sulla
waren opgeheven. Zie annonce.
Cassia (via), van Rome over Clusium en
Arretium naar Florentia. Van hier gaat een
andere weg over de Apennijnen naar Bononia.
Cassii, 1) Bp. Cassius Iiscellinus, voor zoover bekend de éénige patricier onder de Cassii,
was in 502 consul en hield als zoodanig een

triumftocht over de Sabijnen. In 501 (v. a. 498)
was hij magisíer equitura onder den eersten dietator, T. Larcius Flavus. Toen hij in 493
ten tweeden nlale consul was, hielp hij, vol
traditie, de verzoening tot stand-gensd
brengen tusschen de patriciërs en de uit
plebejers. Hij heeft in dat jaar ook-gewkn
den tempel van Ceres, Liber en Libera in
Aventino (z. Ceres) gewijd. Hij heeft toen
ook het bondsverdrag met de Latijnen tot
stand gebracht. In 486 was hij ten derden
male consul en stelde toen de leap Cassia
agraria voor, volgens welke de tot ager^ publiens gemaakte grond der Hernici zou verdeeld
worden onder de behoeftige plebejers en de
latijnsche bondgenooten. Deze laatste bijvoeging ontstemde de plebs, en het viel den adel
niet moeielij k, Cassius verdacht te maken
van naar het koningschap te streven ; hij
werd ter dood veroordeeld en van de Tarpejische rots geworpen, of volgens eene andere
overlevering door zijn eigen vader ter dood
gebracht. Het verhaal omtrent de akkerwet
is onhistorisch, en is afkomstig uit den tijd
na C. Gracchus (123-121) en T. Drusus
(91). Vast staat alleen het feit, dat Cassius
wegens het streven naar de heerschappij ter
dood gebracht, en zijn huis afgebroken werd.
De latere plebejische Cassii zijn als cliënten
te beschouwen van de vroegere patricische
Bens Cassia. — 2^ Q. Cassius Longanus bracht
als praetor in 167 koning Perseus als gevangene naar de bergvesting Alba Fucentia.
Hij stierf als consul in 164. — 3) L. Cassius
Longinus, kleinzoon van no. 2, bracht in 111
als praetor koning Jugurtha onder vrijgeleide
naar Rome als getuige in zake de gepleegde
omkoopingen. Als consul sneuvelde hij in
107 in Aquitanië tegen de Cimbren en de
Helvetiers (de Tigurini). — 4) L. Cassius
Longinus .navilla (— grij soog), volkstribuun
in 137, was de vader der lex Cassia tabel laria. Hij was censor in 125. Als rechter was
hij zeer gevreesd, en bekend om zijn : «Cui
bono ?" — 5) L. Cassius Longinus, zoon van
no. 4, kenmerkte zich als tegenstander
der optimaten en bracht o. a. in 104 als
volkstribuun de ier Cassia de senate tot stand.
— 6) C. Cassius Lontg raus was consul in 171
en censor in 155/4, en wilde een vast theater
bouwen; doch P. Scipio Nasica, die in 155
consul was, belette dit, en een senaatsbeluit van 154 verbood zelfs, de tooneelstuk-

ken anders dan staande te aanschouwen. -- 7)
C. Cassius Longinus, consul in 73, hernieuwde
de door Sulla gestaakte korenuitdeelingen
(lex Cassia Terentia frurnentaria). In den
zwaardvechtersoorlog werd hij in 72 door
Spartacus verslagen. - 8) C. Cassius Longinus
was quaestor van Crassus, toen deze in 53
tegen de Parthen omkwam, en redde door
zijn beleid het overschot van het leger. Hij
verdedigde Syria tegen de Parthen en bracht
hun in 5.1 eene groote nederlaag toe. In den
strijd tusschen Caesar en Pompeius koos hij
de partij van ' den laatsten en versloeg zelfs
Caesars vloot bij Sicilia; doch na den slag
bij Pharsalus verzoende hij zich met Caesar,
die hem tot zijn legaat aanstelde, zonder
hem echter een commando te geven, en hem
in 44 de praetuur verschafte. Niettemin stelde
Cassius zich met M. Junius Brutus aan het
hoofd der samenzwering, die aan Caesar liet
leven kostte. Uit de briefwisseling tusschen
Cicero en Cassius maakt men op, dat Cicero
op de stemming van Cassius, en dus indirekt
ook op het moordplan invloed heeft geoefend.
Hierop vertrok hij naar de provincie Syria,
hem door Caesar voor het volgende jaar
toegezegd, verdreef den stadhouder Dolabella,
aan wiep de senaat Syria had toegewezen,
nam bloedige wraak op de aanhangers van
Caesar in Asia en trok, met Brutus ver
naar Macedonia, waar beiden, na de-enigd,
nederlaag van Philippi (herfst van 42) , zich
om het leven lieten brengen. Juist zijn samengaan met den onbeduidenden Brutus
schijnt zijn verderf geworden te zijn. Zie
Junii no. 9. -- 9) Q. Cassius Longinus, berucht door zijne afpersingen in Hispania
als legaat van Pompeius (54), was een der
beide volkstribunen (de andere was Antonius),
die 7 Jan. 49 uit Rome naar Caesar vluchtten. Caesar nam hem mede naar Hispania
en liet hem daar achter als propraetor van
H. ulterior, waar echter zijne willekeur een
oproer onder het leger .verwekte. Toen hij
nu met zijne geroofde schatten naar Italië
wilde oversteken, leed hij aan den , mond
van den Ibërus schipbreuk en kwam om
(begin 47). Hij heeft door zijn optreden
Caesar's zaak zeer benadeeld, en den grond
gelegd voor den opstand der Pompeiani, die
in den slag bij Munda onderdrukt werd (45).
— 10) L. Cassius Longinus, broeder van no.
8, was legatus van Caesar in den oorlog
tegen Pompeius, doch als broeder van den
moordenaar van Caesar was hij bij Ante nius verdacht. Deze belette hem dus het
bezoek van de senaatszitting van 28 Nov.
44, waarin A. tegen Octavianus wilde optreden. Hij ging in 43 naar Azië, maar nam
geen deel aan den oorlog, zoodat A. hein
in 41 toestond in het vaderland terug te
keerera. — 11) L. Cassius Longinus, zoon van
no. 10, sneuvelde bij Philippi in het leger
van zijn oom. -- 12) L. Cassius Longinus,
Cicero's mededinger naar het consulaat en
deelgenoot van Catilina's samenzwering. —
13) C. Cassius Par»iensis (van Parma), een der
deelnemers aan Caesars moord, vervolgens

CASSIOPE, -OPEA, -EPEA-- CASTRA.
legaat van no. 8, vereenigde zich na den slag
bij Philippi met Sex. Pompeius, ging na diens
dood tot Antonius over en werd na den slag
bij Actium op last van Octavianus ter dood
.gebracht. Hij schreef treurspelen en epigram-

wallis in met leer overtrokken booten liet
engelsche tin en lood, dat ze tegen aarde
koperwerk en zout vooral aan de in--en
woners van Tartessus verkochten.
Cassivelaunus, aanvoerder der Britten tij dens de tweede landing van Caesar in Bri-

men. — 14) C. Cassius Longinus, proconsul
van Asia 40-41 n. C., stadhouder van Syria
-onder keizer Claudius tussehen 44 en 49, werd
in 65 door Nero verbannen, omdat hij in zijn
huis de beeltenis van no. 8 had. Vespasidn115 riep hem terug. Hij had grooten naam
als rechtsgeleerde. — 15) C. Cassius Chaerea,
krijgstribuun bij de praetorianen onder Caligula en dooi dezen beleedigd, was het hoofd
der saamgezworenen, die in 41 na C. den
keizer om het leven brachten. De nieuwe
keizer Claudius liet Chaerea terstond ter
dood brengen. — 16) L. Cassius Herz.ina,
annalenschrijver omstreeks 150, schreef, naar
het voorbeeld van Cato, in het Latijn. —
17) T. Cassius Sevërus, redenaar van grooten
naam onder de eerste twee keizers. — 18)

tannia.
Cassotis, Ki-waoziS, bron in den delphischen
tempel, zie Delphi. Ook de nimf van die bron.
Castalia, K«or«)«, bron op den Parnassus,
aan Apollo en de Muzen gewijd; wie van
liet water uit deze bron dronk, werd met
dichterlijke geestdrift vervuld; ook werd het
voor reinigingen, enz. in den delphischen
tempel gebruikt. — Den naam Castalia had
deze bron naar eene nimf, die er in gesprongen
was, daar zij de liefde van Apollo niet beantwoordde en aan zijne vervolgingen niet
konde ontkomen.
Castalides, Kaard idme, de Muzen, zoo genoemd naar de bron Castalia.
Castellum, fort of kleine vesting. In den
-

Cassius . i vid ius

of z i2idius Cas sins, waarschij nlij k uit Syria af
streed-komstig,
onder Marcus
Aurelius en L.
Verus met veel
beleid en geluk
tegen de Parthen
-en elders. Hij
veroverde in 163
n. C. Edessa, en
joeg de Parthen z
over den Tigris
terug, en zuide'
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keizertijd zijn
het de kleine
wachtposten aan
de grenzen,
waarover sedert
de 3de eeuw de
grenssoldaten
Legio
So(de latere milites
I cii liinitanei) ver
werden.-del
Zie verder vicus

Voorzijde naar den vijand gekeerd.

1

Socii

Legio

II

b

So-

Legio

Legio

en

II

I

lijk trekkende
veroverde en
verwoestte hij 3 a

Seleucia en Cte5
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no. 3. Castellum
aquae, reservoir
bij eene waterleidi n g, dikwijls
een sierlijk gebouwde en met
en
a4 beeldwerk
zuilen versierde
soort van watertoren, vanwaar

het water dan
naar verschillende fonteinen
en gebouwen

werd geleid.
'
8
wierp hij zich
Castolus,
Kaa m2óc, verzelf tot keizer
.
woedelijk eene
op, doch werd
stad in Lydia,
drie maanden
Achterzijde der legerplaats.
in de nabijheid
later door een
van Sardes, met eene vlakte, die tot verzijner onderbevelhebbers vermoord. — 19)
Cassius bio, geschiedschrij ver, zie Dio Cassius.
zamelplaats der troepen diende.
Cassiope, -opa, -epéa, Kcwoi - neten.., - ónFtct,
Castor, Káoi oe, 1) z. Diosczri. — 2) schoon-ill)?,1) moeder van Andromeda (z.a.). Zij zoon van Deiotarus, schreef een vervolg op
werd met haar echtgenoot en dochter onder
de XXovtxá van Apollodorus (n°. 1), dat tot
de sterren opgenomen. — 2) stad en kaap het jaar 61 liep.
aan de N. 0. punt van Corcyra.
Castra. Als regel gold bij de Romeinen,
Cassis, 1) oorspronkelijk de helm van metaal dat een leger in den oorlog des nachts alin tegenstelling van den lederen helm, çjalea. tij d door een wal en een droge gracht
Later evenwel werd de naam qalea voor alle moest beschermd zijn. Wanneer voor de
soorten van helmen gebezigd. Nevenvorm is
legerplaats eene geschikte plaats was uitgeeassida. -- 2) een jachtnet.
kozen, werd door een metator het kamp
Cassiterides insulae, Kus Oo Tooi Yec ilfoot, met vaantjes uitgebakend en hierop togen
de Scilly- eilanden ten Z. W. van Britannia. de soldaten aan den arbeid, om eene gracht
te graven, waarvan de aarde naar binnen
Hierheen brachten de inboorlingen van Corn-

,
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CASTRA.

werd opgeworpen tot een wal. Volgens de
beschrijving, die wij ervan hebben, bood
een kamp in de dagen der republiek plaats
aan voor twee legioenen met de daarbij
behooreiide soeii. Het vormde een vierkant,
zooals de teekening ' op de vorige pagina te
aanschouwen geeft. De wal had vier poorten:
1 porta praetoria, waardoor het leger uittrok,
in de naar den vijand toegekeerde zijde, 2
porta clecuma2za aan de achterzijde der leger
3 Aorta principelis sinistra, 4 porta-plats,
principelis dextra. De weg a a, die deze beide
uitgangen verbond, heette via principelis,
waarschijnlijk omdat ze liep langs het puncipin7n, het achterste gedeelte van het kamp,

wal bleef een weg open van 200 voet breedte
(intervalluren) ten einde den vijand te beletten,..
door het werpen van brandbare stoffen het
kamp in brand te steken. De wal was 'dikwijls
met palissaden voorzien. In de winterkwartieren, Izi1erna (so. cas ra) werden de tenten
door houten barakken vervangen. - Het
legerkamp van den keizerstijd was bestemd
voor drie legioenen met de daarbij behoorende
auzilia en de keizerlijke garde (cohortes praeíoriae). Het prccetorium bevindt zich nu in hèt
midden van het kamp, met het front naar
de via principelis, die nu dichter bij de porta
praetoria ligt. De via quintana loopt nu achter
het praetorium, evenwijdig met de via prin-

Ii i iI

Manip. VI
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waar het praetoriuiìi enz. stond, terwijl de
weg b b, die achter de vijfde manipels heen
liep, den naam van via quintana droeg. Dit
wordt duidelijker door bijgaande schets,
waarin een gedeelte der legerplaats grooter
is voorgesteld, en waarin tevens de rangschikking der verschillende wapens is aan
praetoriurz (P), het kwartier-gevn.Vaht
van den veldheer, liep de via decumana of
praeloria (c c) naar de Aorta praetoria. Naast
het praelorinm had men aan de eene jijde het
quaestorium (Q) met de tent van den quaestor
en, voorzoover noodig, de bergplaatsen van
proviand enz., en aan den anderen kant het
forum (F). Om het praetorium, quaestorium
en forum heen stonden de tenten van de
tribuni militum en de praefecti sociorum (5),
die der uitgelezen infanterie (6) en cavalerie
(7) en vrijwilligers, evocati et selecti peclites
el equiles, en de keurbenden, onder den naam
van e.ztraordi,narii pedites et equiíes uit de
contingenten der bondgenooten uitgekozen
(8), alsmede de auvilia van vreemde volken,
wanneer deze aanwezig waren. Binnen den

cipális: Rechts en links van de veldheerstent^
op de latere praeiorii, kampeeren de staf en
de staftroepen (cohorles praeioriae); het voor
kamp, door de via praetoria-gedltvanh
in tweeën gedeeld, heet praetenlnra, het ach
reíentura.
-tergdl

Castrá, naam van onderscheidene plaat

uit legerkampen zijn ontstaan,-sen,di
doordat zich in de nabijheid van het vaste
kamp eene stad of een dorp vormde. Castrcc
Cornelia (Corneliana) in het oude carthaagsche:
gebied, de landingsplaats van Scipio Africn us maior, waar hij in den winter van
204-203 zijn kamp had, nabij Utica. Gastric
Batava, aan de samenvloeiing van den
Danubius en den Aenus (Inn), thans Passau.
Lastra Hannilialis, stad in het land der
Bruttii aan de 0. -kust, nabij Scyllaceum. Gas
tra Herculis, in de Betuwe, Kesteren. Gastra
Pjr•rhi, aan den Aous, in het landschap
Triphylia, in het N. van Epirus. Lastra Reyina, in Raetia, tgw. Regensburg. Lastra
Vetera, in Belgica, nabij den Rijn ; de naam
leeft voort in den naam van het dorp Birten

CASTRA PRAETORTA—CATINA.
tegenover Wesel. [lit de nederzetting bij
Castra Vetera (de Canabcae z. a.) ontstond een
stad, die door Traiiinus onder de koloniën
werd opgenomen, Col. Ulpia Traiana, hoofd

-platsvnhedrCugi,a-

naar vaak Traianenses heeten. In de 4de eeuw
n. C. heet de plaats Tricesima of Tricesimae,
tegenwoordig Xanten a/Rhein. De uitgangen
-eesíer, -- chester bij vele plaatsen in Engeland
zijn verbasteringen van castrci of van eastrum.

Castra praetoria, vaste legerplaats der

praetoriaansche garde, in 23 n. C., onder de

regeering van Tiberius, buiten de Aorta Viminalis gebouwd door den praefeetus praetorio
Aelius Seiii nus.
Castrum, sterkte, kasteel. Zie vitas no. 3. Ook
een aantal steden droegen dezen naam. Cas
trur Inni, zie Inui castrum. Castrum novum,
naam van twee rom. koloniën, de eene op
de kust van Etruria, tusschen Centumcellae
en Pyrgi, de andere op die van Pieënum, in
het land der Praetutii. Castrum Teer q ucni (Berglum,), in het land der Bergist^ni (z. a.).
Castulo, Ka ra)cor, bloeiende stad der
Oretini in Hispania, aan den bovenloop van
den Baetis (Guadalquivir). In den omtrek
waren zilvermijnen. De satins Casíulonensis
maakte een deel uit der tegenw. Sierra
Morena.
Casystes, Kacíor,, haven van Erythrae
in Ionia.
Catabathmus, Kaxa i*x&, uós, bergstreek en
dal aan de kust van Afrika, de grens vormende tusschen Cyrenaïca en Aegyptus.
Catabothra, zà KetráNo9'ou, onderaardsche
afwateringskanalen van een meer, zooals bij
het meer Copaïs in Boeotia, waar men bij
lagen waterstand zich zelfs een eind ver in
de afvoerwegen kon begeven.
Cataílroimas, zacá6couoc, schuin gespannen
koord, waarlangs koorddansers op- en afliepen.
Catadupa, 'ra Kazádbi,Tta, de watervallen
van den Nijl aan de aethiopische grenzen.
Catagogia, TaywyL«, feest ter eere van
Aphrodite op den berg Eryx gevierd, wanneer de godin met hare gewijde duiven van
haar jaarlijksche reis naar Libye terugkeerde.
Vgl.

anagogia.

Catalauni, thans Chalons- sur -Marne, in
Gallia, bekend door de nederlaag van Attila
in 451 na C.

Catamitus = Gun yin
Catana, Ka rdvij, thans Catania, kolonie

van Chalcis, omstreeks 725 aan den voet
van den Aetna gesticht. Door de vruchtbaarheid van den bodem steeg de stad spoedig tot een hoogen trap van bloei, totdat
Hiero van Syracuse ze in 476 veroverde en
de bewoners naar Leontini overbracht, terwijl hij daarentegen Catana weder bevolkte.
met 5000 Syracusanen en 5000 Peloponnesirs, en den naam der stad in Aetna ver
Na Niero's dood (461) hernamen de-ander.
Cataniërs hunne stad; de door hen verjaagde
bewoners verhuisden naar Inessa, dat voort
heet. De Cataniërs moesten ech--anAet
ter opnieuw zwichten voor Dionysius (403)
en later nogmaals voor Agathocles. In den
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eersten punischen oorlog viel de stad in handen
der Rom. Sedert Augustus, die er kolonisten
heenvoerde, is het naast Messana de belangrijkste stad van Sicilië.
Cataonia, KKzaoi'ia, Z.O. gedeelte van
Cappadocia, met verscheidene bergvèstingen,
zeer vruchtbaar.

Cataphraetus, 5« (á(PoZ1OS, ruiter, wiens

lichaam en paard met een schubbenpantser
bedekt waren.

Catapulta, '(CrarCiílir1s, soort van geschut
waarmede men zware werpspiezen en steenen
slingerde.
Catarractes of -ta i K^c tri ooáz r r c, ook met
-

één r geschreven, rivier in Pamphylia, die
met donderend geraas zich boven . van de
rotsen in zee stort. Ook wordt het woord.
gebezigd van watervallen in een stroom,
vooral van de watervallen in den Nijl.1. Het
woord kan ook een stuw in een rivier of
een valdeur in eene vestingpoort beteekenen.
Catasta, verbastering van cáO ((OI c, scha vot of planken verhevenheid tot tepronkstelling van misdadigers of tentoonstelling
van slaven ten verkoop.
Cateia, een lange, dunne keltische werp
waaraan een riem bevestigd was, waar--spie,
mede neen de spies na den worp weer naar
zich toe kon trekken.
Catervarii, zwaardvechters, die niet twee
aan twee, maar bij afdeelingen tegen elkander streden.
Cathaei, Ka &(o&, indisch volk, waartegen
Alexander de Groote streed, ten. 0. van den
Acesines.
Catharsius, K« ágotoc, de reinigende, bijnaam van Zeus.
Cathedra, mgr &irfo«, stoel met rugleuning„
doch zonder armleuningen, voornamelijk in
gebruik bij de vrouwen en bij de leeraars in
philosophic, rhetorica en dgl. Vandaar ons
woord lcathecler.
Catilina, familienaam in de yens Ser ia. Zie
Sergii n°. 5.
Catilins Sevérus (L.). staatsman onder
keizer Hadriinus, viel in ongenade, omdat
hij zich tegen de adopiio van Antoninus Pius
verklaarde (138 n. C.). Hij was toen praefectus urbi.

Catillam of -lus, soort van korenmolen.
Het graan werd bovenin gestort en viel dan

tusschen het binnenste en den mantel. Door
nu den mantel rond te draaien, wreef men
de korrels fijn tot meel.
Catil(1)us, zie Tiburtus.
Catifi = Catana.

C ATITJS—CEBRENIS.
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Catius, een Insubriër uit Ticinurn, epicureïsch
wijsgeer uit Cicero's tijd.
Cato, familienaam in de yens Porcia. Zie

ook Valerii n D. 37

Catru, Crtus. KaiQiç, Kn1'i'ç, zoon
van Minos en Pasiphaë, vader van Althaemenes (za.), Adrope, Çlyrnene en Apemosyne.
Catti of Chaiti, Xitio, germaaische stam,
Hatten of Hessen, tot de groep der Elermi
behoorende. Hunne hoofdstad was-noe
iMlattium. Zij wisten tegen de Romeinen
hunne vrijheid te handhaven en wonnen zeer
in macht na den val der Cheruscers. Een
afdeeling van hen vormden de aan de Rorneinen onderworpen Mattiaci (z. a.).
Catuilus, rorn. dichter. Zie 17alerii n. 38.
Catillus, familienaani in de qens iutatc&
Caturiges, volk in Narbonensis in het
bovendal van de Druentia (Durance). Hoofdst.
Eburothïnum, thaiis Embrun.
Caucasa, th Kaizwi , stad in liet Z. van
Chins.
Caneasils, Ku.i;w.00 ç , thans het kaukasisch
gebergte, bij de ouden slechts zeer onvolkomen bekend. De Gctucasthe poflae, Kat'xa01( TtI')U&, waren een bergpas tusschen ontzaggeljke rotsen, door eene onneembare yestung gedekt. Het is waarschijnlijk dezelfde
pas als dd Sarmaticae portae (za.). De mythe
laat hier, op bevel van Zeus, Promtheus
door Hephaestus aan een rots yastklinken,
daar bij de oudste Grieken de Caucasus voor
éen van de eindpalen der wereld gold. Zijn
toppen reikten tot aan den hemel.
Caucasus Irnlieas, thans Hindoe -koh, uit
den latijnschen of griekschen naam verbasterd. Door een misverstand gaf het leger
van Alexander dezen naam aan den Paropa
nÏsus.
4Jallchi = Chctuci.
CaIICöIIQS, KLt.w1', oud pelasgisch volk,
later verdwenen, in Griekenland (Triphylia
en Elis) en Klein -Azië (Bithynië). De aziatische komen bij Homerus als bondgenooten
der Trojanen voor.
Cautlex = Codex.
Caudicaria uavis, platboomd vaartuig, zol(t

derschuit, lichter, uit ruwe planken getim
merd, die o. a. gebezi d werden om koren
van Ostia naar Rome te vervoeren.
Caudium, oude stad in Samnium aan de
vice Appia nova. In de nabijheid, tusschen
Calatia en Caudium, lag de bergpas, furculae
Caudinae, waar in 321 de consuls T. Vetug

rius Calvinus en Sp. Postumius Albinus door
de Samnieten werden ingesloten.
Caulon of Caulonia, Kai'),w', stad aan de
Oostkust van het land der Bruttii gelegen,
zuidelijkste der achaeische koloniën, f van
uit het moederland, òf door Croton gekolo
niseerd. Het was reeds vroeg een bloeiende
stad en één van de steunpunten der Pythagoreërs. In 389 werd het door Dionysius
den Grooten gesloopt, en de bewoners naar
Syracusae overgebracht. Weldra werd het weer
opgebouwd, en later in den oorlog met Pyr
rhus door campaansche troepen ingenomen.
De stad is vroeg vervallen. De Ineening van

sommige grieksche geleerden, dat het oudtijds Aulon of Aulonia geheeten heeft, wordt
door de munten weerlegd.
Caunus, Ku.i'oç, ongezond gelegen stad in
het Z. van Caria, geboorteplaats van den
schilder Protogenes (+ 315). De stad dreef
grooten handel in gedroogde vijgen, eaeneae.
Caupina, z(Jcijov. In de steden en langs
de groote wegen vond men oudtijds wel herbergen en logementen, ook decersoria , genoemd, doch deze waren meestal slecht en
vuil, dikwijls vol ongedierte, en voor lieden
van aanzien niet geschikt. Tegen het eiiIe
van de republiek werden. ze echter ook door
rijkere mensehen bezocht. Ook wordt caupozct
gebruikt voor herbergen en kroegen, waar
men wijn en dranken en soms ook eetwaren
verkocht; in dat geval heeten ze vaak popinae.

Caurns = Corns.
Caasia, Z(OOL breedgerande hoed van
macedonischen oorsprong.
Cantin , elke handeling, hetzij borgstelling,
pand eving, schuldbekentenis, kwitantie of
belofte, waardoor men iemand een waarborg
g

geeft tegen mogelijke schade. Gcmuio de dolo,
de gewaarhorgde verzekering dat men geen
kwaad in den zin heeft.
Cayster of -truis, Kchoïpoç, rivier van KleinAziE, die voorbij Ephesus in de Aegaeische
zee valt, en beroemd was door de talrijke
zwanenvluchten, die er zich ophielden.
Cavari (Cavares), volksstarn in Gallia Narbonensis, aan den linkeroever van de Rhone,
tusschen de Druentia (Durance) en Isara (Isere).
Cavarinus. senonisch Galliër, door Caesar
tot koning over de Senones aangesteld, maar
door zijne landslieden weder verdreven (54).
Cavaedillm, CCIVUrn ciedium, het holle van
het huis, nl. de binnenplaats van een rom.
heerenhnis , waarop verschillende vertrekken
uitkwamen. Met de toeneming der weelde
evenwel werd het cocctedium allengs herscha
pen in eene hinnenzaal op de wijze van het
cdrirm, met dakopening en regenvanger, maar
ruimer dan het atrinm, en in het midden
met bloemen en beelden versierd.
Cavea , in het algemeen een kooi ' (kevie),
traliewerk, afrastering, meer in het bizonder
de ruimte, die in amphitheater, circus of
theater voor de toeschouwers was bestemd.
Zij was in drie rangen verdeeld : ina, media
en SC1I1I1/(J eaceci . Zie ook balEez€s.
Cea, latijnsehe naam voor het eiland £'eos.
Cealas. A'a(Yaç, K(ctd(Yo:ç, een afgrond te
Sparta, waarin misdadigers (later hunne l ij
ken) geworpen werden.
Cebenua mons. ro K/11te'ov dpoç, het woeste
gebergte der Cevennes, in Gallia.
Cebes, KijJ,ç, van Thebe, leerling van
Socrates. Denzelfden naam draagt de schrijver
van een wijsgeerig gesprek, H'l, bevattende een allegorisch tafereel van het menscheljk leven, dat uit de iste eeuw na C.
dateert.
Cebreu. JiT'd(flr, riviertje en stad in Troas
aan den Ida, tusschen Scepsis en Neandria.
Cebrnis. Kd'c, Oenône, dochter van
den riviergod Cebren.

CEBRIONES—CELTIBERI.
Cebriones,zoon van Priarnus
en eene slavin, wagenmenner van Hector,
viel door de hand van Patroclus.
Cecides, Ki.Yiç, van Hermione, dithy
rambendichter uit de eerste helft van de
-

vijfde eeuw.

Cecropia, K/.QOJt(L, oude uaain der acropolis van Athenae, bij dichters ook de stad
zelve.
Cecropides, KzQo7l:Jjç, Theseus, afstam
Ook in het algemeen,-inelgvaCrops.
vooral in het meervond, = Athener.
Ceeropis, 1) Agraulus, de dochter, en Procne en Philonia, de kleindoch2) = Attica. 3) een
ters van Cecrops.
van de 10 phylae, waarin de bevolking van
Attica door Clisthenes verdeeld werd.
Cecrops, KiZQO1P, een attisch autochthoon
of pelasgisch koning van Attica, stichter der
atheensche acropolis, die, evenals het geheele
land, naar hem Cecropia genoemd wordt. Hij
verdeelde het volk in twaalf gemeenten, en
was de grondlegger van beschaving en zachtere zeden door het afschaffen van mensehenoffers, het instellen van verschillende godsdienstplechtigheden, enz. In den wedstrijd
tusschen Poseidon en Athëna (z. a. werd hij
v. 5. tot rechter verkozen. Hij was de vader
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ter daar kwam zoeken; hij was haar eerste
priester te Eleusis en genoot zelf na zijn dood
goddelijke eer. Hij was de vader van Demo-

phon en Tniptolemus.
Celia. Onder dezen naam verstaat men
vooreerst allerlei soorten van kelders en bergplaatsen (cel la frurnentaria, olearia, vinaris).
In de tweede plaats zijn celicte kleine, meest
gewelfde, kamertjes of cellen, die tot slaapvertrekjes dienden voor de slaven, in herbergen ook voor reizigers, enz. ; zij hadden
geen andere opening dan den ingang. Ten
derde komen de badkamers in de huizen enkele

-

-

)

van Erisychthon, Agranlus, Herse en Pandrosus. Als mythiseh wezen wordt hij soms
voorgesteld als half mensch, half draak
yerninus, (h(plÎç), lateren daarentegen maakten van hem een Aegyptenaai, die uit Sais
eene volkplanting naar Attica gebracht zou
(

hebben.
Ceciyphala, Kvqcita, eilandje in de

Saronische golf, tot Argolis behoorende.
Cedalio, Khwr, dienaar van Hephaestus.
Cedides, Ki7 6F öi = Cecltles.
Cedreae, K^: Je icb of KYgw, stad in Caria
aan de Ceramische golf.
2) de
Cedrus, ióQoç, 1) de cederboom.
olie of harst, die uit cederhout werd getrok
ken door het bij het vuur te leggen. Met deze
cederolie wreef men de buiteubladen der boekrollen in, oni ze te vrjwaren tegen mot.
Celaenae, K),ata, bloeiende stad in het
Z. van GrootPhrygia, aan de bronnen van
den IIV[aeander en den Marsyas. In Xeuophons
tijd was er een paleis van den perzischen
koning, een van den satraap en een jachtpark. Hier behoort de mythe van Marsyas
-

te huis.
Celaeno. KLt', eene van de Harpyiën.
Celeia, aanzienlijke rom. kolonie in Non-

cum, tusschen den Dnavus (Bran) en den
Savus (San).
Ce1e1tes, ligunisch volk ten Z. van den
Padus (Po).
Celeres, oudste naam der ruiterj bij het
rom. leger, volgens het verhaal ten getale
van 300 door Romulus ingesteld. Ze werden
aangevoerd door 3 tribuni celerz€rn. Z. verder
equiles.

Celetrum, KAipQo', stad in liet macedonische landschap Orestis.
Celelis, Kdeóç, koning van Eleusis, die
Demëter gastvrij ontving toen zij hare doch-

malen onder den naam celia voor, b.v. celia
caidaria = caldariztrn, enz. Ten vierde is
celia het inwendige van een tempel, het tenipeirnim, waar het beeld der godheid. stond.
Onder frumeniurn in ceilam verstaat men het
koren, dat de stadhouder voor zich en zijn
gevolg noodig had en dat de landbouwers
hem tegen een vastgestelden prijs in magazijn
-

moesten leveren.

Celox, zi)ijç, z),ictoi', snelvarend schip
met eene sterke bemanning roeiers en daarom
ook zeer geschikt voor zeeroof.

Celsus, 1) Ceisus A ibinovanus, lierdichter
A. Cornelius
en vriend van Horatius.
Ceisus, geneesheer onder de eerste keizers,
was de schrijver van eene encyclopaedie de
arlibus in 20 boeken, waarvan nog 8 de medi
3) P. luvenlius Ceisus, vader
cina bestaan.
en zoon, waren beroemde reohtsgeleerden
4) Celsus,
onder Vespasinus en Hadnianus.
schrijver van den (iA:17&yç 6yoç (± 180 n. C.)
de eerste, zeer belangrijke, bestrijding in het
Gnieksch van het Christendom. De tekst is
grootendeels bewaard gebleven door het ge-.
schrift van Origenes, waarin hij Celsus wederlegt (248 n. C.).
Celtae, KJco, machtige volksstam, die
in ouden tijd het grootste gedeelte van Midden-Europa bewoonde. Vooral woonden zij
onder den naam van Oath, Fdxt, in Gallia.
De Kelten of Galliërs schijnen echter zeer
trekiustig geweest te zijn ; er worden verscheidene zwerftochten van hen vermeld. Men
vond er in Hispania, in Britannia, in Cisal
pïna, in Macedonia, in Asia (waar zij genoodzaakt werden in het naar hen genoemde
landschap Galatia vaste woonplaatsen te kie
zen). De groote volksverhuizing drong hen
naar de kuststreken. Zij waren forsche en gespierde menschen, blond of rossig van haar.
De tegenw. bevolking van Wales, de Hooglanden van Schotland, Ierland, Bretagne
en de baskische gewesten is nog grootendeels
van keltischen oorsprong. Bij grieksche schnij
vers staat K roé vaak voor Germani, tegenover F(áx( = Galli.
Celtibri, Ke2riii;eç, dapper en vnijheids-

)
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lievend volk, half van keltischen, half van
iberischen stam, in Hispania, op de waterscheiding tusschen den Oceaan en de 1V ddellandsche zee. Eerst steunden zij de Romeinen
in den strijd tegen de Carthagers ; vervolgens
verweerden zij zich dapper tegen Rome, tot
met den dood van Sertorius in 72 hunne
kracht gebroken was. Numantia (bellurn Wu
naantinumn 143-133) was een hunner steden.
Cerra, zie Coena.
Cenabuni of Genabum, het tgw . Orléáns, z.
Aureliani civitas.
Cenaeuinm . de bovenverdieping van het
huis, oorspronkelijk voor den maaltijd gebruikt, zie Coena.

Cenaeum, -KKiva ov áxooi!, kaap op Euboea
tegenover ``de 'Thermopylae, met een tempel
van Zeus.

Cencireae, K^yXo/raL, een der drie havens
van Corinthus, aan de Saronische golf.
Cenománi, K 1' QM(f 'o^, keltische volksstam,
die zich in de vijfde eeuw in Cisalpina vestigde
in de omstreken van 1VTantua en Verona. Een
ander gedeelte van den stam woonde in Gallia Lugdunensis, ten Noorden van de. Loire,
zie dulerci.
Cenotaphinm, Knor, q o,', ook wel -tumulus
honorari2es of incinis, grafheuvel of graftombe
zonder lijk, ter eere van iemand, wiens lijk
men niet had kunnen vinden of die elders
was begraven.
Censor . Voor 445 werd de census te Rome
door de consuls gehouden, waarbij dan liet
lot besliste, wie van beiden na afloop daarvan het plechtige reinigingsoffer of lustrum
houden zou. ` Toen nu evenwel in 445 ten gevolge van het canuleïsche wetsontwerp (zie
Canuleia (ter)) besloten werd, aan den
drang der plebejers om aandeel in het
consulaat tijdelijk te gemoet te komen door
de verkiezing van tribuni m l2tum consulari
potestate, zonder onderscheid van stand pro mmeue e patribus el plebe, wierpen de patriciërs het bezwaar op, dat wellicht het lot
ijeen plebejer tot het houden van het lustrum
zou aanwijzen, en wisten hierdoor de instelling van een nieuw patricisch ambt, dat der
censoren, te verkrijgen. Waarschijnl ij ker is
het dat de instelling der censuur noodzakelijk
was geworden wegens de steeds vermeerderende
ambtsbezigheden der consuls, die dit werk
in één jaar niet konden voltooien, en dus
het lustrum condere aan hun opvolgers moesten
overlaten. Misschien ook is de censuur eerst
toen ingesteld, en dateert de klassenindeeling van Servius Tullius eerst van dezen tijd.
De eerste censoren (443) waren L. Papirius
Mugilldnus en L. Sempronius Atratinus. Eerst
in 351 komt C. M-arcius Rutilus als de eerste
plebejische censor voor. In 339 bepaalde de
lex Publilia van den dictator Q. Publilius
Philo, dat één der censoren uit de plebs
moest worden gekozen, waarna in 131 voor
de eerste maal twee plebejische censoren voor
-komen,Q.CacilusMt edonc
Q. Pompeius. Oorspronkelijk was de duur
van het censorsambt vijf jaar; doch reeds in
434 werd het door de lex Aenmilia van den

dictator Mam. Aemilius Mamercinus tot 1 1 j Z
jaar beperkt, zoodat de staat dan 3 1 / 2 jaar
zonder censoren was. Waarschijnlijker is het
echter dat deze wet den oorspronkelijk éénjarigen ambtstijd, wegens de vele werkzaamheden aan den census verbonden, tot ander
jaar verlengde. Meestal koos men tot-half
deze waardigheid oud -consuls. Onnaiddell,ijk
na de verkiezing, die plaats had in comitiis
cenluriatis, aanvaardden de censoren hun ambt,
maar hadden voor het uitoefenen daarvan
behalve de gewone rechten der poíestas nog
een bijzondere bevoegdheid noodig, de censoria
potestas, die hun door een lex eenturiatá 'de
censoria potestale werd verleend. Tot de werk
censoren behoorde in de eerste-zamhednr
plaats het houden van den census (z a.) met
het daaraan verbonden lustrum (z. a. ), vervolgens het opmaken der senatorenlijst voor
de eerstvolgende vijf jaar, waarbij zij degenen, die door hen onwaardig werden ge
uit den senaat konden verwijderen.-acht,
In de derde plaats behoorde er toe de ver
tollen en andere indirecte be--pachtingv
lastingen (vectigaláa publica fruenda locare of
verdere), de aanbesteding van openbare werken
(opera locare), en de regeling der door eiken
burger te' betalen belasting. Het meest gevreesd waren de censoren om hun toezicht op
de zeden, regimen morum. Dikwijls trokken zij
streng te velde tegen al wat naar weelde of
overdaad zweemde. Zij konden den burgers
hun stemrecht ontnemen (zie aerarii), ridders
van de ridderlijsten schrappen (zie equites).
Zulk eene vernedering en openbare berisping
heette nota of animadversio censoria en de
daaruit voortvloeiende schande was iircominia.
Sulla, die den senaat onafhankelijk van alle
ander gezag wilde maken, hief de censuur
op, doch toen kwam de schandelijke omkoop
tal van senatoren zóó sterk aan-barheidvn
het licht, dat men de censuur terug ver
werd zij hersteld, doch de-langde.I70
tijden waren er niet meer naar, om het zeden
uit te oefenen. De volkstribuun-mestrchap
P. Clodius Pulcher bewerkte in 58 door eene
wet, dat de censoren niemand meer uit den
senaat mochten stooten, die niet formeel door
hen was aangeklaagd en door beiden schuldig
bevonden was. Onder Augustus werden nog
eenmaal censoren gekozen en vervolgens ging
de censoria poteslas op den princeps over.
Censorinus, familienaam in de Bens Marcia,
z. Marcii n°. 8-10.
Censorinus, rom. taalgeleerde van omstreeks
240 na C., van wien nog een werk de die
natali bestaat, waarin hij vooral over den
invloed van sterren en geesten op 's menschen geboorte en levenslot handelt. Het
werk berust op goede bronnen.
Census . Bij den census moest ieder burger
zich bij de censoren aangeven, die hiertoe in
de villa publica op den Campus 1 artius zitting
hielden. Bij deze aangifte gaf men onder
Bede (ex aninii sententia) zijn eigen naam, dieii
van zijn vader, zijn vrouw en kinderen,
zijn ouderdom en vermogen op, en hiernaar
werd men in de classis ingeschreven, waar-

CENTAURI--r-CENTURIA.
uien behoorde. Ten opzichte van het
vermogen moeten wij hier aanstippen, dat de
censoren alleen datgene belastbaar achtten,
wat men ex zure Qumritium bezat; de ager
publicus die slechts in possessione was, en het
grondbezit in de provincien werd niet ingesehreven. Wie verzuimde zich als burger
-toe

aan te geven, was incenses ; de straf was

verlies der vrijheid, dus capitis demznutio
niaxinrá. Nadat de °aangiften waren afgeloopen,
moesten de' scribae der censoren de verschil
burgerlijsten opmaken : ' 1° de lijsten-lend
van de leden der tribus, met een lijst der
aerarii (z a.) als aanhangsel. 2 0 de lijsten
van de leden der cenluricce. 3° de lijsten der
belastingplichtigen, z. hieromtrent lributur2,
orbi ` et orbae en tribuni aercarii en verder
,aerarii. 4 0 . de lijsten der dienstplichtigen uit
-de klassen, mannen van 17 tot 46 jaar,
,tabulae iuniorum, die elk jaar werden bijgewerkt. Wegens verwaarloozing van huiselijke
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een vat wijn wilden ontnemen, dat Bacchus
voor hem bestemd had. Zie ook PhoWus en
Chiron.

Centimam, Ex eóy y^to,tS, drie reuzen met

honderd armen, Aegaeon, Cottus en Eyes,
zonen van Uranus en Gaea. Door hun vader
in den Tartarus opgesloten, werden zij door
Zeus verlost om hein in den strijd tegen de
Titanen te helpen, en brachten zij veel bij
tot zijne overwinning. De overwonnen Titanen w erden nu in hun plaats naar den
Tartarus verbannen en onder hunne bewa-

king gesteld.

Centrites, K^i'cp Tr c, zijtak van den Tigris
en grensrivier tusschen Armenia en het land
der Carduchen.
Centrónes, min juiste lezing voor Ceutrones.
Centuincellac, thans Civita Vecchia, havenstad in Zuid-Etruria, waar Traianus eerie
villa had.
Centum graflas, een van de opgangen naar

Strijd der Lapithen en Centauren (Apollo-tempel te Bassae).

en zedelijke plichten konden de censoren de
burgers straffen door hen uit eene tribes
.rucstica in eene tui bus Urbana over te brengen
of wel hen tot aerarii (z. a.) te maken. Met
den census ging ook de lectzo senatus voor
het volgend vijfjarig tijdperk gepaard, en
de herziening der ridderlijsten, recorunifio
,equitum, zie equites. Een plechtig offer (zie
lustrum) besloot den census.
Centauri, - Kivrai o&, een woest ruitervolk,
dat in de bergen van Thessalië woonde, en
door de Lapithen deels uitgeroeid, deels naar
de grenzen van Epirus verjaagd werd. Later
stelde men zich voor dat zij half menschen,
half paarden waren (l ippocentczuri), en dat
zij afstamden van Centaurus, den zoon van
Ixion (z. a.) en eene wolk. Hun strijd met de
Lapithen, die met de volkomen nederlaag der
Centauren eindigde, was ontstaan doordat zij,
als gasten op de bruiloft van Pirithoiis, zich
aan de bruid durfden vergrijpen. — Ook in
Arcadië woonden Centauren, die door Heracles
gedood of verjaagd werden, omdat zij hem
,

het Capitolium, aan de Zuidwestzijde, dicht
bij de Tarpejische rots.
Centumviri, een rechterlijk collegie, dat ongeveer in het midden van de 2de eeuw te
Rome is ingesteld, dat uit vaste leden bestond
en recht sprak in processen over quiritari schen eigendom, vooral in erfeniskwestiën.
De leden, 105 in getal, 3 uit elke tribus,
werden waarschijnlijk oudtijds door den praetor
urbcanus gekozen, later, toen liet getal tot
180 steeg, uit een album door loting aangewezen, en spraken recht in naam van het
volk. Zij waren in decuriën verdeeld. Voor
waren de praetor urbanus, later oud --ziters
quaestoren en sedert Augustus de cdeceniviri
stlitibus iudicandis.

Centuria. In de eerste plaats zijn centuriae
de onderafdeelingen, waarin de verschillende
klassen der burgers, met het oog op de
legerindeeling, verdeeld waren volgens de
regeling, die op naam van koning Servius
Tullius staat. Uit de rijksten der eerste of
hoogste klasse werden 18 centuriën ridders
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gekozen, elke van 100 man. Hiertoe werd
sedert de censuur van App. Claudius (312)
een in den census aangegeven vermogen van
400000 as gevorderd. De overige burgers der
eerste klasse met een vermogen van ten
minste 100000 as, waren in 80 ry centuriën
verdeeld en wel 40 centuriae iuniorura (onder
45 jaar) en 40 centuriae seniorum (boven 45

jaar). De tweede klasse (75000-100000 as)
telde 10 centuriae iuniorunz en 10 ceníuriae
seniorurz, evenzoo de derde klasse (minimum
50000 as) en de vierde (25000 as). De vijfde
klasse daarentegen (12500 as) telde 2 X 15
centuriën. Vroeger werd de census naar den
grondeigendom bepaald, en werd men bij
een eigendom van minstens 20 iugera in de
eerste klasse geplaatst, bij een van 15 iuçjera
in de tweede, bij 10 in de derde, bij 5 in
de vierde en bij 2 in de vijfde klasse. Verder
waren er twee centuriën van werklieden,
n.l. ééne uit timmerlieden en ééne uit smeden
bestaande (,abri ti=qnariz et aerarii), alsmede
Bene van hoornblazers, eornieines, en Bene van
bazuinblazers, tubicines, en ten slotte Bene
C. aceensi velati (zie accensu s 11 0 . 2). Omtrent
de toepassing dezer indeeling van het volk
op de uitoefening van het stemrecht zie
Cormiiia. Men denke zich elke eenturie als
eene compagnie onder aanvoering van een
eeniurio De tweede klasse was minder volledig
gewapend dan de eerste, de derde minder
dan de tweede, enz. De capite eensi waren
vrij van belasting en van krijgsdienst, daar
men meende, dat de verdediging van den
staat moest rusten op hen, die werkelijk iets
te verliezen hadden en dus het meeste belang
hadden bij rust en veiligheid. De rijksten
droegen de zwaarste lasten, doch hadden ook
de meeste rechten. De eerste klasse telde,
met de ridders mede, 98 van de 193 centuriën en bracht dus 98 van de 193 stemmen
uit. De iuniores waren beschikbaar voor den
dienst te velde, de seniores voor de verdediging
der stad. Zie verder comitia eentuuiata.
Allengs evenwel liet men voor het leger
deze indeeling varen, en werden de soldaten
onderscheiden in hastai2, principes en triarii.
Ten tijde van Polybius was de normale sterkte
van een legioen als volgt:
1200 hastati, fins iuvenumrz pubescentiuw,
1200 principes, robustior aetas,
600 triarii, veter'clnus sssiles spectatae virtutis,
terwijl 1200 velites of lichtgewapenden bij
de verschillende afdeelingen waren ingedeeld
en dienst deden als plaatsvervangers der
gevallenen of als ongeregelde troepen. In
hen was minus roboris aeiate factisque. Eene
centurie lzastati of principes bestond uit zes
gelederen, elk van tien man, en daarachter
twee gelederen velites. Eene centurie triarii
bestond uit drie gelederen triarii, dus 30 man,
met twee gelederen velite s. Aan het hoofd
van elke centurie stond een centurio.
Centurio, .hoofdman eener centurie. Twee
centuriae in het leger vormden één manipulus:
de aanvoerder der eerste eenturie van elken
manipel was centurio prior, die der tweede
centurio posterior. De prior stond boven den

posterior. De rangorde der centuriones van
het legioen was de volgende. Eerst kwamen
de 20 centuriones der triarii of pilani, en wel
zóó, dat de beide centuriones van den eersten
manipel hooger in rang waren dan die van
den tweeden, deze weer hooger dan die van
den derden, enz. Op dezelfde wijze volgden
dan de 20 aanvoerders der principes en daarna
de 20 der hastati. De laagste in rang was
derhalve de centurio posterior van den tienden
manipel der hastati ; de hoogste was de eenCurio prior van den eersten manipel der pilani.
Deze werd primus pilns of prirniipilus genoemd.
Tijdens Caesar echter was het legioen in 10
cohorten verdeeld, elk uit één manipel van
elke soort bestaande. In iedere cohorte was
de rangorde deze : pilan2us prior, pro, posterior,

prineeps prior, pr. posterior, diastatus prior, Ii.
posterior. De zes centuriones der eerste cohorte
stonden boven die der tweede, enz. Als teeken van zijn rang had de centurio een wijn
(vitis), dien hij soms zeer onzacht-gardstok
wist te gebruiken. Het zwaard droeg hij
links, terwijl de soldaten het rechts droegen.
Centuripae, z à Knvróeuuna, oude stad op
Sicilia aan den Syrnaethus nabij den Aetna.
De burgers van Centuripae waren onder de
rom. heerschappij de eenige Sicilianen, die
recht van grondbezit over het geheele eiland
hadden.
Ceos, Kíwe, eiland der Cycladen, niet eervan de Z.O.-punt van Attica, geboorteplaats
-

der lierdichters Bacchylides en Simonides.
Zelfmoord op zestigjarigen leeftijd was, naar
men vertelt, oudtijds hier in zwang. Van de
vier steden was Iulis de voornaamste.
Cephallenia, Kwpa).17J^La, bij 1-lom. ook
Same of Samus genoemd en destijds af han
grootste der Ionische-kelijvanIthc,
eilanden. Van de vier steden was Same de
voornaamste. In het begin van den peloponnesischen oorlog sloot het zich bij Athene aan.
Cephaloedis of -ditnll, K5otö , -ol hoi,
stad op de N. -kust van Sicilia, tusschen

en. Halaesa.
Cephalus, .hiivt2oe, 1) zoon van Hermes
en Herse of van Delon en Dioméde, gehuwd
met Procris, dochter van Erechtheus. Hij
werd, toen hij op jacht was, door Eos geschaakt, maar zijn onweerstaanbaar verlangen
naar zijne echtgenoote maakte, dat hij zich
met de liefde der godin niet gelukkig gevoelde. Zij liet hein dan ook gaan, maar
eerst nadat zij hem wantrouwen tegen Procris had ingeboezemd. Daarom besloot hij
vermomd naar zijne woning terug te keeren
en zijne gemalin te beproeven, en ofschoon
hij haar eerst nauwelijks konde naderen en
zij zeer lang aan zijne verleidelijke aanbiedingen weerstand bood, was zij op het punt
toe te geven, toen hij zich bekend maakte.
Beschaamd vluchtte zij naar Creta, waar zij
van Artemis of Minos een onfeilbare werpspies ten geschenke kreeg en eenjachthond,
wiep niets ontloopen konde. Als jong meisje
kwam zij nu bij Ceph. terug, die haar uit
begeerte naar de genoemde geschenken zijne
liefde beloofde, waarop zij zich op haar beurt.
Himera

-

CEPHE1S--CERAMLCUS.
bekend maakte. Hierop volgde een verzoening. Maar door jaloerschheid gedreven,
volgde Procris eens haar echtgenoot heimelij k toen hij ter jacht ging, en bij deze gelegenheid werd zij door Ceph. zelf, die tasschen het geboomte een wild dier meende
te hooren, met de onfeilbare werpspies gedood.
Hij werd daarom door den Areopagus verbannen en hielp later Amphitryo in zijn
oorlog tegen de Taphiërs, waarvoor hij het
eiland Cephallenia tot belooning ontving.
— 2) van Syracuse, een rijk en beschaafd
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schandelijken vrede, dat hij bijna ter dood
veroordeeld werd ; hij werd echter afgézet en
voor vijf talenten beboet. -- 2) atheensch
beeldhouwer, vader van Praxiteles, van wien
nog . een beeld, Vrede en Rijkdom, bestaat.
Cephis(s)us, Ki oós, ook wel Ki q 000c,
naam van verscheidene rivieren, o. a. 1) in
Phocis en Boeotia. Naar deze rivier, die in
het meer Copaïs uitloopt, heet dit laatste
bij Homerus ook De riviergod van
dit stroompje was de vader van Narcissus.
— 2) riv. in Attica, die aan de Westzijde
langs Athenae vloeide. — 3) rivier in

Argolis, die van links
in den Inachus uitstroomt.

Cephren, = Che

-

phi-en.

Cera, Zio6S, was,

Cerae (open).

man, die zich in 447 op raad van Pericles,
zijn gastvriend, te Athene vestigde, vader

van den redenaar Lysias.
Cephéis, K^qc, Andromeda, dochter van
Cepheus.
(iepheus, Ki , 1) zoon van Belus en
Anchinoë, koning van Aethiopië, vader van
Andromeda, werd met zijne vrouw en dochter onder de sterren verplaatst. — 2) Areadiër, zoon van Lycurgus, nam deel aan de
calydonische jacht. — 3) van Tegen, zoon
van Aleiis en Neaera, een van de Argonauten.
Cephisodotus, Kq^Pto6Yoroq, 1) Athener,

werd in 359 met eene vloot naar Thracië
gezonden, waar hij zich door Charidémus
liet overhalen tot het sluiten van een zoo
SCHLIMMER en DE BOER.

werd door de ouden
tot verschillende doeleinden gebruikt. Men
bestreek er de houten
schrijfplankjes mede,
waarop men dan met
een stalen schrijfstift
of stilus schreef (íabulae ceruíae). Soms waren eenige van zulke
plankj es tot eenboekje
vereenigd, zooals bij
ons wel met leitjes
het geval is ; zulk
een boekje heette
cerae; Gera prima,
secunda, enz. beteekende dan de eerste,
tweede bladzijde.
Voor geschriften, die
bewaard moesten worden, om zoo noodig
in rechten tot bewijsstuk te kunnen dienen,
had men tafeltjes,
welker inrichting uit
nevenstaande af heelding blijkt. Het eigenlijke stuk staat op
de binnenzijde van
het eerste en tweede
tafeltje, deze twee
zijn dichtgebonden met een touw, dat door
een opzettelijk daarvoor gemaakte gleuf
loopt, en dat bevestigd is door de zegels van
getuigen, wier namen naast hun zegel geschreven zijn. Z. de afb. op blz. 162. Op de binnenzijde van het derde tafeltje staat een korte
opgave van den inhoud van het document.
— Ook -werd het was gebezigd tot boetseeren,
vooral voor de borstbeelden (of liever maskers)
van beroemde voorzaten, imagines maiorum.
-- Ook schilderde men met wasverven, die
vervolgens werden ingebrand, welke bewerking eneaustiek heet, iyxa2^ortzi , (z. encausíica).
Ceramieus, KsQa Li&x6s — pottenbakkers markt, plein en fraaie voorstad van Athenae,
gedeeltelijk buiten, gedeeltelijk binnen den
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muur gelegen . In het buitengedeelte werden
zij, die in den strijd gevallen waren, van
staatswege begraven.
Ceramus, K^ora,uos, stad in Caria, aan de
golf, die naar haar sinus Cercanaicus wordt
genoemd.

des te moeilijker was, daar hij van Pluto
slechts verlof er toe gekregen had op die
voorwaarde, dat hij hem ongewapend zoude
vangen.
Cereasórum K^QxáowQov, stad aan den Nijl,
juist waar deze zich in verschillende armen
begint te splitsen.

kersenstad, op de kust van Pontus, een kolonie van Sinope, vanwaar L. Licinius Lucullus
in 74 de eerste kersen naar Rome overbracht.
Een ander Cerasus, meer westelijk gelegen,
is later verdoopt in Pharnacia (z. a.).

Cereïna, Kiexcva of KFOxtvva, twee door
eene brug verbonden eilandjes met gelijknamige havenstad op de kust van Africa, in
de kleine Syrte. Het kleinste eilandje wordt

Cerasus, K^oaooiS = het kersenrijke, de

,

ook Cercinzíis genoemd.

Cercïne, Kee/i, gebergte
in Macedonia tusschen den

Axius (Vardar) en den Strymon (Karasu). Ook een meer,
waardoor de Strymon loopt.
Cercinium, Ke z 'tov, sterkte
in Thessalia aan het meer
Boebëis.
Cercius — Circius..
Cereopes, KKexcv;za5, een
soort kabouters, die bij de
Thermopylae, op Euboea of
in Lydië woonden. Zij ontstalen Heracles zijne wapenen
en werden tot straf door hem
aan een balk gebonden, maar
hun berouw vermaakte den
held zoo, dat hij hen weder
losliet. — V. a. een volk dat
het eiland Pithecusa bewoonde.
Zij beloofden Zeus hun bij
stand tegen de Titanen, maar
toen zij het daarvoor bedongen
loon ontvangen hadden, hielden zij hun woord niet. Tot
straf werden zij in apen veranderd. — Een plaats te
Athene, waar veelal gestolen
goed verkocht werd, heette
Keoxthïtcov ápoeé.
Cercyon, Ke w.f wv,

Cerae (gesloten en verzegeld).

Ceraunii montes, Ke^Oai ma ^o^, gebergte

op de kust van Epirus, berucht door de vele
onweders (xTw6S). Zie ook .Acroceraunia.
Cerberus, K,^o/JeQoS, zoon van Typhon en
Echidna, een hond met drie, vijftig of honderd koppen, slangen in plaats van haren,
en een staart met een drakekop. Hij hield
verblijf in een hol aan gene zijde van de
Styx en zorgde dat niemand de onderwereld
verlaten kende; daarom moesten zij, die
levend in de onderwereld afdaalden, dit monster bedwingen om zich den terugtocht te
verzekeren. Orpheus deed hem door de tonen
zijner lier in slaap vallen. Het laatste der
twaalf werken van Heracles was dat hij den
Cerberus naar de bovenwereld bracht, wat

zoon van
Poseidon of Hephaestus, vader
van Alope. Hij woonde bij
Eleusis en dwong alle vreemdelingen zich met hem in het
vuistgevecht te meten ; de
overwonnenen bracht hij ter
dood. Eerst Theseus gelukte
het hem te overwinnen en te
dooden.
Cerdicliites, volk in Liguria, ten Z. van
den Padus.
Cerealia, feesten den 19den April te Rome
ter eere van Ceres gevierd, met wedrennen
en tooneelvertooningen. Sedert 202 begon
het feest reeds den 12den April en duurde
tot en met den 19den_ Men ging in het wit
gekleed, zond elkander bloemkransen en
noodigde elkander ten maaltijd.
Cereális, familienaam in de Bens Petillia.
Ceres, eene italiaansche godin van den
landbouw, die samen met Tellus (z. a.) vereerd werd, maar later door de Romeinen
geïdentificeerd werd met Deméter. De eeredienst van de grieksche Ceres werd te Rome
ingevoerd en haar eerste tempel gebouwd in

CERINTIIUS—OHAEREMON.
493 gedurende een door misgewas ontstanen
hongersnood, en ingewijd door den consul
Sp. Cassius Viscellinus. In dezen tempel,
waarin zij te zamen met Liber (Dionysus) en
Libera (Core) vereerd werd (men noemde den
tempel aedes Gereris Liberi Liberaeque) en die
de aandacht trok als eerste voorbeeld van
grieksehen bouwstijl, deden grieksehe vrouwen, vooral uit Neapolis, dienst, en alle
mythen, die op Demeter betrekking hebben,
werden op Ceres overgedragen. Vooral den
roof en het terugvinden van Proserpina herdachten de romeinsche vrouwen met groote
plechtigheid in de maand Augustus en keizer
Claudius trachtte zelfs de eleusinische mysteriin naar Rome over te brengen. Haar
voornaamste feest bleef echter de Cerealia
(z. a.). Ceres werd vooral als eene godin der
plebejers beschouwd; haar tempel, waarin
het plebeïsch archief en afschriften van wetten
en senaatsbesluiten bewaard werden, stond
in een geheel plebejisch gedeelte van de stad
( bij den Circus Maximus aan den kant van
den Aventïnus), haar dienst stond onder toezicht der aediles plebeii.
Cerinthus, Kioç, stad aan de 0. -kust
van Euboea, van Chalcis afhankelijk.
Cermalas, het N.W. gedeelte van den Paintinus. Het was een onderdeel van het Septimontium, zie Rorna.
Cerretni, KQnpno, iberisch herdersvoik
in de zuidelijke dalen der Pyrenaeën, in het
tegenw. Cerdagne.
Cersobleptes, zoon van Cotys,
werd in 358 koning der odrysische Tliraciërs.
De thracische Chersonsus, die door zijn vader
veroverd was, moest hij aan de Atheners
teruggeven ; in 347 ontnam Philippus van
Macedonië hem een deel van zijn rijk, en in
342 verloor hij het geheel en moest hij zich
aan Phiiippus onderwerpen.
Cersus. KQOoç = Carsus, KciQooç.
Cervi, soort van palissaden of van zoogenaamde spaansche ruiters, uit boom stammen
of zware takken bestaande, waaraan men
andere takken had laten zitten als het ewei
van een hert.
Cerynia, stad op de N. -kust van
Cyprus.
Ceryx, KQll, zoon van Hermes en Pandrosus, stamvader van het atheensehe priestergeslacht der Cerces (Kinzç of KiQlzJa&).
Cessio, overdracht van eene zaak of van
een recht. Eene in iure eessio is eene formede overdracht ten overstaan van den praetor. Zie ook bonoruni cessio.
Cestius, naam van een rom. geslacht. 1)
de bouwer van de brug, pons Cestius, die de
insulc Tiberinc met de regio Trcsnstiberina
verbindt. - 2) C. Cesius, rom. ridder, volkstribuun enpraetor, tegenstander van Autofins, waarschijnlijk bij de proscriptiën van
43 omgekomen. - 3) C. Gesthss Epulo, de
man tot wiens gedachtenis door eenige zijner
erfgenamen de ,,pyramide van Cestius" werd
opgericht, 37 meter hoog, op een grondvlak
van 30 meter lang en breed. Het gevaarte,
dat in 330 dagen voltooid werd, bevat
1

g
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slechts eene kleine ljkenkamer. -- 4) (les ties G a llus, onder Nero stadhouder van Syria,
had in 66 na C. met een opstand der Joden
te kampen, die de rom. onderdrukking moede
waren.
Cestrîne KorQvi, landschap in Epirus
tegenover Corcyra.
Cestus, x5OT6ç de geborduurde gordel van
Aphrodite, die onwederstaanbare bekoorljk.
heid gaf.
Ceti, Kxso, oude stam in Mysia aan
de rivier Cetëus, die bij Pergamum in den
Caïcus valt.
Cethgus, zeer oude familie in de yeas
Cornelia, z. Cornelii no. 30-34.
Ceto, Kipth, dochter van Pontus en Gaea,
gehuwd met haar broeder Phorcys, en bij
hem moeder van de Gorgonen, de Sirenen
e. a. monsters.
Cetra, klein rond schild, met ieder overtrokken, van spaanschen oorsprong, ten tijde
van Caesar ook door lichtgewapende rom.
troepen gebruikt.
Ceutrônes, alpenvolk in de provincia Alpes
Poeninae. De weg van Italia naar Lugdunuin liep door hun gebied.
Cevenna, = Cebenna.
Ceyx, Kiii, 1) koning van Trachis, bij
wien Heracles gastvrij opgenomen werd. ) zoon van Hesperus en Philnis, gemaal
van Alcyone (z. a.).
q, ook 'iaç,
A
rivier in
Chaböras, XaflthQa
Mesopotamia, ontspringt bij Resaïna, stroomt
door Gauzanitis, neemt den Mygdonius en den
Saocoras op, en valt bij Circesium in den
Euphraat.
Chabrias, XaflQa ç , atheensch veldheer, die
het bevel voerde over de troepen, welke de
Atheners aan Euagoras van Cyprus te hulp
zonden (388), en later (385) aan het hoofd
stond van de grieksche huurlingen in dienst
eerst van Acoris en daarna van Nectanebis
van Aegypte. Op verlangen der Perzen door
de Atheners teruggeroepen, verjdeide hij (378)
een inval van Agesilus in Boeotië door goed
bedachte en geheel nieuwe manoeuvres, waardoor hij zich vooral grooten roem verwierf.
Nadat hij in den zeeslag bij Naxus de Spartanen had overwonnen (376), werd hij naar
ThraciE gezonden, waar hij vele bondgenooten
voor Athene won, en besehermdè hij Abdëra
tegen de aanvallen van Charidëmus. Na
afloop van den thebaanschen oorlog voerde
hij nog het bevel over de vloot van Tachos
van Aegypte in diens oorlog tegen de Per
zen. Hij sneuvelde in den bondgenootenoor
logbij het beleg van Chius (357), toen zijn
schip in de haven van de vloot afgesneden
en bijna reeds gezonken was.
Chaerea, hoofd der saamgezworenen tegen
Caligula. Zie Cassii n°. 15.
Chaermon, X(f Qw1', 1) atheensch treurspeldichter, wiens werken, in weerwil van
hunne letterkundige waarde, wegens hunne
moeilijkheid meer geschikt werden geacht
om gelezen, dan om opgevoerd te worden.
Hij leefde omstreeks 375. - ) .stoicjnsch
wijsgeer van Alexandrië, hoofd der biblio-

-
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CHAEREPHON—CHARAX.

Cheek aldaar, kwam naar Rome en werd een
der opvoeders van Nero. Van zijne geschieden oudheidkundige werken is slechts weinig over.
Chaerephon, Xgfqi, Athener, een van
de vurigste vereerders van Socrates. Aan
hem werd het bekende orakel gegeven, dat
Socrates den wijsten aller menschen noemde.
Ook als dichter van een treurspel wordt hij

genoemd.
Chaeronêa, Xateó)i1Ft«, stad in Boeotia,
geboorteplaats van Plutarchus, bekend door
een drietal overwinningen : 1) van de Boeotiërs op de Atheners in 447 ; -- 2) van
Philippus van Macedonia op de vereenigde
Atheners en Thebanen in 338 ; — 3) van
Sulla op Mithraddtes' veldheer Archelaus,
in 86. In de 5de eeuw behoorde het tot
Orchomenos, later werd het een zelfstandig
lid van den boeotischen. bond (zie Boeotia).
Chalaeum, XáAaiov, havenstad der Locri
Ozolae aan de noordpunt van de • Crisaeïsche
golf.
Chalastra, Xub.áo1QCt, stad in Macedonia
aan den mond van den Axius (Vardar).
Chalee ..Xáx^, eilandje ten W . van. Rhodus .
megarensische ko^^
Chale édon, Xd'wl',
ionic op de kust van Bithynia tegenover het
jongere Byzantium, meermalen belegerd en
veroverd. In haar gebied lag de havenstad
Chrysopolis. Het was de geboortestad van
den wijsgeer Xenocrates en had een beroemden Apollo- tempel. Eene andere schrijfwijze
is Calchedon, Ka^ dip dn'.
Chaleidiee, .Xa)ztchZi , groot schiereiland
aan de macedonische kust, bezet met grieksche volksplantingen, vooral van de euboeïsche
stad Chalcis (8ste eeuw). Het splitst zich in
drie landtongen : Acte met den berg Athos,
Sithonia en Pallëne.

Chaleidicum, x (dzi, &Zóv, overdekt, van
voren open voorportaal of portiek, waarvan
het dak door zuilen werd gedragen.
Chalcioecus, Xa) z obzos, bijnaam van Athëna
te Sparta, naar haar met koper versierden
tempel, waarin een koperen beeld van de godin
stond en waar op de Chalcioecia (Xa) zto^z&a)
gewapende jongelingen offerden.
Chaleis, Xa) zic, oude hoofdstad van Euboea,
aan het smalste gedeelte van den Euripus
gelegen, en sedert 411 door eene brug met
het vasteland van Attica verbonden. Chalcis
was eenmaal een bloeiende stad, die een groot
aantal koloniën uitzond, o.a. naar Chalcidice,

Cumae in Italia, Naxus op Sicilia, enz. Met
Eretria, dat 3 uur ten Z. van Chalcis ligt,
heeft het gedurende een halve eeuw (± 700—
650) strijd gevoerd om de oppermacht
op Euboea en het bezit van de Lelantische
vlakte (zie Lelantius Campus), die met • de
nederlaag van Eretria eindigde. In dezen
strijd werd Chalcis door Samus en Corinthe,
Eretria door Milete en Megara geholpen. In
506 leed de adel van Chalcis, de Lrnop'ówt,
een zware nederlaag tegen het democratische
Athene, en Chalcis moest de lelantische
vlakte aan Athene afstaan, dat er 4000 kolonisten, r).ioov foi, heenzond, die echter in

490, bij den aanval der Perzen op Eretria,
naar hun land terugtrokken. Sedert 506 is
de bloei van Chalcis voorbij, zie Euboea. In
den tijd der Diadochen was Chalcis een der
sterkste plaatsen van Griekenland, meestal
in de macht van Macedonië. De Romeinen
konden het in 207 niet innemen. Bij den
vrede in 194 werd de stad vrij. In 146 werd
ze na den opstand door de rom. troepen
geplunderd en de muren gesloopt. Chalcis was
de geboortestad van de dichters Lycophron
en Euphorion en den redenaar Isaeus. — Ook
in Aetolia en in Syria (Ch. ad Belum ten Z.
van Beroea), vond men eene stad Chalcis.
h,, het zuidelijke deel van
Cllaldaea, X aMai
Babylonia, later ook wel als algemeene naam
voor het geheele land gebezigd. Zie overigens
Babylonia en Chalybes.
Chaldaïcae rationes . Zie Babylonii numaeri .
Chaleium, X(j2^tov — Chalaeum.

Chains, Xi)o S , riviertje in N. Syria, waar
lagen en dat in de-anBeroChlcis

woestijn wegsterft.

van mijn
onderdanen-werksinht0.vaPou,
der Mossynoeci. Het Grieksche woord voor
staal, ;^á^,2^ip, is aan hen ontleend. Hiervan
moeten die Chalybes onderscheiden worden,
die als een strij dhaftig en dapper volk geschilderd worden, en ook wel Chaldaei genoemd worden. Met de babylonische Chaldaei
hebben ze niets te maken.
Chalybes,

Xá21^1!5, een volk

Chalybon, Xa) fflwv, stad ten N. van Da-

mascus in Syria, tgw. Helbun. De stad was
beroemd om haar wijn.

Chamávi, Xegavoi, XáuaIot, germaansche

stam, eerst aan den Rijn gevestigd en later
aan den Visurgis (Weser). In de 4de eeuw
n. Chr. wonen ze wederom aan den Rijn in
het latere Hamaland, tusschen Ouden Yssel
en Rijn, en behooren zij tot de Salische
Franken.
Chaones, Xáom , ruwe volksstam in Epirus,
wier land, Chaonia, zich langs de kust uitstrekte, van Acroceraunia tot aan de rivier
de Thyamis. Bij romeinsche dichters is
Ciaonius pater = Zeus van Dodona, en
columbae Chaoniae = de duiven van Dodona.
Chaos, Xáos, oorspronkelijk de onmetelijke
ledige ruimte, die bestond voordat iets geschapen was ; volgens lateren de vormlooze
massa, waarin alles, wat later een afzonderlijk bestaan kreeg, verward dooreen lag.
Chaos bracht Gaea, Tartarus en Eros, later
nog Erebus en Nyx voort.
Charaeéne, dat gedeelte van Susii,na, dat
boven Spasinu (Pasinu) Charax (zie Charax
no. 1) ligt.
Charádra, X«oádom, stad in het N.W. van
Phocis, ten 0. van Lilaea, aan het riviertje
Charádrus, op een rots gelegen. Ook in Mes
Zuid -Epirus vond men eene stad-senia
van dezen naam.
Charax, XdQal (= palissade, legerkamp),
naam van onderscheiden steden. 1) stad in
Susidne aan de monding van den Tigris, door
Alexander den Gr. gesticht en Alexandria ge
vervolgens verdoopt in Antiochia naar-hetn,

CHARES—CHARITO.
den syrisehen koning Antiochus IV Epipha
en ten slotte Charax Spasinu (IPasinu)-nes,
genoemd naar den arabischen vorst Spasines
(Pasines), die de plaats door dammen tegen
overstrooming beveiligde. - ) stad op Corsica. - 3) stad in Media, nabij de Caspiae
portae.
Cliares, Xá ç , 1) atheenseh veldheer, die
door Zijne hebzucht en onrechtvaardigheid
zoowel als door zijn gebrek aan beleid in den
oorlog dikwijls reden tot ontevredenheid gaf,
maar zich toch door kunstgrepen en zelfs door
omkooping wist staande te houden. Toen hij
in den bondgenootenoorlog gedurends een
hevigen storm hij een aanval op Samus de
nederlaag geleden had (356), bewerkte hij
door valsche berichten dat zijne ambtgenooten,
Iphicrates en Timotheffs, die den aanval afgeraden hadden, teruggeroepen en beboet
werden. Toen hij zich echter door geldge
brek tot een grooten rooftocht tegen eenige
perzische steden genoodzaakt zag en bovendien den oproerigen satraap Artabdzus tegen
den koning van Perzië steunde, werd hij op
verzoek van dezen teruggeroepen. Vruchteloos
trachtte hij eenige malen Olynthus tegen
Philippus te beschermen, en Byzantium, dat
hij eveneens tegen Philippus verdedigen zoude,
weigerde zelfs hem te ontvangen. Waarschijn
lijk sneuvelde hij in den slag bij Chaerona. 2) bronsgieter uit Lindus, maker van het
beroemde kolossale beeld van den zonnegod
op Rhodus, omstreeks 290 Reeds in 222 is
het beeld, dat ± 30 Meter hoog was, tengevolge van een aardbeving ingestort, en
zijn de overblijfselen blijven liggen, totdat
ze in den byzantijnschen tijd door een ara
bisch generaal aan een Jood verkocht zijn,
die voor het vervoer de beschikking noodig
had over 900 kameellasten.
Charicles, 1) admiraal in den
peloponnesischen oorlog, later een van de
dertig. - ) schoonzoon van Phocion, liet
zich door Ilarpalus omkoopen en werd ter
dood veroordeeld, doch vluchtte (319).
Charidmus, XaQJoç, van Oreiis op
Euboea, aanvoerder van huurlingen in atheenschen, perzischen en thracischen dienst. Door
zijne verraderlijke handelingen kwam hij dikwijls in moeilijkheden, toch werd hij in
Thracid onder de rcgeering van zijn schoonvader Cotys en van Cersobleptes een man van
veel invloed. Hoewel hem door de Atheners
het burgerrecht geschonken was, was zijn
politiek hun in den regel vijandig; niette
min wist hij sommigen zoo omtrent zijne
bedoelingen te misleiden dat men zelfs voorstelde hem bij eene afzonderlijke wet buitengewone bescherming tegen zijne vijanden toe
te zeggen, welk voorstel echter door den
tegenstand van Demosthenes en anderen
waarschijnlijk verworpen werd (352). Tegen
Philippus strijdt hij in 351 in de Chersonesus,
in 349 in Chalcidice, in 338 bij Chaerona.
Hij was een van de mannen wier uitlevering
door Alexander na het bedwingen van den
thebaanschen opstand geëischt werd. Toen
Alexander zich op verzoek van het volk met
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zijne verbanning tevreden stelde, vluchtte hij
naar PerziÉi, waar hij, wegens al te vrijmoedige afkeuring van de maatregelen van
Darius, door dezen ter dood gebracht werd
(333.
Charietto, Xanhrwi, bandiet, die eerst op
eigen houtje van Trier uit den strijd begon
tegen de in het rijk ingevallen Franken, en
daarna door den onderkeizer (Caesar) Julianus
aangeworven, door hem gebruikt werd in een
guerilla tegen de in de Betuwe en NoordBraband ingevallen Chamaven, waarbij hij
den zoon van hun koning gevangen nam
(358 n. C.). Ook gebruikte Julianus hem als
gids tegen de Alamannen. Als comes Germanice zetriusque sneuvelde hij in 365 n. C. tegen
Alamannen, die wederom in Gallië waren
ingevallen.
Charilus, Charilins, XaQ)eoç, -)ewç, XciQc.Uoç, nageboren zoon van Polydectes, neef
en pupil van den wetgever Lyeurgus, koning
van Sparta. Hij voerde oorlog tegen de Argiven en Tegeaten maar werd door laatstgenoemden gevangen genomen en niet vrij gelaten, voor hij hun beloofd had hen niet
weder te bestrijden.
Charis, Charites, Xciç, XciQxç, Graiae,
dochters van Zeus en Hera of de Oceanide
Euryriome of van Helius en Aegle of van
Dionysus en Aphrodite. Zij zijn de godinnen
der bevalligheid, zonder wier medewerking
ieder feest, ieder kunstwerk, alles wat vreugde
en genot schenken kan, zijn rechte waarde
mist. Daarom zijn zij de vriendinnen der
Muzen, de gezellinnen van Aphrodite, Peitho,
Hermes, Apollo en Dionysus, en worden zij
dikwijls gemeenschappelijk met deze godheden
in dezelfde tempels vereerd, hoewel zij ook
op vele plaatsen eigen tempels hadden. Bij
Homerus is Charis de gemalin van Hephae
stus, de Atheners vereerden twee Chariten,
Auxo en Hegemone, de Spartanen eveneens
twee, Cleta en Phaënna, gewoonlijk vindt
men echter drie genoemd, Euphrosyne, Aglaïa
en Thalia. De dienst der Charites verbreidde
zich uit het boeotische Orehomenus over geheel Griekenland ; aldaar vierde men te harer
eer een feest, de Charisia of Charitesia. Te Athene werden zij met de Horen in verband gebracht en werd haar ook invloed op
het weder toegeschreven. - In lateren tijd
golden zij ook voor godinnen van dankbaarheid en weldoen. - Gewoonlijk worden de
drie Charites met elkander afgebeeld, als
sehoone, slanke, jonge vrouwen, somtijds
met muziekinstrumenten, dobbelsteenen, rozen
en mirten als attributen.
Charisius (Flavius Sosipater), taalgeleerde
uit Campania, schrijver van een werk, geti
teld ars yrarnmaica in vijf boeken, waarvan
nog gedeelten van het lste, 4de en 5de boek
overig zijn. Hij leefde waarschijnlijk in het
midden van de vierde eeuw na C.
Cliaristia, z. Caristia.
Charito, XaQirw1/, • van Aphrodisias in
Phrygië, schrijver van een griekschen roman
in acht boeken : Chaereas en J1a 11irr/zoë (waarschijnlijk uit de 2de eeuw n. C.).
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CHARMADAS—CHERSONESTJS.

Charmádas, Xaegaa«c, een academisch
wijsgeer, leerling van Carneades, omstreeks
110 leeraar der wijsbegeerte en redekunst te
Athene, v. s. stichter der vierde academie.
Cicero roemt zijne welsprekendheid en zijn
merkwaardig geheugen.
Charmande, X«o,Gtavd, aanzienlijke stad
in Mesopotamia aan den rechteroever van

den Euphraat.
Charmides, XaQ1 c1'^s, oom van Plato,
sneuvelde in het voorjaar van 403 in een
gevecht tegen Thrasybulus.
Charminus, X«o,^^ JO C, atheensch vlootvoogd
in den peloponnesischen oorlog, leed in 411
de nederlaag in een zeegevecht tegen Astyo^chus en steunde later de oligarchische bewegingen op Samus.
Charoeades, X(Looba YF7 , atheensch veldheer,
ondersteunde Leontini met eene vloot in den
oorlog tegen Syracusae, maar sneuvelde (427).
Charon, Xdowf/, 1) zoon van Erebus en
Nyx, de veerman der onderwereld, die de
schimmen der afgestorvenen van Hermes in

ontvangst nam en ze over Styx, Cocytus
en Acheron naar het rijk der dooden bracht.
Tot betaling van het veergeld legde men den
dooden een obool in den mond. Slechts ' zij
werden overgezet, wier lichamen behoorlijk
begraven of verbrand waren, zoolang dit niet
geschied was, bleven zij aan de oevers van
de Styx zwerven. Levenden moesten, indien
zij overgezet wilden worden, een gouden tak
toonen, tot bewijs dat de goden het veroorloofden. -- Charon wordt afgebeeld als een
oud, vuil en armoedig gekleed man. -- 2) van
Lampsacus, logograaf in de 5de eeuw.
Charondas, XuoevcYac, beroemd wetgever te
Catana op Sicilia (± 550), wiens veel
wetten in vele chalcidische volk-geprzn plantingen van Sicilië en Beneden-Italië in
zwang waren. Zij waren wel streng, doch
rechtvaardig, kort en ondubbelzinnig. Niemand mocht daarin eene verandering voor
tenzij niet een strop om den hals,-steln,
om terstond gewurgd te worden, indien het
voorstel werd verworpen. Eens van de jacht
komende, kwam hij in de volksvergadering,
zonder er aan te denken, dat hij nog gewapend was, en toen een der burgers hem op
de overtreding zijner eigene wetten opmerk zaam maakte, bezegelde hij zijne voorschriften
met zijn bloed, door zich op staanden voet
het zwaard in de borst te stooten.
Charta, Xáo1;1?S, papier. De ouden vervaar
digden dit uit liet merg der papyrusplant.
Dit merg werd met een scherp voorwerp in
zeer dunne lagen verdeeld, die zoo breed
mogelijk genomen werden. De strooken, die
men daardoor kreeg, werden op een vochtige
plaat naast elkaar uitgespreid, en daarover
dwarsstrooken met lijm vastgeplakt. Dan
werd liet geheel geperst, en in de zon ge
daarop werden de verschillende-drog;
bladen die men zoodoende kreeg, aan elkaar
verbonden tot een rol, en wel zóó, dat de
betere bladen aan den buitenkant, die het
meest te lijden had, kwamen te liggen. Plinius
onderscheidt acht soorten; de fijnste heette

A ugustea, de daaropvolgende Liviana, de
minste soort was charta emporeutiea of pak
Bovendien vindt men nog vermeld:-paier.
charta - deníata, dat met een tand (misschien
een stuk olifantstand of ivoor) was gladgewreven en gepolijst, en charta bibula, een
doorschijnend soort vloeipapier. Naast papyrusrollen gebruikte men ook perkament, en
in de ^ 3de en 4de eeuw n. C. werd in liet
Westen de papyrusrol geheel door het perkament vervangen, terwijl in het Oosten
eerst in de 8ste eeuw het katoen- en linnen
(charta bombycina) er voor in de plaats-paier
komt.

Charades, Xa Q oi rs^ c =- Ilarudes.
Charybdis, Xá o » j*hG S , Z. Seylla.
Chasaarii of -ri, X«rzoiuinnoG, vermoedelijk
dezelfden als de Chattuarii of Attuarii, een
germaansch volk, eerst aan het Teutoburgerwoud, later aan den Beneden -Rijn en den.
IJsel woonachtig. Zij maakten later deel uit
van het verbond der Franken.
Chatti = Catti.
Chauei, X(vézoG, onderscheiden in viaiores

en minores, een machtige • germaansche stam
aan de Noordzeekust tusschen de Amisia
(Eems) en den Albis (Elbe). Drusus onderwierp ze ; in 70 n. C. verbonden zij zich
met de Batavieren onder Claudius Civilis.
Later gaan ze op in de Saxones (z. a.).
XfGOoi octia, de beweging der handen, in het
algemeen de mimische beweging van het
lichaam volgens vaste regels bij het dansen;
,

ook een soort spiegelgevecht.
XeGQoro1'brt, het opsteken der handen, de
meest gebruikelijke wijze van stemmen in de
grieksche volksvergaderingen. De op deze
wijze gekozen magistraten werden orovuro^
(ook CoGQ rob ) genoemd.

Chelidoniae insulae, XdtcJoaG -'17 (JoG =

zwaluweilanden, vijf eilandjes tegenover kaap

Chelidonium.
(
Chelidonium pronnunturium, Xe trYórir dZ'.

ook Promunturium Sacrum genoemd, kaap in
Lycia, ten Z. van Phasëlis, uitlooper van
den Taurus.
Chelontas, XFcon'áz«S, kaap in Elis, westelijkste punt der Peloponnésus, de eerste
kaap ten Z. van Cyllëne.
Cheops, X^oip, aegyptisch koning der 4de
dynastie, omstreeks 2500, liet de grootste
pyramide bouwen.
Chephren, X(çronv, broeder of zoon en
opvolger van Cheops, die eene pyramide liet
bouwen, welke alleen door die van Cheops
in grootte werd overtroffen.
Chersonésus, X„ooóvi oo , schiereiland, van
%FOooc of xFQOOc, vast, en ooc, eiland. De
meest bekende zijn de volgende : 1) Ch. Thraeject, dikwerf kortweg Chersonesus geheeten,
het smalle schiereiland tusschen den Helles,

pont ten 0. en den sinus Melas ten W. De
hals van het schiereiland was door een muur
van 36 stadiën lengte verdedigd tegen invallen van thracische stammen. Er waren
vele grieksche, vooral atheensche koloniën,
die eerst onder de Perzen, daarna onder de
Macedoniërs, ten laatste onder de Romeinen
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kwamen. Onder Augustus was de geheele
Chersonésus in het bezit van M. Vipsanius
Agrippa, en na diens dood van Augustus. —
Ook een atheensche stad op de Chersonesus
heet Chersonesus (of Agora). — 2) Ch. Taurica,
thans de Krim, waaruit Griekenland veel

-

koren trok. Dit schiereil. werd ook wel Ch.
Scythica of Cimmerica geheeten. In het Z.W.

in de bergen woonden de Tauri; in het
vlakke Noorden woonden Scythen. Op kaap
Parthenium lag de tempel van Artemis Tauropolos, waar ook menschenoffers plaats vonden
(mythe van Iphigenia en Orestes). Ook een
stad aan de Zuidwestkust der Chersonesus
heet Chersonesus, en werd door de inwoners
van Heraeléa Taurica gesticht. -- 3) Ch.
Caria, waarvan het westelijk deel Oh. Cnidia
of ánó Kii Jov, het oostelijk X zes Bvj*to Gr^S
heet. — 4) Ch. Thrachéa of Rhodia tegenover
Rhodus. — 5) Ch. magna, op de kust van
Cyrenaïca. — 6) Ch. ciurea, Xevo^, thans Malakka, in Achter-Indië. — 7) Ch. Cimbrica,
thans Jutland. — 8) landtongen : in Argolis
naar het N. gekeerd, tegenover Aegina (hierop
lag Meth ina) ; verder : van Athos, bij Sinópe,
bij Carthago, enz.
Cherusci, X(oolfOxof, machtig germaansch
volk in den omtrek van het tegenw. Brunswijk, van den Albis (Elbe) tot over den
Visurgis (Weser). Drusus sloot in 9 met
hen een verbond, doch in 9 na C. vielen zij
weder af en versloegen in het Teutoburgerwoud de legioenen van Quinctilius Yarns.
Inwendige verdeeldheden, vooral tusschen
Arminius en diens schoonvader Segestes, verzwakten hen, evenwel hielden zij met de
hulp van Longobarden en Semnonen den
strijd vol tegen Maroboduus en de Marcomannen. In Tacitus' tijd (± 100 n. C .) waren
ze door inwendige twisten zeer verzwakt.
Chiliarchus, X&ÏiaoXOS, X&)cáo/ic, aanvoer der eener ;fib t( Zi«, eene afdeeling van 1000
of waarschijnlijk 1024 man, (34 man breed
en 16 diep. Men vindt deze regeling bij het
Macedonische leger en later bij de Ptolemaeën. Bij de Perzen de aanvoerder der
koninklijke lijfwacht, de voornaamste persoon
in het rijk na den koning. Het woord wordt
ook gebruikt als vertaling van het latijnsche
.

,

tribunus wzilitum.

Chilo, Xw ', spartaansch ephoor, als type
van een spartaansch staatsman geroemd. Hij
was ephoor in 560 of 556, en is misschien
de eerste geweest, die dit ambt bekleed heeft.
Als een van de zeven wijzen wordt hem de

spreuk yvci& O(cvzóv of ooáv

µazQOv

^i ov toegeschreven.

Chimaera, Xtctaioaa, een vuurspuwend monster, dochter van Typhon en Echidna, door
den lycischen koning Amisodrus opgevoed,
dat in Lycië groote verwoestingen aanrichtte
en door Bellerophon met de hulp van Athena
gedood werd. Haar lichaam was van voren
dat van een leeuw, in het midden van een
geit, van achteren van een draak ; v. a.
had zij drie koppen, namelijk die van de genoemde dieren.

Chione, X6 v, 1) dochter van Boreas en
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Orithyia, moeder van Eumolpus. -- 2) dochter van Daedalion, werd door Hermes en
Apollo bemind en, omdat zij op hare schoonheid trotsch was, door Artemis gedood.
Chionides, Xto^'i^f^S, 1) Eumolpus, zoon
van Chione. — 2) dichter der oude comedic,
omstreeks 450.
Chiridóta, ^Fiocd'cvz0S, Sc. ;{i rcov, tunica met
„

lange mouwen, eene dracht, welke bij de
Romeinen wel goed voor vrouwen, doch ongepast voor mannen werd geacht. Bij barbaren komen kleederen met lange mouwen
zeer veel voor.
Chirisophus, X^LOïoogoq, Spartaan, streed
in den slag bij Cunaxa onder Cyrus en was
met Xenophon aanvoerder der Grieken op
hun terugtocht.
Chiron, X^iowv, zoon van Cronus en Philyra, de voorstreffelijkste der Centauren, uitmuntend door wijsheid, rechtvaardigheid en
kennis. Hij was door Apollo en Artemis
onderwezen en werd op zijne beurt de leermeester en opvoeder van vele jonge helden,

zooals Idson, Theseus, Castor en Pollux,
Achilles, e. a. ; zelfs Asclepius had van hem
de geneeskunst geleerd. Toen Heracles hem
bij ongeluk met een zijner pijlen eene ongeneeslijke wonde had toegebracht, stond hij,
opdat de dood een einde aan de ondragelíjke
pijn zou kunnen maken, zijne onsterfelij kheid aan Prometheus af, zoodat deze tevens,
volgens eene vroegere belofte van Zeus, van
zijn lijden bevrijd werd. Chiron werd als
boogschutter onder de sterren geplaatst.
Xtzwv, het voornaamste kleedingstuk der
Grieken, dat zoowèl door mannen als vrouwen
gedragen werd. De dorische eh. voor mannen
was van wol, kort en zonder mouwen ; de
ionische van linnen, langer en niet mouwen,
Slaven en arbeiders droegen een eh. waaraan
alleen voor den linkerarm een mouw was,
(iz^oopa Xa oS, daarentegen wordt de gewone
ch. apw
^ tdoyn) oS genoemd), of soms ontbrak
ook deze en werden de twee losse slippen
over den linkerschouder vastgeknoopt (icv s).
De dorische eh. voor vrouwen was eveneens
van wol, en niet zeer lang; de voorste en
achterste helft waren eerst van onder de
armen aan elkander vastgenaaid, terwijl de
losse einden op de schouders met haken
(n^o6Y(u) werden vastgehouden; de ionische
was van linnen, zeer lang, wijd en met wijde
mouwen. De eh. werd door mannen op het
bloote lichaam gedragen ; vrouwen droegen
gewoonlijk nog een onderhemd (tzwvto).
Chins, Chios, XXos, thans Scio, groot en
machtig eiland op de ionisch-aziatische kust.
Als oorspronkelijke bewoners worden Lelegers en Pelasgen genoemd ; later is het gekoloniseerd van uit Boeotië en Euboea. In
den opstand der Ioniërs tegen de Perzen
leverde het honderd schepen. In 494 door de
Perzen onderworpen, bleef het 15 jaar schat
viel na den slag bij Lade (479)-plichtg,
van Perzië . af, en werd (477) als zelfstandig
lid in het atheensche zeeverbond opgenomen.
In 413 valt Chios van Athene af, en nu
volgt voor het eiland een periode van oorlog,
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binnenlandschen strijd en verwoesting. Van
377-357 is het lid van den tweeden attisehen zeebond ; toen het van dezen bond was
afgevallen, werd het weldra afhankelijk van
den Carër Mausólus. Het eiland leverde voor
wijn, mastik, marmer, vijgen en-treflijkn
fijne poreeleinaarde op. Het was de geboorte
-platsvnderuichIo,dengschiedschrij ver Theopompus en beweerde ook
liet vaderland van Homerus te zijn. De hoofd
aan de 0. -zijde gelegen, heette ook-stad
Chius of Chios.
Chlamys, X) aa í'c, een mantel, dien men
k
vooral bij het rijden droeg, oorspronkelijk
aan Thessaliërs en Macedoniërs eigen. De
atheensche jongelingen kregen zulk een mantel als zij epheben werden. Hij kon los omgeslagen of nauwer aan het lichaam aangesloten worden, en werd
voor aan den hals of
op den rechterschouder
vastgemaakt.

Chloe, X)6, bijnaam
van Dem eter.
Chluris, XXwobc, 1)
godin der bloemen, gemalin van Zephyrus,
door de Romeinen voor
dezelfde godin gehouden
als Flora. -- 2) dochter

van Amphion en Niobe ;
zij en haar broeder
Amyclas werden alleen
door Apollo en Artemis

gespaard (z. Niobe), maar
de dood van hare broeders en zusters had haar
zulk een schrik aangejaagd, dat men haar
naam Meliboea . in Chloris (bleeke) veranderde.
-- 3) dochter van een
Chlamys .
anderen Amphion, gehuwd met Neleus. -- 4) dochter van Tiresias.
Choaspes, Xoáoici S, 1) rivier in Susidne,
die langs ' Susa stroomt, beroemd om haar
kristalhelder water, dat de perzische koningen op hunne reizen in zilveren kruiken
medenamen. -- 2) stroom in het Indusgebied, zijrivier van den Cophes of Cophen,
die in den Indus valt, ook Choës genoemd.
Choerades, Xotoáor^S, se. vraot, rotseilandjes
voor de haven van Tarentum.
Clioerilus, Xoioilo S ,1) een der oudste atheensche treurspeldichters (omstreeks 524) ; vooral
zijne satyrspelen worden geroemd. — 2) van
Samus, dichter van een historisch epos, Perseis (omstreeks 400). — 3) van Iásus, tijd
Gr. wiens daden-genotvaAlxdr
hij in een episch gedicht verheerlijkte.
X6FS, de tweede dag der Anthesteria (z.a.).
Chones, Xiç, volk aan de kust van Zuid Italië, tot de Oenotri behoorend, in de buurt
van Metapontum en Siris. Daarnaar heette de
kuststreek om de golf van Tarentum Chonia.
Chorá;us, Xoa?yóc, iemand die bij het
opvoeren van tooneelstukken, muziek- en
dansuitvoeringen, met het bezorgen en bekos-

tigen van het koor belast was. De choregie was
een van de kostbaarste liturgieën (z. Lituryia),
en bij den wedijver, waarmede de choragen elkander trachtten te overtreffen, stegen de kosten
ervan wel eens tot 5000 drachmen. Deze kosten
bestonden in de betaling en - het onderhoud
der choreuten en van den X000di Jaa^aaos,
iemand die het koor oefende en de repetities
leidde, verder in prachtige kleederen, gouden
kransen, enz., waarmede het koor optrad. De
choragus, die den prijs won, richtte ter gedachtenis daaraan een klein marmeren gedenkteeken op, dat door een metalen drievoet gekroond werd. Zie de afbeelding bl.
103.

Chorasnlli, Xcooácutoi, een arische volkstam,
die de oase van Chiwa. reeds vroeg in cultuur
heeft gebracht, en kanalen heeft aangelegd,
gevoed door het water van den Araxes of
Oxus, om het land te irrigeeren, zooals we
dat in Mesopotamië vinden. Het is het stam
Zij leverden hulp -landvZrthus.
aan Alexander d. G.
-troepn
Choraules, yooavt?jS, iemand die den zang
en dans van een koor op de fluit begeleidt.
De benaming zelf komt eerst in den romein schen tijd voor.
Xo n ya, z. Choragus.

werden in den alexandrijnschen
tijd de grammatici genoemd, die beweerden
dat de Ilias en de Odyssee niet van denzelfden dichter waren.
Chorus, xooós, een zeker aantal personen,
die bij godsdienstige feesten reidansen uitvoerden, welke zij door gezang afwisselden.
Later werd dit gezang hier en daar afgebroken door alleenspraken en dialogen, en
zoo ontstond het drama. In het eigenlijke
drama neemt het koor, zonder zelf hande
lend op te treden, toch aan de handeling
deel, en begeleidt de daden. der hoofdperso-nen met opmerkingen, vermaningen, aan
terwijl het *bij-sporinge,t d z.
zekere rustpunten in de handeling liederen
zingt, die daarmede min of meer in verband
staan, en dansen uitvoert. Daarmede geeft
het uiting aan de gevoelens, die volgens
den dichter het stuk bij den toeschouwer
moet opwekken. Het koor bestond in het
treurspel uit 12, later uit 15, in het blijspel
uit 24 personen. Soms zongen allen met
elkander, soms bij beurten grootere of kleinere
afdeelingen ; gesproken werd slechts door den
leider van het koor (xoovqatoS), of in enkele
gevallen door de leiders der beide koorhelften (xa wzatázrtc ). De plaats van het koor
Xwotyo^'r(c

.

was in de orchestra.
Chremonideïsche oorlog (± 265-263), zoo
genoemd naar Chremonides, die in dien tijd
te Athene aan het hoofd van den staat stond,
werd door Athene, Sparta, het achaeisch
verbond e. a. grieksche staten gevoerd om
de Macedoniërs uit Griekenland te verjagen.'
De oorlog eindigde, toen Athene zich na een
lang beleg aan Antigonus Gonátas had
moeten overgeven.

Chrysa of -e, Xofoa, -, , stadje aan de
Zuidkust van Troas, aan de Adramyttische
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golf met een tem-el van Apollo Smintheus.
Het plaatsje is vroeg verwoest.
Chrysáor, Xoz1odw,, 1) zoon van Poseidon

en Medusa, die te voorschijn kwam toen
zijne moeder door Perseus het hoofd werd
afgehouwen. -- 2) „met een gouden zwaard ",
bijnaam van Zeus, Apollo e. a. goden.
Chrysas, Xoí as, rivier op Sicilia nabij
Assórus, een zijrivier van den Sym aethu s.
-

Chryse promunturium, Xn of /FOOóv17ooc,
het schiereiland Malakka.
Chryséis, Xot1o^iq, dochter van Chryses,
den priester van Apollo te Chryse. Op een
strooptocht werd zij door Achilles gevangen
genomen en bij de verdeeling van den buit
aan Agamemnon gegeven. Toen haar vader
haar wilde loskoopen, maar door Agamemnon beleedigd en weggejaagd was, zond
Apollo tot straf de pest in het grieksche
leger, die niet ophield voordat Chr. aan
haar vader teruggegeven was (z. Brisëis).
Chrysippus, Xovot,9ritoq, 1) zoon van Pelops
en Axioche, werd door zijne stiefbroeders
Atreus en Thyestes vermoord. — 2) van Soli
of Tarsus (282-206), zoon van Apollonius,
leerling van Cleanthes en na diens dood
hoofd der stoicijnsche school. Hij verdedigde
en bevestigde de leer van Zeno in een groot
aantal werken, naar men wil 705, waarin
hij echter dikwijls zichzelf herhaalde of tegensprak. Hij gold als het ware voor den tweeden
stichter der school, getuige het woord : éZ
-

µ1 yà() 11' X t!u&7c7roc, ovx izi , rjv Zroá.

Chrysogonus (C. Cornelius), vrij gelaten e
van Sulla, als valsche aanklager bekend uit
Cicero's oratio pro S. Roscio zimerino.

Chrysopolis, Xova ro).i.c, versterkte havenstad in het gebied van Chalcédon in Bithynia, tegenover Byzantium, thans Scutari.
Chrysothemis, Xovoó&eCtg, dochter van
Agamemnon en Clytaemnestra.

Chthonius, X&óv^o s , 1) een van de vijf

Sparten, die in leven bleven bij het gevecht,

dat zij onder elkander leverden (z. Cadmus).
is een bijnaam van
godheden, die met de onderwereld in betrekking staan, als Hades, Deméter, Persephone
— 2) X3óvnoS, X6-ovt«,

X&óitoc = Hades.
Xvreo^., de derde dag der Anthesteria (z. a.).
Chytri, Xi r oi, stad op Cyprus, dicht bij

e. a. Z

de N. -kust.
Cia = Ceos.

Cibalis, Cibalae, stad in Pannonia dicht

bij den Donau, tusschen Sirmium en Mursa,
waarbij Constantijn de Gr. in 314 na C. zijn
zwager Licinius versloeg..
Cibyra, K^di'o«, hoofdstad van Cabalia
(z. a.) of Cibyrdtis, 2 1 / 2 uur gaans in omtrek,
bloeiend door hare ijzerfabrikage. Dit Cibyra
werd major bijgenaamd ter onderscheiding

van Cibyra minor in Pamphylia.

Cieeréius (C.), rom. praetor in 173, overwon de Corsen en was stadhouder van Sardinia en Corsica. Daar de senaat hem de eer
van een zegetocht binnen Rome weigerde, hield
hij een zegepraal op den Albaanschen berg..
Cicero, familienaam in de yens Tullia, z.
Tullii n°. 3--9.

169

Cieones, KKxove S , thracische volksstam aan

de kust tusschen Abdera en de monding van
den Hebrus. Hun stad heette Ismarus. De
streek is vroeg beroemd om den wijn, die er
groeit. In hun gebied lag later de ionische
stad Maronéa, ook Orthagorda geheeten.

Cidaris, xi(YaótS, xí, c^t^ot, , het hooge en stijve
hoofddeksel der perzische koningen, waaromheen een blauw met witte band liep.
Cierium, Kziyyoi', stad in Thessaliotis,
vroeger Arne geheeten.
Cilicia, Kt^.ox^«, landschap in het Z.O. van
Asia minor, ten Z. begrensd door de zee en
verder ingesloten door den Taurus en den
Amdnus. Het westelijke deel, bergachtig en
boschrijk, werd Gil. aspera, rea pa a, geheeten, het oostelijke vlakkere gedeelte Gil. campestris, 7ZCfftác, ook propria. De bevolking,
van syrische afkomst, week voor de grieksche kolonisatie naar de bergen en vormde
na den val van het rijk der Seleuciden nog
een afzonderlijk staatje in de bergstreken
van den Amanus, onder den naam ' E) ei &e
QoxG^bxFc . In de westelijke bergstreken woonden pisidische en isaurische stammen, als
stoute zeeroovers berucht, totdat Pompeius
in 67 en 66 den zeeroof fnuikte. De hoofdstad van eigenlijk Cilicië was Tarsus.. Cilicia was, ook onder de perzische opperheer schappij, een koninkrijk, waarvan de vorsten
den naam of titel Syennesis (misschien = edel
vorst) voerden. Alexanders verovering maakte
hieraan een einde. In 75 werd een klein
hoekje in het W. door P. Servilius Vatia
tot rom. provincie gemaakt, terwijl het overige later door Pompeius werd veroverd.
Als rom. provincie heeft Cilicia in verschillende tijden zeer verschillende grenzen en
verschillende indeelingen gehad.
Ciliciae portas, bergpas in den Taurus
ten N. van Tarsus, door eene rivier doorsneden en door kasteelen versterkt. Door
dezen pas kwam men uit het N. Cilicia binnen. De portae Ciliciae et Syriae en de poríae
Amanides verleenden toegang uit het 0.
Cilix, K^,? Ll, zoon van Agénor, die door
zijn vader uitgezonden werd om zijne zuster
Europa te zoeken ; daar hij haar niet koude
vinden, keerde hij niet naar huis terug. Het
land, waar hij zich vestigde, werd Cilicia.
genoem d.
Cilia, KK^2a, stadje in Troas met een
Apollo - tempel, in de buurt van Antandros.
Cilnii. een oud etruscisch geslacht van
koninklijken bloede. Hiertoe behoorde C.
Cilnius Maecenas (v. a, heet hij alleen C.
Maecenas, en is k[aecénas het nomen gentilicium), de vertrouwde vriend en raadsman
van Octavianus, een voorstander van letteren en kunst en beschermer van dichters,
vooral van Vergilius en Horatius. Tweemaal,
in 36 en 31, droeg Octavianus gedurende
zijne afwezigheid van Rome de zorg voor
Rome en Italia aan Maecenas op. Deze was
dus stadhouder, maar geheel als privates, als
gelastigde, daar hij nooit eenig openbaar
ambt bekleed heeft. In deze betrekking en
ook bij verschillende gelegenheden als onder ,

.
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CIMBER--CIMON.

handelaar bewees Maecenas aan Augustus
gewichtige diensten. Hij was het ook, die
met Agrippa na den ondergang van Antonius aan Octavianus den raad gaf, de alleenheerschappij te behouden, en hij deed zulks
uit volle overtuiging. Terwijl hij als schrij ver of staatsman nooit heeft uitgeblonken,
is zijn naam Maecenas als kunstbeschermer
in wezen gebleven. Hij stierf in het jaar 8,
omstreeks 60 jaar oud.
Cimber, familienaam in de yens Tillia.
Cimbri, KKg ir eoL, een volksstam van germaansche afkomst, die langs den Oceanus
Germanicus (Noordzee) en wel grootendeels

op de Chersonësus Cimbrica in Sleeswijk

woonde. Ze behooren tot den stam der Ingaevones of Noordzee - Germanen. Toen door het
onderloopen van een gedeelte hunner landerijen, hetzij ten gevolge van hooge zeevloeden, hetzij door een langzame daling van
den bodem, het de - sterk aangroeiende bevolking aan voedsel begon te ontbreken, trok
zij, met de germaansche Teutonen en-ken
de gallische Ambronen en Tiguriners verbonden, zuidwaarts en eischten grond in het
rom. gebied, dien zij niet verkregen. In 113
versloegen zij bij Noria in Noricum den

consul Cn. Papirius Carbo

(Papirii

no. 12),

wendden zich toen naar Gallia, waar zij
vreeselijke verwoestingen aanrichtten, doch
werden door de Belgen verslagen. Hierop
trokken zij weder zuidwaarts naar de rom.
provincie, eischten opnieuw grondbezit en
versloegen, toen de rom. senaat weigerachtig
bleef, eerst in 109 den consul M. Junius
Silanus (Junii no. 16), en in 107 den legaat
M. Aemilius Scaurus, en vernietigden in 105
bij Arausio (Orange) een leger van 80000
man onder den consul Cn. Mallius Maximus

en den proconsul Q. Servilius Caepio (Servilii
no. 15) bijna tot den laatsten man. Nu
richtten zij hun tocht naar Hispania, doch
werden door de Celtiberiërs teruggedreven.
In 102 keerden zij naar Gallia terug, en
verdeelden zich in twee groepen. De Ambronen en Teutonen wilden hun weg over de
Zeealpen nemen, maar werden in 102 door
C. Marius bij Aquae Sextiae (Aix in Provence)
geheel verslagen. De Cimbren trokken naar
Noricum en drongen door het dal van den
Athesis (Etsch) de Po- vlakte binnen, doch
werden in 101 op de Raudische velden bij
Vercellae door C. Marius en Q. Lutatius
Catulus vernietigd. Een gedeelte van den
stam was in het vaderland achtergebleven, en
in de 2de eeuw na Chr. woont er nog een
afdeeling van hen in het noordelijkste gedeelte van Jutland. Het schiereiland en de
noordpunt daarvan is naar lien benoemd.
Ciminius coons en lacus, boschrij ke bergrug en meer in Etruria, ten Z.O. van het
Volsinisehe meer.
Cimmerii, Kt p,Iiiouot, mythisch volk aan
den rand van den oceaan, in het uiterste
Westen der aarde, waar geen zonnestraal
doordringt en alles in eeuwige nevelen is
gehuld. Bij de dichters wordt de uitdruk king Cimmerii lacus voor de onderwereld ge-

bezigd. De historische Cimmeriërs woonden
in de taurische Chersonesus (de Krim) en
verder langs de Palus Maeotis (zee v. Azow).
Voor de Scythen wijkende, trokken zij naar
Azië, drongen plunderende tot in Lydia
door, vermeesterden omstreeks 650 Sardes,
maar werden toen door den lydisehen koning
Ardys teruggedreven.
Cimolus, Kt,uw)oq, klein eiland der Cycladen, ten N. van Melos, met zilvererts en fijne
kalkaarde, die door de vollers als Greta f ultonica gebruikt werd . tot het wasschen van
fijn lijnwaad (zooals bij ons de zeep).
Cimon, Kzwv, 1) zoon van Stesagoras,
vader van Miltiades. Hij werd door Pisistratus uit Athene verjaagd, maar keerde later
terug. Toen hij met zijne renpaarden ten
derden male den eersten prijs te Olympia
behaald had, lieten de zonen van Pisistratus
hem vermoorden. — 2) zoon van Miltiades
en Hegesipyle, geb. 504. Daar zijn vader als
schuldenaar van den staat gestorven was,
miste hij eenigen tijd het burgerrecht, totdat de rijke Callias de schuld voor hem
betaalde ; daarvoor stond C. hem de schoone
Elpinice af, die zijne halfzuster en tevens
zijne vrouw was. Na dien tijd streed hij
met veel roem tegen de Perzen, veroverde
Eïon in Thracië en het eiland Scyrus, voegde
door zijne dapperheid en innemend gedrag
vele steden, waaronder sommige niet- grieksche, aan den atheenschen bond toe, versloeg
de Perzen bij de rivier Eurymedon in Pamphylië op denzelfden dag te land en ter zee
(468), bedwong Naxus, dat getracht had zich
van den atheenschen bond los te maken, en
bracht eindelijk de geheele Chersonësus in
het bezit der Atheners (476-468). Door deze
overwinningen had hij ook in het staatkundige grooten invloed gekregen, en toen Themistocles verbannen en Aristides gestorven
was, was hij de eerste man van Athene. Hij
wist het door te drijven, dat de bondgenooten hunne verplichting .om schepen te leveren konden afkoopen, en dwong vele weder
staten met geweld in de atheensche-spanige
symmachie te blijven. Ten gevolge van zijne
aristocratische neigingen en van zijne vriend
voor Sparta stond hij echter voort -schap
bloot aan de aanvallen der volkspartij,-duren
en hoewel eene eerste aanklacht tegen hem
zonder gevolg bleef, werd hij in 460, nadat
een leger, dat op zijn raad in den oorlog
tegen de Messeniërs aan de Spartanen ter
hulp gezonden was, uit wantrouwen was
teruggezonden, door het ostracismus verbannen. Hoewel zijn verzoek om in den slag bij
Tanagra (457) mede te strijden, werd afgewezen, werd hij niet lang daarna uit zijne
ballingschap teruggeroepen en in 451 bewerkte hij een vijfjarigen wapenstilstand tus
schen Athene en Sparta. In 449 opnieuw
met eene vloot van 200 schepen tegen de
Perzen gezonden, stierf hij gedurende het
beleg van Citium. De zoogenaamde vrede van
Cimon, waarbij de koning van Perzië alle
grieksche steden in Klein -Azië onafhankelijk
verklaarde en zich verbond geene oorlogs-

CINADO—CIRCIUS.
schepen in de Aegaeische zee te zenden, wordt
alleen door latere schrijvers vermeld. Deze
vrede is in werkelijkheid door Callias gesloten (z. Callias no. 1). - Behalve Cimon's
groote talenten als veldheer, worden ook
zijne liefdadigheid en minzaamheid tegenover
arme burgers geroemd en de mildheid, waarmede hij groote sommen aan de verfraaiing
zijner vaderstad besteedde.
Cinado, KtidYw', een Spartaan, die in het
begin der regeering van Agesilus eene samenzwering smeedde om de staatsregeling omver
te werpen. Het plan werd echter verraden
en de saamgezworenen werden ter dood
gebracht.
Cinara, KviQa, eilandje in de Aegaeische
zee, oostwaarts van Naxos, beroemd om zijne
artisjokken, 1/áeab.
Cincia (lex) de clonis el muneribus. Deze
wet verbood aan advocaten geschenken aan
te nemen van de rechtzoekenden. Zij was een
plebisciet, 204.
cineji. Van dit plebejische geslacht zijn
slechts de Alirnenti bekend. II) L. Ginciss J//j.
mentus was in 210 en 209 praetor op Sicilia.
In 208 deed hij • een vruchteloozen aanval op'
Locri Epizephyrii in Bruttium. Hij werd
door Hannibal krijgsgevangen gemaakt. Hij
is de schrijver van cinnales in het Grieksch.
- 2) M. (Jincius Aiirnenus, volkstribuun in
04, was de vader der lex Cincict.
Cincinntus, familienaam in degens Quinclict,
z. Quinceii no. 2-5.

Cinctus Gabinus = Ucthinus cincfus.
Cineas, K'iaç, 1) thessalisch vorst, die
met 1000 ruiters de Pisistratiden kwam helpen, toen de Lacedaemoniërs hen uit Athene
wilden verjagen. - 2) Thessaliër, vriend en
dienaar van Pyrrhus, den koning van EpIrus, wien hij door zijn verstand en zijne
welsprekendheid groote diensten bewees. Tevergeefs ontried hij Pyrrhus den tocht naar
Italië, wel werd op zijn raad den Romeinen
na de eerste overwinning van Pyrrhus vrede
aangeboden. Hij ging zelf tweemaal naar
Rome om te onderhandelen, de eerste maal
na Pyrrhus' overwinning bij Ausculum (79),
maar in weerwil van zijne welsprekendheid
wees de senaat, die op hem den indruk
maakte van eene vergadering van koningen,
zijne voorstellen standvastig af. Hij stierf,
naar het schijnt, gedurende den tocht van
Pyrrhus naar Sicilië. Ook als schrijver van
werken over taktiek en geschiedenis wordt
hij genoemd.
Cinesias, K'piaç, atheensch dithyrambendichter, omstreeks 415, dikwijls bespot
om zijne ultra-moderne muziek.
Cinga, zijrivier van den Sicoris (Segre) in
Tarraconensis.
Cingetorix, Galliër uit het volk der Treviri ten tijde van Caesar, vriend der Romeinen, die hem het bestuur over Zijne onderworpen stamgenooten lieten. Ook naam van
een vorst der Britten in denzeifden tijd.
Cingulum, bergvesting in Picenum, in 63
door Labinus aangelegd.
Cinna, familienaam in de qens Cornelia
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(z. Cornelii n. 39-42) en de yens Helvict.

Cinxia, bijnaam van Juno, als godin van
het huwelijk.
Cinyps, gen. -phis, Klrvp, rivier op de
kust van Africa tusschen de groote en de
kleine Syrte, bij Leptis magna. De streek,
waardoor zij stroomde, bracht zeer schoonharige geiten voort. Dichterlijk is cinyphius
= afrikaansch.
Cinyras, KviQaç, Zoon van Apollo, koning
van Cyprus, priester van Aphrodite. Bij zijne
dochter Myrrha verwekte hij, zonder haar te
kennen, den schoonen Adonis; toen hij dit
ontdekte, stortte hij zich in zijn zwaard.
Cios
Cippus, oorspronkelijk = paal. Deze naam
kreeg ook een palissadeering onder water,
door Caesar aangelegd in de grachten zijner
legerplaats vóór Alesia. Deze versterking
bestond in stukken van boomstammen, van
boven scherp gepunt en met gekapte takken,
die op den bodem der gracht werden neergelaten. Verder wordt het meestal gebruikt
voor grenspaal van hout of steen, om den
Tiberloop, het pomoerinrn, de waterleidingen,
en de area van een graf aan te wijzen.
Circe, dochter van Helms en Perse.
Zij woonde op het eiland Aeaea, dat zij door
hare tooverkunsten in een heerlijk oord herschapen had, waar zij den tijd doorbracht
met weven en zingen en door schoone nimfen
bediend werd. Toen Odysseus op haar eiland
landde, veranderde zij Zijne makkers in zwijnen, hijzelf was echter door een kruid, dat
hem door Hermes gegeven was, tegen hare
toovermiddeleii bestand ; zelfs dwong hij haar,
aan Zijne makkers hunne oorspronkelijke gedaante terug te geven. Hij bleef een geheel
jaar bij haar en verwekte bij haar drie
zonen : Telegonus, den mythischen stichter
van Tusculum, Agrius en Latinus. Toen hij
eindelijk op aandringen zijner makkers
wenschte te vertrekken, liet zij hem gaan,
na hem eerst zijn verdere lotgevallen voorspeld te hebben. Zie Telemachus.
Cireeii, oude havenstad in Latium, wegens
de overeenkomst van naam door de mythe
met Circe in verband gebracht. De nabijge
legen kaap heette prornnnturinm Circeinm of
Circeins mens. In de 5de eeuw was Circeii in
de macht der Volscen, maar in 393 werd
het heroverd, en als latijnsche kolonie ingericht, wat het gebleven is tot 90. Onder
Circaecc rnoenicc bij Horatius moet men niet
Circeii, maar Tusculum verstaan (z. Circe).
Circesium, K»uoo', rom. grensvesting in
Mesopotamia aan de samenvloeiing van den
Chaboras en den Euphraat. Hier was in 604
koning Necho van Aegypte door Nebukadnezar verslagen.
Circius, eQ(LOaÇ, de noordwestenwind, Zie
Wincistrehen. Circius of Cercius ventus, ook
ventus Gallicus geheeten, is de naam van
een wind, die met groote heftigheid in het
Zuiden van Gallia Narbonensis, en Zuidwaarts
tot aan Ostia optreedt. Het is de bekende
Mistral. In andere streken heet hij Corus of
Caurus.
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CIRCUMCELLIONES—CISTOPHORUS.

Cireumcelliones worden sedert de helft
van de 4de eeuw n. C. die Donatisten genoemd, die in Afrika, door den nood gedrongen, monniken en . zwervers werden ; ze
zijn hevig gekant tegen andersdenkenden en
tegen de bezittende klassen.
Circus . Wedrennen behoorden tot de meest
geliefde schouwspelen der Rom. Het renperk
was eene langwerpige ruimte,
aan wier begin de stallen
(carceres) zich bevonden.
Deze carceres waren in een
flauwen boog gebouwd, zoodat de afstand tot aan het
eigenlijke aanvangspunt van
den rit voor allen gelijk was.
Aan het andere eind was de
circus afgerond. Langs de
renbaan waren de zitplaatsen
voor de toeschouwers, op
dezelfde wijze als in het

elken wedren of missus liepen in den regel
vier wagens (zie auri^a), terwijl verscheidene
missas elkander opvolgden.
De circus wwwaximus te Rome, gelegen tusschen den Palatinus en den Aventinus, herhaaldelijk vergroot, was ten laatste 600 Meter
lang en 150 M. breed. Hij kon toen 180,000
toeschouwers bevatten. Behalve dezen telde
Rome binnen zijne muren nog een kleineren,
den circus Flaminius, door C. Flaminius in 220
gesticht op den Campus Martius ten N.O.
van den Capitolinus. De circus max. en de
circus Flam. hebben hun naam gegeven aan
de lids en 9de der 14 regiones, waarin Augustus Rome verdeelde.
Cirphis, Koc^S, zie Parnassus.
Cirrha, zie Crissa.
Cirta, Kina, uiterst sterke stad in Numidia
(Africa Nova), koninklijke residentie, later
naar Constantijn den Gr. Constant na genaamd;

tgw. Constantine.

amphitheatrum. In de as
der baan was eene verhevenheid, de spina, waarop dikwerf altaren, zuilen en dergelijke versierselen stonden.
Vóór de beide uiteinden
der spina stonden de metae
of eindpalen, waarom de

wagens moesten heerzwenken. Zulk eene meía bestond uit een steenen voetstuk met drie kegelvormige
zuilen. Op de spina, nabij
de einden, stonden twee ver
lagen-hevnd;op
zeven groote marmeren eieren, op de andere stonden Circus.
zeven groote marmeren dolfijnen. Bij elken omrit (curriculum of spalium)
werden een ei en een dolfijn afgenomen.

Cisalpina (Gallia) , het noordelijk gedeelte
van Italië, van de Alpen tot aan de riviertjes Macra en Rubico. Het was gedeeltelijk
bevolkt door gallische stammen, die er de
Etruscers en Umbriërs uit verdrongen. Het
omvatte de landstreken Liguria, Gallia Cispadána, Gallia Transpaddna, Venetia, Histria.
Cispadána (GaIlia) , de oostelijke helft van
Noord-Italië bezuiden den Padus (Po).
Cispius (coons), een van de bergen van het
Septimontiura, zie Roma; hij behoorde tot
de wijk Esquiliae, en was gelegen tusschen
den Mons Oppius en den Collis Viminális.
Cisséis, KLOoi bs, 1) The ,no, dochter van
den thracischen koning Cisses. — 2) Hecabe,
dochter van Cisseus.
Cissia, Kwaia, oude naam voor de landstreek Susidne aan den Choaspes, met eene
zeer heldhaftige bevolking.
Cisterna, van boven gesloten vergaarbak,

Circus maximus.

Zeven omritten vormden een missas. Wie bij vooral voor regenwater; open vergaarbakken
den zevenden omrit het eerst de krijtstreep heeten laces.
(zie calx) bereikte, was overwinnaar. Bij
Cistophorus, zLozop os, 1) degene, die bij

CITIIAERON—CLANIUS.
sommige godsdienstige plechtigheden, vooral
Ijij de mysteriën, de heilige kist droeg, waarin
zich offergereedschappen, enz. bevonden. 2) aziatische munt ter waarde van 4 drachmen, die tot stempel had een half geopende
kist, waaruit een slang te voorschijn kwam.
bergte tus
Cithaeron, Kt&()r, woest 'ge
schen Attica, Boeotia en Megaris, rijk aan
ongeluksmythen (Actaeon, Pentheus, Niobe's
kinderen, Oedipus te vondeling gelegd).
Cithara, xt&iQ(, X&(LQtç, een muziekinstrument, door Amphion of Linus uitge
vonden; het was in vorm nagenoeg gelijk
aan onze gitaar en had oorspronkelijk 3 of
4, gewoonlijk 7, later nog meer, eindelijk 1 5
snaren. Men bespeelde het met de hand of
met een plectrum, terwijl men het op den
linkerarm liet rusten.
Citiuiu, Ktto, een der negen hoofdsteden
van Cyprus, op de Zuidkust gelegen. Cimon
stierf hier (449).
Cuts of Cios, oude koopstad aan de
Z, kust van de Propontis aan den Cianus
Sinus, kolonie van Milëtus, door de Macedoniërs verwoest, maar door Prusias van
Bithynia herbouwd en Prusicis geheeten, niet
te verwarren met het zuidelijker gelegen
Franz.
Civilis (lulius, niet Claudius), Batavier van
edele afkomst, die in de jaren 69 —70 na C.
het hoofd was van den bataafschen opstand
tegen Rome. Een oogenblik nam de opstand
onrustwekkende afmetingen aan. Met andere
germaansche stammen vereenigd, behaalden
de Batavieren meer dan ééne overwinning en
belegerden Castra Vetera (Xanten), dat zij
ten laatste ook vermeesterden. Ook in Gallië
brak een opstand uit, maar gebrek aan
samenwerking en aan de noodige eenheid was
oorzaak, dat de Galliër Julius Tutor en later
ook Civilis door den rom. veldheer CereSdis
verslagen werden. Het gelukte den Romeinen,
de Batavieren van hunne bondgenooten te
scheiden en naar hun eiland terug te dringen
( z. ook Bctictvoclurzern), waarop Civilis met
Cerealis een eervollen vrede sloot en het
oude bondgenootschap der Batavieren met
Rome werd hersteld.
Civitas, burgerrecht (eigenlijk jas civitaUs
of ius Quiritium). Volgens de begrippen der
oudheid had alleen de burger van den staat
vanzelf aanspraak op de bescherming der
wetten. Door verdragen met andere staten
kon wederzij dsche bescherming worden verleend, doch in het algemeen beschermden de
wetten den vreemdeling niet, tenzij een burger
zich zijner aantrok en voor hem optrad.
Vandaar de groote beteekenis van Iiet burgerrecht in de. oude tijden. Men was burger
door geboorte of door schenking van het
burgerrecht. De rechten, die het Rom. burgerrecht verleende, kunnen onderscheiden
worden in jura puivatct en iara publiccs. Tot
de iara privcia behoorden vooral het conubium
en het commerciam ; tot de jura publicci in de
eerste plaats het ins provocationis, het recht
om zich van een vonnis der overheden op
de volksvergadering te beroepen. De rom.
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burger was tijdens de republiek vrij van
onteerende straffen; alleen door de volksvergadering kon hij tot geeseling en doodstraf
worden veroordeeld. Het ins sufrciyii en het
ins honorzenz et scicerdotiorarn maakten geen
noodzakelijk bestanddeel van het rom. burgerrecht uit. Die het hadden, waren cives
optimo inre; die het niet hadden, heetten
aerarii (z. a.). Keizer Caracalla schonk in
12 na C. het burgerrecht aan alle vrije
inwoners van het rom. rijk, ten einde de
successierechten op rom. erfenissen door het
geheele rijk te kunnen heffen. Zie ook ecspitis
deminutio en mo)&nzia.
. Civitates. In de oudheid vindt men in
hetzelfde land verschillende volken en stammen, soms wel door een verbond vereenigd,
maar toch elk met hun eigen gebied en als
zelfstandig geheel. Zoo vormden ook de
grieksche volksplantingen aan de Middellandsche zee en hare bijzeeën afzonderlijke
staatjes. De Rom. lieten dezen toestand bestaan, en waar zij hem niet vonden, riepen
zij hem in het leven, door het land in civitcites te versnipperen. Hoever deze versnippering ging, blijkt o.a. hieruit, dat op Sicilia
63 civitates bestonden, ieder door een verdrag
aan Rome geketend, doch onderling zonder
band, zonder conubium of commercinm. (Alleen
de burgers van Centuripae hadden recht vangrondbezit over het geheele eiland). Zoo stond
Rome tegenover een aantal kleine gebiedjes
of staatjes en bleef het gemakkelijk meester,
en dit is het, wat men onder diviclere et
imperare te verstaan heeft.
Civitates foeti eratae, 1ibirae, inimunes.
In het rom. gebied had men ook vrije steden,
civitates libercie, met eigen wetten en eigen rechtspraak, waaraan ook de inwonende Romeinen
onderworpen waren. De stadhouder der provincie had daar geen gezag uit te oefenen en
geen recht, zich in de inrisdictio dezer staatjes
te mengen. Deze vrije gemeenten waren af
cit'itates libercse et foeclercitae, die indertijd
vrijwillig een foeclus met Rome hadden gesloten op den voet van wederzijdsche geljkheid van rechten, - Sf wel alleen civitcttes liberae, waaraan de vrijheid door eene
wet of een senaatsbesluit was geschonken,
hetzij voor betoonde trouw of voor vrijwillige
onderwerping. Deze laatste soort was aan
geldelijke lasten ten bate der rom. schatkist
onderworpen, tenzij zij civitates libercie et
immunes waren, waaraan alleen in buitengewone gevallen verplichtingen konden worden opgelegd. De uitdrukking civitas foeclercstct
zonder bijvoeging van libercs sluit geene vrijheid in. Wanneer men civitatesfoeclercitcie naast
soeii gebezigd vindt, moeten onder de eerste de
civita tes in de provinciën, onder de laatste die
in Italia verstaan worden. Zie echter socii.
Cladeus, K)dcîeoç, beek die langs Olympia
stroomend in den Alphus valt.
Claus, nv. in Etruria, stroomt langs
Clusium en valt in den Tiber.
Clanius, rivier in Campania, ten Z. van
den Volturnus, aan zijn monding ook Liternus geheeten.
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CLARISSIMI—CLAUDII.

Clarissimi, titel der derde klasse van
ambtenaren onder Constantijn.
Clarus, K)ánoS, stadje in Ionia nabij Colophon, met een tempel en een orakel van
Apollo Clarius.
Classiarii. De zeedienst was bij de Rom.
veel minder in aanzien dan de krijgsdienst
te land. De bemanning der vloot, classiarii,
socii navales, werd dan ook uit de armere
burgers en uit de vrijgelatenen genomen. In
later tijd wordt ook de naam classici gebruikt.
Classici, de burgers, die tot de eerste klasse
behoorden. Vanhier de uitdrukking seriptores
classici, schrijvers van den eersten rang.
Ook — classiarii.
Classieum, trompet- of hoornsignaal, ook
gebruikt voor het bijeenroepen der eomitia
centuriata.
Classis. De rom. burgers waren naar hun
vermogen in 5 classes ingedeeld (zie centuria).
De eerste klasse werd dikwerf bij uitnemendheid classis geheeten ; vandaar de uitdrukking
infra classem voor hen, die lager stonden. In
het oudere Latijn is classis de onder de wapenen geroepen manschap ; vandaar classis
procincta, het slagvaardige leger. Ook — vloot.
Omtrent de geschiedenis der romeinsche marine valt het volgende te melden. In 426
wordt voor het eerst een zeegevecht vermeld,
in 394 gaat een oorlogschip naar Delphi. In
338 behalen de Romeinen een overwinning
ter zee op de Antiaten, in 311 worden de
cluoviri navales elassi orynancdae et ref ciendae
voor het eerst vermeld. In den eersten Punischen oorlog is de vloot zeer belangrijk.
Later liet men ze vervallen, of liet men de
bondgenooten voor schepen zorgen. Eerst door
de troebelen van den zeerooveroorlog komt
men er toe weer een voldoende vloot te bouwen (67), en sedert speelt die een groote rol
in de burgeroorlogen. Augustus en de latere
keizers onderhouden een blijvende vloot, die
twee stations heeft, één te Misenum, één te
Ravenna. Ook in de provincies had men vloten,
o.a. in Egypte, en op den Donau en den Rijn.
Clastidium, stad der Anares (Anamari) in
Gallia Cispadána, nabij den Padus (Po) op
de grens van Liguria. M. Claudius Martellus
(zie Martelli n°. 29) behaalde hier in 222
eene overwinning op de Galliërs en versloeg
eigenhandig hun aanvoerder Virdomarus.
Claternae, stad in Gallia Cispaddna aan

de Via Aemilia ten 0. van Bononia (Bologna).
Claudia (lex) van den volkstribuun Q. Claudius in 218, dat geen senator of senatorszoon een zeeschip mocht hebben an meer dan
300 amphorae (76 hectoliter) inhoud. Hierdoor werd het aan de senatoren onmogelijk
gemaakt handel te drijven. Deze maatregel
heeft indirekt het grootgrondbezit . in Italië
in de hand gewerkt, daar de senatoren
voortaan hun geld in land belegden.

Claudia (lex) van den consul C. Claudius
Pulcher in 177, dat de Latijnen, die zich te
Rome ophielden, deze stad moesten verlaten
en naar hunne eigene steden terugkeeren. De
bedoeling was, de ontvolking der latijnsche
steden te voorkomen.

Claudia (lex) van keizer Claudius, een
verbod om aan minderjarigen geld te leenen.
Claudiánus (Claudius), een der laatste dichters van het west -rom. rijk, ± 400 na C.,
geb. te Alexandrïa, bezong in latijnsche
verzen den lof en de daden van keizer Honorius en vang Stilicho. Epische fragmenten,
brieven en kleine gedichten zijn nog van
hem overig. Hij schreef niet zonder talent
en kracht.
Claudii, een oorspronkelijk sabijnsch geslacht. 1) .Atta Clausus verhuisde in 504 uit
de stad Regillum, waar hij vele vijanden
had, met zijne cliënten naar Rome, waar hij
bereidwillig onder de patriciërs werd opgenomen en met de zijnen eene eigene tribus
Claudia vormde. Te Rome werd zijn naam
veranderd in zippius Claudius met den bij naam Sabinus Inreyillensis. In 495 was hij
consul. Hij maakte zich gehaat door zijne
trotschheid en hardheid jegens de plebejers
en zijne schuldenaars. Alles wat van hem
verteld wordt, is verzonnen. — 2) App. Claudius Crassus Inregillensis Sabinus, zoon van
no. 1, was consul in 471 en in 451, maar
trad toen af, om cleeemvir lecjibus seribunclis te
worden. De verhalen omtrent zijn consulaat
in 471, en zijn tegenwerking van de volkstribunen en de lex Publilia, zijn verzonnen.
Ook alle verhalen omtrent het decemviraat
gedurende 451-449 zijn onhistorisch. Volgens deze verhalen zou hij na het gebeurde
met Verginia (zie Veryinii n°. 6) in de gevangenis ter dood gebracht zijn of zich zelven
het leven benomen hebben. -- 3) C. Claudius
Sabinus, ook een zoon van no. 1, toonde zich
bij verschillende gelegenheden den plebejers
zeer vijandig. Alles is ook hier verzonnen.
— 4) App. Claudius Crassus of Crassznus,
heftig bestrijder van de toelating der plebejers tot het consulaat, was in 362 dictator
en stierf als consul in 349. — 5) App. Claudius Caecus, censor in 312 (v. a. 310), legde
als zoodanig de beroemde via -4ppia en eene
waterleiding, aqua Claudia, aan. Hij bleef
langer dan zijn ambtgenoot in functie (zie
Plautii no. 4) onl deze bouwwerken te voltooien. Omtrent zijn verandering in den Herculesdienst zie men Pinarii. Overigens is
deze censuur bekend geworden door ingrij pende wijzigingen, vooral hierdoor, dat Cl.
niet meer uitsluitend het grondbezit, maar
ook het overige vermogen als grondslag voor
den census aannam en aan alle burgers, ook
aan de vrijgelatenen, toestond, zich in alle
tribus te laten inschrijven, alsmede door de
willekeurige, tegen de gewoonte indruischende lectio senatus, waarbij zonen van
vrijgelatenen, o. a. Cu. Flavius in den senaat
werden opgenomen. Zijn geheele werkzaamheid als censor was in democratischen geest
en gekant tegen de belangen zijner standgenooten, de patricii. Claudius was consul
in 307 en in 296, in welk laatste jaar hij
de Etruscers versloeg. Later werd , hij blind,
doch hield in 279 of 280 in den senaat
niettemin de beroemde rede, waardoor hij
bewerkte dat de vredesvoorslagen van Pyrrhus
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van de hand werden gewezen. — 6) .app.
Claudius Caudex streed als consul in 264 tegen
de Carthagers op Sicilia. — 7) P. Claudius
Pincher, zoon van no. 5, verloor als consul
in 249 bij Drepana een zeeslag tegen de
Carthagers. De heilige hoenders, die ongunstige voorteekenen gaven, had hij in zee laten
werpen. Hij werd later wegens hoogverraad
aangeklaagd, en waarschijnlijk veroordeeld.
Hij hoorde tot de radicalen, evenals zijn
vader. — 8) App. Claudius Pulcher, zoon van
no. 7, nam deel aan den slag bij Cannae in
216 en het beleg van Syracusae in 213 en
stierf aan zijne wonden kort na de inneming
van Capua in 211, waaraan hij als consul en
proconsul een werkzaam aandeel had. Z.
Fulvii n°. 4. — 9) App. Claudius Pincher, een
zoon van n°. 8, streed in 198 en 197 onder
T. Quinctius Flamininus in den ínacedonischen oorlog, in 195 tegen Nabis van Sparta,
in 191 onder M'. Acilius Glabrio in den
syrischen oorlog, versloeg in 185 als consul
de ligurische Ingauni en nam later nog ver
gezantschappen waar. — 10) C.-schilend
Claudius Pulcher, ook een zoon van no. 8,
consul in 177, versloeg de Istriërs en Liguriërs, streed in 171 in den oorlog tegen
Perseus en werd in 169 censor. Als zoodanig
maakte hij zich'door zijne gestrengheid gehaat.
Hij werd tijdens zijn censuur door den tribunus plebis P. Rutilius van perduellio aan
zou veroordeeld zijn, als niet-geklad,n
zijn ambtgenoot Tib. Sempronius Gracchus
voor hem in de bres was gesprongen. Van
hem is de lex Claudia de sociis LatinZs. — 11)
Claudia Quinta, waarschijnlijk een kleindochter

van no. 5. Toen in 204 het schip met het
beeld van Cybele (zie Rhea) uit Pessinus te
Ostia gekomen was, kon het door de droogte
niet naar Rome opgesleept worden. De sage
vertelt, dat daarop Claudia Quinta door aan
het touw te trekken, beweging heeft gebracht
in het schip, en zóó hare kuisshheid heeft
bewezen. Haar beeltenis stond later in den
voorhof van den tempel van Cybele, en bleef
bij brand tweemaal ongeschonden. — 12)
App. Claudius Pincher, consul in 143, werd
eerst door de Salassiërs, een alpenvolk, verslagen, doch behaalde later eene overwinning
op hen en hield toen, trots de weigering
van den senaat, een zegetocht binnen Rome
onder bescherming zijner dochter Claudia,
vestaalsche maagd, die op den zegewagen
was gesprongen en den arm om haar vader
sloeg. Hij was censor in 137. De als volks
bekende Tib. Sempronius Gracchus-tribun
was zijn schoonzoon. Hij was III vir altris
iudicandis adsignandis (zie Ayrariae° leges),
en wordt als zoodanig ook genoemd III vir
agris dividenclis solonisque deducendis. Hij was
princeps senates. Als redenaar wordt hij door
Cicero met lof genoemd. — 13) C. Claudius
Pulcher, ook als redenaar bekend, tegenstander van den volkstribuun L. Appuleius
Saturninus in het jaar 100, vertoonde als
aediel het eerst olifanten bij de openbare
spelen in 99. In 95 kreeg hij als praetor
de opdracht van den senaat, een nieuwe
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staatsregeling op te stellen voor de inwoners
van Halaesa op Sicilië. — 14) App. Claudius
Pulcher, praetor in 89, zag in 87 in den
burgeroorlog zijn leger tot L. Cornelius Cinna
overloopen ; hij werd in 86 verbannen, maar
keerde met Sulla terug en werd consul in
79; later streed hij voorspoedig als pro-consul van Macedonië tegen de Scordisci. Hij
liet zijn kinderen (no. 15-19) in armoede
achter. -- 15) App. Claudius Pulcher. zoon
van no. 14, diende onder zijn zwager L.
Licinius Lucullus in den oorlog tegen
Mithradátes in 74-72, en eischte in 72 van
Tigrdnes in Antiochia op hoogen toon de
uitlevering van Mithradates. Griekenland
(in 61) en Sardinia (56) hadden veel te lijden
van zijne roofzucht, evenals Cilicia, waar hij
in 53 proconsul was en in 51 door Cicero
werd opgevolgd. In 54 was hij consul geweest, in 50 was hij censor en vervolgde in
anderen de ondeugden, die hem zelven aankleefden, hebzucht en omkoopbaarheid. Hij
was een vijand van Cicero, wiens terug
uit de ballingschap hij bestreed.-roeping
Later haalde hij zich Caesars haat op den
hals, moest in 49 Rome verlaten en voegde
zich bij Pompeius, die hem tot stadhouder
over Griekenland aanstelde. Hij was een
goed redenaar. Hij stierf op Euboea kort
na den slag bij Pharsálus. -- 16) C. Claudius Pulcher, ook een zoon van no. 14,
propraetor van Asia in 55, werd veroordeeld wegens afpersingen, hoewel hij zijn
aanklager omgekocht had. -- 17) P. Clodius (= Claudius) Pincher, derde zoon van
no. 14, was de bekende volkstribuun en
doodvijand van Cicero. Hij was een rusteboze onruststoker, die voor geene daden van
geweld terugdeinsde. In den oorlog tegen
Mithradátes ruide hij ten bate van Pompeius
de troepen van zijn zwager Lucullus op,
zoodat zij weigerden verder te trekken. In
Dec. 62 sloop hij bij gelegenheid van het
feest "der Bona Dea, dat in het huis van den
pontifex maximes Caesar gevierd werd, en
waarbij alleen vrouwen tegenwoordig mochten zijn, in vrouwenkleederen Caesar's wo
binnen, maar werd ontdekt. Hij werd-nig
in 61 wegens incestus aangeklaagd, maar
tengevolge van omkooping der rechters vrijgesproken. Van dezen tijd dateert de vijandschap met Cicero, die tegen hem getuigd
had. In 59 bewerkte Caesar, die hem als
werktuig tegen Cicero en de senaatspartij
noodig had, door een lex curiata, waarbij Clodius door een plebeier als zoon werd aan
diens overgang tot de plebs (trans--genom,
itió ad plebem, zie Comitia Curiaía Calata),
zoodat hij zich voor 58 tot tribunus plebis kon
laten kiezen. Toen hij in 58 als volkstribuun
Cicero in ballingschap had gedreven en Cato
door een eervolle opdracht uit Rome had verwijderd (zie Clodiae leges no. 7), ontzag hij
niets of niemand meer en oefende aan het
hoofd zijner gewapende benden van slaven en
huurlingen te Rome een waar schrikbewind
uit. Hij kwam in 52 om bij eene schermutseling tusschen zijne bende en het gevolg van
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zijn vijand T. Annius Milo op den heerweg
bij Bovillae. Zie verder Clodiae leges. -- 18)
Clodia maior, dochter van no. 14, was gehuwd
met Q. Caecilius Metelles Celer, wiens dood
(59) haar werd geweten. Cicero, dien zij haatte,
wreekte zich op haar in zijne oratio pro
Coelio, die door haar van giftmengerij was
beschuldigd. Zij was de minnares van Q.
Valerius Catullus (zie Valerii no. 38) en
daarna van M. Caelitzs Rufus (Caelii no. 4).
— 19) Clocdia minor, dochter van no. 14, was
gehuwd met L. Licinius Lucullus. — 20) C.
Claudius Cent/to, komt in 200 in den oorlog
tegen Philippus van Macedonia als legaat
voor. — . 21) App. Claudius Centho, zoon van
no. 20, streed in 174 voorspoedig tegen de
Celtiberiërs, in 170 en 169 met afwisselend
geluk in Illyria. — 22) C. Claudius Nero
streed in 214 onder M. Claudius Martellus
op Sicilia, veroverde in 211 als pro-praetor
Capua en versloeg in 207 als consul met zijn
ambtgenoot M. Livius Salintor bij den
Metaurus Hannibals broeder Hasdrubal, die
aldaar sneuvelde. In 204 waren beide consuls
censors. Hierbij deed zich het ergerlijke
tooneel voor, dat beide censoren elkander
van de ridderlij sten schrapten, en ook op
andere wijze kibbelden. — 23) Tib. Claudius

Nero was in 202 consul met Scipio Africanus

maior. Zijn tocht naar Africa mislukte door
storm. — 24) Tib. Claudius Nero, dien Cicero
gaarne tot schoonzoon had gehad, hield het
na Caesars dood eerst met Antonius, later
met Sextus Pompeius, en stond vervolgens
(38) aan Octavianus zijne vrouw Livia Drusilla
af, bij- wie hij twee zonen had, den lateren
keizer Tiberius en den bekenden veldheer
Drusus (zie no. 26). — 25) Tib. Claudius
Nero, zoon van no. 24, rom. keizer 14-37
na C. Zie Tiberius. — 26) Nero Claudius
Drusus, gewoonlijk Drusus genoemd, jongere
zoon van no. 24 en dus broeder van keizer
Tiberius, geb. 38, toen -Livia reeds met Octavianus getrouwd was, werd door zijn stiefvader
Augustus, wiens vertrouwen hij in volle
mate bezat, in 15 uitgezonden om de Alpenvolken, vooral de Raetiers, te onderwerpen,
hetgeen hij met zijn broeder Tiberius tot
stand bracht. Uit de onderworpen streken
werd een nieuwe provincie Raelia et Tlindelicia
gevormd, waarbij de reeds onderworpen Tlallis
Poenina gevoegd werd. Daarop werd Drusus
in 13 leyalus Auyusti van de Tres Galliae,
met de opdracht, den oorlog tegen de Germanen te voeren (12-9). Eerst versloeg hij
de Sugambren, die onder koning Maelo over
den Rijn waren gevallen, en voer langs de
door hem gegraven fossa Drusidna (z.a.) naar
het land der Friezen en Chauken. Hij onder
Friezen (1.2), de Usipii (11), trok-wierpd
door liet land der Sugambri, en legde twee
castella aan, n.l. Aliso en één' in den Taunus
(11). In 9 trok hij door het land der Chatten
en Cherusci tot aan de Albis (Elbe), doch
overleed toen door een val van zijn paard.
Door zijn veldtochten werd Germania tot
aan de Elbe bij het Romeinsche rijk gevoegd,
en werd eerst weer vrij door de vernietiging
-

van het leger van Varus (9 n. C.). Drusus'
dood werd algemeen betreurd. Daar hij evenals zijn broeder Tiberius door Augustus geadopteerd was, behoort zijn zoon Germanicus
onder de Caesares, zie Iulii en Germanicus.
— 27) Claudius Nero, zoon van no. 26 en
broeder van Germanicus, rom. keizer, 41-54
na C. Zie Claudius (keizer). — 28) Ti. Claudius
Caesar Brilannicus, zoon van keizer Claudius
(no. 27), geboren 41 n. C. Zijne moeder was
de zedelooze Valeria Messalina. Hij werd
door keizer Nero in 55 vergiftigd, zie Claudius
(keizer). -- •9) Nero Claudius, aangenomen
zoon en opvolger van no. 27, rom. keizer,
55-68 na C. Zie Nero (keizer). — 30) till.
Claudius Martellus, een der uitstekendste
mannen van zijn tijd, onderwierp als consul,
222, Gallia Cisalpina, waarbij hij in den
slag bij Clastidium op den gallischen aanvoerder Virdumdrus de spolia opima behaalde.
Na den slag bij Cannae in 216 redde hij als
praetor het overschot van het rom. leger en
wist tijdig Nola te bezetten, zoodat de afval
verhinderd werd. Een eigenlijke veldslag is
toen niet geleverd, maar de moreele uitwer
king was er niet minder om. In 215 als
consul gekozen, legde hij vitio creates zijn
ambt neder, maar bleef pro eonsule in de
nabijheid van Nola, dat hij wist te behouden:
In 214 was hij weder consul, en nam met
zijn ambtgenoot Q. Fabius Maximus Cunctátor
Casilinum in, waarbij hij zich aan trouw
schuldig maakte. Hij ging daarop-breuk
naar Sicilië, nam Leontini in, en veroorzaakte
door zijn gestrengheid den afval van Syracuse.
In 213 volgt nu het beroemde beleg van
deze stad, die in 211 door hem stormenderhand werd veroverd, waarbij Archimédes
omkwam. De stad werd uitgeplunderd. In
21() was hij ten vierden male consul en
streed hij tegen Hannibal in Italië, maar
richtte niet veel uit. In 208 was hij nogmaals consul, doch viel in eene hinderlaag
en sneuvelde. De Rom. noemden- hem „het
zwaard van den staat" wegens zijne onversaagde dapperheid. — De Martelli waren de
eenige plebejische tak der Bens Claudia; zij
worden onder de patroni van Sicilia gerekend.
— 31) M. Claudius Martellus, zoon van no.
30, ontkwam zwaar gewond aan de hinder.
laag, waarin zijn vader sneuvelde. In 196
versloeg hij als consul de Insubriers, in 189
was hij censor, waarbij hij zich door eene
groote mate van zachtmoedigheid onderscheidde. — 32) M. Claudius Martellus, consul
in 183. — 33) M. Claudius .Martellus, kleinzoon van no. 30, een braaf en edel krijgs.

man, was consul in 166, 155 en 152, en

behaalde lauweren in Gallia Cisalpina, Liguria
en Hispania. — 34) .V. Claudius 1larcellus,
ten wiens behoeve Cicero in 46 in den senaat
zijne oratio pro Marcello hield, was een aan
om diens-hangervPompius,d
persoon dan om het beginsel. Hij wilde Caesar
niet om vergiffenis vragen, en eerst toen
deze hem op aandrang van den senaat ongevraagd amnestie verleend had, maakte hij
zich op, om naar Rome terug te keeren, doch
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onderweg werd hij te Athene omgebracht.
— 35) C. Claudius Martellus, broeder van
no. 34, consul in 49, was een tegenstander
van Caesar en volgde Pompeius, maar stierf
spoedig. — 36) C. Claudius Tiarcellus, neef
van no. 34 en 35, consul in 50, bood aan
Pompeius het opperbevel tegen Caesar aan,
en week met hem uit, doch verzoende zich
later met Caesar. Hij was gehuwd met Oc•
tavia, de zuster van Octavidnus. — 37) 211.
Claudius Martellus, zoon van no. 36, werd
door Augustus tot zoon aangenomen en huwde
diens dochter Julia. Hij was iemand van
uitstekende begaafdheden, van wien men
algemeen groote verwachtingen koesterde;
doch hij stierf plotseling, in het jaar 23,
20 jaar oud te Baiae. Dat hij door Livia
zou zijn vergiftigd, is lasterpraat. Hij is het,
die door Vergilius (Aen. VT 861-887)
37) ver
wordt: „Tu Martellus eris". — 38)-herlijkt
111 arcella, dochter van no. 36, was eerst
gehuwd met M. Vipsanius Agrippa en na
hare scheiding van dezen (21), met Julus
Antonius, zoon van den drieman. — 39) Q.
Claudius Quadriçjarius, rom. annalist, tijd
(Cornelii n°. 56), schreef-genotvaSis
eene kroniek, vermoedelijk van den gallischen
brand tot aan Sulla's dood. — 40) Claudius
hidymus, grammaticus in de lste eeuw n. C.,
schreef een werk, waarin hij de verwantschap
van het Latijn en het Grieksch trachtte aan
te toonen.
Claudiopolis, zie Biíhyniurn .
Claudius, voluit Til). Claudius 1Vero Germanieus, rom. keizer, 41-54 n. C. Hij was de
jongere zoon van Drusus (Claudii no. 26)
en Antonia minor, en was in liet jaar 10 te
Lugdunum (Lyon) geboren. Na de vermoording
van Caligula, 25 Jan. 41, vonden de praetorianen hem toevallig in het paleis verscholen
en plaatsten hem op den troon. Na reeds van
twee vrouwen gescheiden te zijn, had hij in
39 de zedelooze Messalina gehuwd, die hem
,geheel beheerschte. Nadat hij eindelijk tot
straf voor hare euveldaden haar had laten
ombrengen (48), huwde hij zijne nicht Agrippina, de dochter van zijn broeder Germanicus, wier derde man hij werd. Om haar te
believen sloot hij zijn eigen zoon Britannicus Caesar van de regeering uit en nam
Agrippina's zoon uit haar eerste huwelijk
met . Cn. Domitius Ahenobarbus tot zoon en
opvolger aan (50). Dit was de latere keizer
Nero. Toen Claudius nu ook den onzedelijken
levenswandel en de overheersching van
Agrippina moede begon te worden, ruimde
deze hem door vergif uit den weg. Britannicus was toen nog een knaap van 13 jaar;
in liet volgende jaar (55) ruimde Nero, door
achterdocht en naijver gedreven, ook hem
uit den weg door middel van vergif. Claudius was zwak en vreesachtig van aard, en
meer geschikt voor de studeerkamer dan
voor den troon. Voor hein voerden vooral
de vrijgelatenen de regeering : de voornaam
hiervan zijn : Narcissus, ab epistulis, M.-ste
Antonius Pallas, a rationibus, C. Julius Callistus, a libellis, en Polybius, a studiis. Cl.
-
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ondernam een krijgstocht naar Britannia,
doch liet spoedig de verovering daarvan aan
zijne generaals over. Onder zijn bestuur werd
Mauretania (z. a.) ingelijfd (42). Hij legde een
groote zeehaven te Ostia aan, en bouwde twee
waterleidingen, de Anio novas en de aqua
Claudia. Ook trachtte hij den Fucinus lacus
(z. a.) een uitloop te geven. Hij beoefende
o. a. de taalkunde en verrijkte het alphabet
met drie nieuwe letters, die echter na zijn
dood weder in onbruik geraakten. Ook hield
hij gaarne redevoeringen. Zie ook Iulii aan
liet slot, onder cl en f.
Claudius II — M. Aurelius Claudius Gothicus -- rom. keizer 268-270 na C., opvolger van Gallidnus, een Illyriër, die zich
reeds onder de keizers Decius en Valeriánus
als voortreffelijk krijgsman had doen kennen,
dreef als keizer de Alemannen en Gothen,
die hij bij Naissus in 269 versloeg, naar
hun land terug, doch overleed spoedig te
Sirmium aan de pest.
Clausus (Atta). Zie Claudii no. 1.
Clavus, spijker. In den muur van den
Jupitertempel op het Capitool te Rome werd
elk jaar een gouden spijker geslagen volgens overoud gebruik uit den tijd, dat het
schrift nog niet algemeen bekend was. Dit
geschiedde door een der consuls, of, wanneer
deze afwezig waren, door een dictator clavi
f gendi causa, en wel op de Iden van Sept.

(13 Sept.).
Clavus, purperstreep, die van den hals
der tunica over de borst tot beneden aan
den zoom liep en voor de senatoren breed
was (laíus clavus, lunica laticlavia), voor de
ridders smal (augustus clavus, tunica angusiielavia).

Clazomenae, Keu ousmaí, eene der 12 ionische steden op de kust van Voor-Azië, ten
W. van Smyrna, aan den Sinus Hermaeus,
geboorteplaats van den wijsgeer Anaxagoras,
den vriend van Pericles. Uit vrees voor de
Perzen verhuisde de bevolking voor een
groot gedeelte naar een naburig eiland, dat
door Alexander later met den vasten wal
verbonden werd.- De stad bezat fraaie tempels.
Oleander, K ai'5oos, volksleider te Gela,
die zich later tot tyran opwierp, na eene
regeering van zeven jaren werd gedood en
door zijn broeder Hippocrates opgevolgd (498).
Clrandr'idas, K)sa'cSoíc?as, Spartaan, werd
in 445 door de ephoren niet koning Plistoanax als raadsman naar Attica gezonden;
later werd hij beschuldigd, dat hij zich door
Pericles had laten omkoopen om werkeloos te
blijven, en ter dood veroordeeld ; hij vluchtte
echter naar Thurii, waar hij zich in den
oorlog tegen de Lucaniërs onderscheidde.
Zijn zoon was de beroemde Gylippus.
Cleanthes, K)Fá ?%s, 1) van Corinthe, een
van de oudste grieksche schilders. — 2) van
Assus, oorspronkelijk vuistvechter, werd later
een leerling van Zeno en voorzag des nachts
in zijn levensonderhoud door water dragen
en deeg kneden. Hij bleef gedurende 19
jaren de lessen van Zeno hoor. en en volgde
hem na zijn dood (264) als hoofd der stoi12
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cijnsche school op; op 99- jarigen leeftijd stierf
hij, naar men zegt, vrijwillig van honger.
Het kwaad is volgens hem niet het werk
der goden, maar een gevolg van het onverstand der menschen, en wordt door de goden
zelfs weder ten goede geleid. Een lofzang
op Zeus van hem is bewaard gebleven.
Clearchus, K) oS, 1) spartaansch vloot
laatste jaren van den pelopon--vogdine
nesischen oorlog. Toen hij later (403) Byzantium tegen de Thraciërs zoude verdedigen,
maakte hij zich van de alleenheerschappij
meester en regeerde hij met geweld en in
strijd met de bevelen der ephoren. Om deze
reden ter dood veroordeeld, keerde hij niet
naar Sparta terug ; hij werd aanvoerder van
het grieksche leger van den jongen Cyrus,
streed in den slag bij Cunaxa en werd na
den dood van Cyrus stilzwijgend als leider
der grieksche troepen erkend. Hij werd echter kort daarna door Tissaphernes verraderlijk gevangen en gedood. — 2) leerling van
Plato en Isocrates, later tyran van Heraeléa, werd na eene wreede regeering van elf
jaar vermoord (364). Hij vestigde te Heraelea eene bibliotheek. -- 3) van Soli op
Cyprus, een van de beste leerlingen . van
Aristoteles. Hij schreef verscheiden philosophische en historische werken, waarvan nog
enkele fragmenten bestaan.
Clearidas, KJ^«eldaq, streed in Macedonië
onder Brasidas tegen de Atheners en trachtte
den vrede van Nicias tegen te werken.
Cleides, K J^S, KJ f^ s , oostkaap van het
eiland Cyprus, met voorgelegen eilandjes.

Clemens (T. Flavius) Alexandrinus, presbyter van Alexandrië, waar hij -1- 215 n. C.
op hoogen leeftijd stierf. In zijne talrijke
grieksche geschriften tot verdediging van
het Christendom, waarvan drie bewaard gebleven zijn, tracht hij te bewijzen dat het
beste van de grieksche philosophic aan de
Joden ontleend is. Hij was de leermeester
van Origenes.
Cieobis en Biton, K)Jo^thS, Bima zonen
van Cydippe, priesteres van Hera te Argos,
trokken op een feestdag den wagen hunner
moeder naar den 45 stadiën verwijderden
tempel, toen de daarvoor bestemde stieren
te laat kwamen. Toen de moeder de godin
om haar besten zegen voor hare kinderen
gebeden had, sliepen zij in en ontwaakten
,

niet weder.

Cleobulus, K)L 6p'ot'2o s, tyran van Lindes,
een van de zeven wijzen (omstreeks 580) ;
zijn spreuk was : µe-zoov áotocoi'.
Cleombrotus, K)a om I oTos, 1) Spartaan,
jongste zoon van koning Anaxandridas en
voogd van Plistarchus, den zoon van zijn
broeder Leonidas I. Bij den inval van Xerxes in Griekenland, voerde hij het bevel
over het grieksche landleger op den Isthmus, vanwaar hij, door een zonsverduistering verschrikt, overhaast terugkeerde ; kort
daarna stierf hij. — 2) Cl. , I, koning van
Sparta, opvolger van zijn broeder Agesipolis I. Nadat de Spartanen uit de Cadméa
verdreven waren, deed hij een inval in Boeo-

tië (378), doch spoedig trok hij terug zonder
iets uitgericht te hebben ; hij sneuvelde in
den slag bij Leuctra, 371. =- 3) Cl. II werd
in plaats van zijn schoonvader Leonidas II
koning van Sparta, toen deze wegens zijn verzet tegen de plannen van Agis III was afgezet
(242). Toen echter twee jaar later de partij van.
Leonidas de overhand kreeg, stond Cl. aan
hevige vervolgingen bloot, zijn leven werd ech-^
ter gespaard op de smeekingen van zijne gemalin Chilónis, die met hem in ballingschap ging.
Cleomédes, K o ti Ji^, 1) beroemd worsteJaar uit Astypalaea. Eens had hij bij de
olympische spelen de overwinning behaald,
maar geen prijs gekregen, omdat hij zijn
tegenpartij gedood had ; waanzinnig van spijt
rukte hij de zuilen van een gymnasium uit
den grond, waardoor zestig jongelingen onder
de puinhoopen begraven werden. Toen men
hem vervolgde, vluchtte hij in den tempel
van Athéna en werd van daar als de laatste
der heroën in den hemel opgenomen. — 2)
zoon van Lycomedes, atheensch veldheer in
den peloponnesischen oorlog. -- 3) schrijver
over sterrenkunde (lste eeuw n. C.), van
wien nog eenige werken bestaan.

Cleomenes, KJr ^o µ Fi'

ç,

1) Cl. I, zoon van

Anaxandridas, koning van Sparta (520-491),
een moedig en ondernemend, maar trotsch
en stijfhoofdig man . Zijn eerste onderneming
was tegen de Argiven, wien - hij door list
een gevoeligen slag toebracht; zelfs werd
hij aangeklaagd omdat hij de stad Argos
niet genomen had, en hij erkende dat hij
het had kunnen doen, maar door godsdienstige bezwaren weerhouden was. Later (510)
was hij aanvoerder van het leger, dat op
bevel van het delphische orakel de Pisistratiden uit Athene verjoeg, en ter wille van
zijn gastvriend Isagoras deed hij nog tweemaal een inval in Attica, beide keeren met
ongelukkigen afloop, want eerst werd hij op
de acropolis ingesloten, en toen hij met een
grooter leger terugkwam om hierover wraak
te nemen, moest hij door, den tegenstand
van de Corinthiërs en van zijn ambtgenoot
Demarátus onverrichter zake aftrekken. De
voorstellen tot een bondgenootschap tegen
de Perzen, zoowel van Aristagoras als van
de Scythen, vonden bij hem meer gehoor
dan bij eenig ander Spartaan. Door Demaratus in zijne plannen tegen Aegina gedwarsboomd, wist hij door omkooping van het
delphische orakel eery uitspraak te verkrij gen, volgens welke Demaratus niet de zoon
van koning Aristo was, zoodat deze van de
regeering ontzet werd en zich in ballingschap
begaf. Spoedig werd echter het bedrog bekend
en Cl. vluchtte naar Thessalië en later naar
Arcadië; eindelijk in Sparta teruggekeerd,.
werd hij waanzinnig, naar men zeide ten
gevolge van dronkenschap, en maakte hij op
gruwelijke wijze een einde aan zijn leven
(489). — 2) broeder van den spartaanschen
koning Plistoanax en voogd van diens zoon
Pausanias, voerde het bevel over het leger

dat in 427 in Attica viel. — 3) Cl. II,

koning van Sparta, zoon en opvolger van

-

CLEON—CLEONAE.
Cleombrotus I, regeerde bijna 61 jaar (371
—310) zonder dat er van zijne regeering
iets te vermelden valt. — 4) Cl. III, koning
van Sparta, zoon van Leonidas II, dien hij
op ongeveer twintigjarigen leeftijd opvolgde,
(236), een verstandig, moedig en doortastend
man, vol geestdrift voor de plannen van
Agis III, waarin hij gesterkt werd door
zijne moeder Cratesicléa en zijne gemalin
Agiitis, de weduwe van Agis. Daar. hij
inzag dat hij den steun van het leger noodig had, zoo hij de gewenschte hervormingen
tot stand wilde brengen, trachtte hij dit
voor zich te winnen door een oorlog tegen
het achaeisch verbond, en inderdaad gelukte
het hem na eenige kleine ondernemingen, de
Achaeers bij den berg Lycaeus en spoedig
daarna (226) bij Leuctrum te verslaan. Nu
openbaarde hij zijne plannen aan eenige
vertrouwden ; door list verwijderde hij zijne
tegenstanders, doodde vier ephoren, verbande
tijdelijk 80 van de voornaamste oligarchen,
maakte 'zijn broeder Euclidas tot mederegent,
schafte het ephoraat af, kondigde schulddelging en nieuwe verdeeling van grondbezit
af, vermeerderde liet aantal burgers door
het opnemen van perioeken, hervormde den
raad, en voerde de oude wetten en instellingen weder in. Den oorlog zette hij intusschen met geluk voort, zelfs Argos en Corinthe kozen zijne zijde ; toch bood hij vrede
aan op voorwaarde, dat de hegemonie van
Sparta in de Peloponnésus erkend werd,
maar Aratus, vreezend dat het achaeisch
verbond daardoor alle macht zou verliezen,
vond liet beter de hulp van Antigonus Doson
in te roepen. Nu ging Argos weder verloren
en . over het geheel kon Cl., die in dien
tijd ook zijne gemalin verloor, zich niet
tegen Antigonus staande houden ; nadat de
oorlog nog eenigen tijd met afwisselend
geluk gevoerd was, en Cl. vergeefsche pogingen gedaan had om bij Ptolemaeus Euergetes ondersteuning te vinden, waagde hij
bij Sellasia een grooten slag, maar leed een
volkomen nederlaag en ontkwam met wei
ruiters (221). Terstond ging hij naar-nige
Aegypte om hulp te vragen, maar Ptolemaeus stierf kort daarna, en zijn opvolger
Ptolemaeus Philopator liet zich door zijne
gunstelingen overreden Cl. gevangen te nemen.
Wel ontsnapte hij uit de gevangenis, maar
wanhopende aan het bereiken van zijn doel,
trachtte hij een opstand onder het volk te
verwekken, en toen hij ook hierin geen steun
vond, doodde hij zichzelf, 35 jaar oud (219).
Zijn lijk werd opgehangen en ook zijn moe
kinderen werden ter dood gebracht.-dern
— 5) van Naucratis, werd door Alexander
belast met het toezicht op den bouw van
Alexandrië en niet het innen der belastingen.
Wegens zijn hebzucht en afpersingen liet
Ptolemaeus hem na den dood van Alexander
ter dood brengen, terwijl hij zijne groote
schatten verbeurd verklaarde. — 6) atheensch
beeldhouwer uit de le eeuw n. C., van wien
een werk, de Germanicus in het Louvre,
bewaard gebleven is; de zgn. Venus van
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Medicis, die hem toegeschreven wordt, is
niet van hem.

Cl.eon, K) Iwv, zoon van Cleaenetus, leerlooier te Athene, reeds bij het leven van
Pericles een van de leiders der radicale partij,
werd na diens dood de eerste man van de
volkspartij. Hij was het die in 427, na de
herovering van Lesbus, dat van de Atheners afgevallen was, doordreef, dat alle weerbare mannen van Mytiléne zouden gedood
worden, een besluit, dat den volgenden dag
in dien zin gewijzigd werd, dat alleen de
hoofdschuldigen, volgens Ï'waarschij nlij k sterk
overdreven berichten ruim duizend in getal,
ter dood gebracht werden. Toen in 425 de
Atheners 420 Spartanen op het eiland Sphaeteria ingesloten hadden, en de Lacedaemoniërs vrede aanboden, drong Cl. erop aan,
dat het eiland eerst overgegeven zou worden,
zoodat de onderhandelingen afsprongen. Daar
echter de inneming van het eiland niet zoo
spoedig volgde als men verwacht had, begonnen de Atheners zich over den loop der
zaken ongerust te maken, en verweet men
Cl. reeds dat door hem de vrede niet was
tot stand gekomen. Bij zijne verdediging liet
deze zich ontvallen dat, indien de strategen
(Nicias en Demosthenes) hun plicht deden,
Sphacteria reeds lang in hunne macht moest
zijn, waarop Nicias, die in de vergadering
tegenwoordig was, terstond aanbood hem zijne
betrekking tijdelijk af te staan. In het eerst
sloeg Cl. dit aanbod van de hand, maar door
het volk gedwongen het aan te nemen, beloofde hij zich binnen twintig dagen van het
eiland te zullen meester maken, en met
de hulp van Demosthenes vervulde hij zijne
belofte. Daardoor kwam hij in groot aanzien,
waarvan hij o. a. gebruik maakte om door
verschillende financiëele maatregelen middelen te verschaffen om den oorlog krachtiger
te voeren. In 422 werd hij met een leger
naar Thracië gezonden, waar hij aanvankelijk eenig voordeel behaalde, maar den slag
bij Amphipolis tegen Brasidas verloor, bij
welke gelegenheid hij op de vlucht gedood
werd. Zie ook (LZiCOrtxóv. Cl. wordt beschreven
als een onopgevoed, baatzuchtig en overmoe
laagste hartstochten van het-digman,e
volk vleide en zijne meening meer door woorden, soms zelfs meer door schreeuwen, dan
door argumenten deed zegevieren. Men heeft
opgemerkt dat zijne tijdgenooten, die melding
van hem maken, in de politiek zijne tegen
waren, en dat dus vermoedelijk hun-stander
oordeel aan overdrijving, misschien zelfs aan
partijdigheid, lijdt; toch schijnt uit de feiten.
die omtrent hem bekend zijn, te mogen wor
den opgemaakt, dat hij een man was van
niet geringen aanleg en vol vaderlandsliefde
doch van weinig beschaving, in zijne geheele
politieke richting en bij iedere bizondere
gelegenheid door zijn haat tegen de Spartanen en de aristocratie tot uitersten geneigd,
en dat hij in ieder geval de groote gaven
miste, waardoor zijn voorganger Pericles het
volk op den rechten weg had weten te houden.
Cle®nae, K) swrai, stad in Argolis; ten
-
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W. lag Nemea; vandaar Cleonaeus leo dichterlijk = nemeïsche leeuw. Ook eene stad
aan den berg Athos op Chalcidice, met een
gemengde bevolking.
Cleonymus, KLwv1'1 oe, 1) Athener, die om
zijne lafheid dikwijls door Aristophanes bespot wordt. — 2) zoon van Cleomenes II,
werd bij den dood van zijn vader (310) wegens
zijne vijandschap met den anderen koning
Areus van de regeering uitgesloten en aan
het hoofd van een troep huurlingen naar
Italië gezonden, om de Tarentijnen tegen de
Lucaniërs bij te staan. Hij voerde den oor
geheel met geluk, maar toen-logverht
de Tarentijnen vrede sloten, nam hij Corcyra
en viel hij Thurii en andere steden in Beneden- Italië aan, totdat hij door de Romeinen
verdreven werd. Bij zijne avontuurlijke toch
naar de kusten der Adriatische zee ver -ten
hij leger en vloot. In 293 streed hij-lor
ongelukkig tegen Demetrius Poliorcëtes en
in 272 trachtte hij met Pyrrhus van Epïrus
zich te vergeefs van Sparta meester te
maken.
Cleopatra, K^? Fo7ra-re e.,1) dochter van Boreas
en Orithyia, z. Calais. — 2) dochter van Idas
en Marpessa, gehuwd met Meleager, na wiens
dood zij. zich van verdriet ophing. — 3) tweede
vrouw van Philippus van Macedonië, na wiens
dood Olympias haar met hare kinderen liet
vermoorden. — 4) dochter van Philippus en
Olympias, gehuwd met Alexander van Epirus,
na diens dood met Perdiccas. Toen ook deze
gestorven was, koos zij onder de macedonische veldheeren, die haar ten huwelijk vroegen, Ptólemaeus tot echtgenoot, maar Antigonus hield haar gevangen en liet haar
waarschijnlijk vermoorden (308). — 5) doch
z. Ptole)nweus n°. 9-tervanAiochusI,
en 10. — 6) dochter van Ptolemaeus V, gehuwd met haar broeder Ptolemaeus VI, later
met haar anderen broeder Ptolemaeus VII,
z. Ptolemcteus n°. 10 en 11. — 7) dochter
van Ptolemaeus VI Philomëtor, gehuwd met
Alexander Balas, daarna, toen deze van den
troon gestooten was, met Demetrius Nicátor, en
nadat deze door de Parthen gevangen geno-

men was, met Antiochus Sidëtes. Toen Demetrius terugkwam, liet zij hem en hun zoon
Seleucus vermoorden, maar niet lang daarna
werd zij door haar anderen zoon gedwongen
den gifbeker te drinken. — 8) jongere doch
-tervanPolmusVICepatrn°.6,
gemalin van Ptolemaeus VII, z. Ptolemaeus
n°. 11, 12 en 13. — 9) dochter van Ptolelnaeus VII, gehuwd met Antiochus IX. —
10) dochter van Ptolemaeus Aulétes, geb. 69,
gehuwd met haar broeder Ptolemaeus XII.
Spoedig werd zij door de voogden van Ptolemaeus, Achillas en Pothïnus, wegens hare
eerzuchtige plannen verdreven en reeds
trachtte zij zich met geweld recht te ver
toen Caesar te Alexandrië kwam-schafen,
en besliste, dat de beide echtgenooten gezamenlijk zouden regeeren. Wel veroorzaakte
deze beslissing groote ontevredenheid en
kwam Caesar zelfs in vrij groot gevaar, daar
Ptolemaeus echter in een gevecht sneuvelde,

bereikte Cl. haar doel. Op bevel van Caesar,
die door hare buitengewone schoonheid geheel betooverd was, huwde zij met haar jongsten broeder Ptolemaeus XIII, ook kwam
zij naar Rome, waar Caesar's liefde voor haar
zoo groote ontevredenheid verwekte, dat zij
na zijn dood moest vluchten. Na den slag bij
Philippi ontmoette zij Antonius te Tarsus,
en nam hein door hare bekoorlijkheden zoo
voor zich in, dat hij haar naar Alexandrië
volgde, baar op zijne tochten door Azië mede nam en toeliet dat zij, na het vermoorden
van haar broeder en zuster, alleen over
Aegypte heerschte. Zoo groot was haar invloed op hem dat, toen zij in den slag bij
Actium in het heetste van liet gevecht de
vlucht nam, Antonius haar volgde en daar
oorzaak was van de nederlaag der-dore
zijnen. Toen hij zich daarna gedood had en
Cl. zag, dat Octavidnus ongevoelig was voor
hare schoonheid, en vreesde, dat hij haar in
triomf naar Rome wilde voeren, doodde zij
zich, naar men beweerde door den beet eener
vergiftige slang (30). — 11) bijgenaamd Sielene, dochter van Antonius en Cleopatra, door
haar vader met Cyrenaica begiftigd en door
Oetavidnus aan Juba uitgehuwd. --- 12) doch
gehuwd met Tigranes-tervanMihds,
van Armenië.

Cleophantus, K) 6F ta coC, een van de oudste
grieksche schilders, de eerste die verf op zijne

teekeningen aanbracht.

Cleophon, KKeorwv, 1) invloedrijk volks

te Athene in de laatste jaren van den-leidr
peloponnesischen oorlog, verzette zich hardnekkig tegen den vrede en werd daarom door
de oligarchische partij van het een of ander
aangeklaagd en door een onder hun invloed
staande rechtbank ter dood veroordeeld (404).
-- 2) atheensch treurspeldichter, v. s. dezelfde
als de vorige.
Clepsydra , zpfJa, 1) een wateruurwerk,
in inrichting gelijk aan onze zandloopers,
-

doch met water gevuld. Oorspronkelijk dien
zij om den tijd te meten, gedurende-den
welken een redenaar voor het gerecht mocht
spreken, men had echter ook grootere (horologic), die natuurlijk langer liepen en door
eené indeeling of schaal den verloopen tijd
aanwezen. — 2) bron op de acropolis te
Athene. — 3) bron op den berg Ithóme.
Cleruchia, z J7 ol1yb«, eigenlijk een land,
waar volgens liet oorlogsrecht veroveraars
de oorspronkelijke bevolking onderworpen en
het grondbezit onder elkander verdeeld had-

den; in het bizonder atheensche volkplantingen, waarvan de grondeigenaars atheensche burgers bleven, desverkiezende te Athene
konden blijven wonen en hunne burgerrechten
uitoefenen, maar ook tot den krijgsdienst en
andere lasten verplicht waren en geen eigen
rechtspraak hadden. Terwijl volkplantingen
anders nieuwe staten vormen, blijven de
cleruchiën, waarvan sedert 506 vele gesticht
werden, deden van den atheenschen staat.
Ook in het rijk der Ptolemaeën vindt men
x^,7,wéZo& ; dit zijn actief dienende soldaten,

die een stuk staatsland in bezit hebben, welk

CLETA—CLITUS.
bezit dikwijls in eigendom overgaat. Deze
worden ook ;cávot:<ot genoemd.
Cléta, K^,^z^.^, bij de Spartanen eene van

de Chariten.

Clidémus, Clitodhmus, K) Eu'd

,pos, (Kzó-

schreef in de 4e eeuw eene attische
geschiedenis ('Az &^S) e. a. geschiedkundige
werken.
Clientes. Vóór het ontstaan der plebs vond
men te Rome een stand van hoorigen of
halfvrijen, die, naar het schijnt, volgens
oud -italisch gebruik, onder de bescherming
of het patronaat der burgers stonden en
daarentegen ook zekere bepaalde verplichtingen tegenover hunne patronni hadden. Over
de wederzijdsche verhouding dezer beide standen zie men het artikel patrones. Ook vreemden, die zich te Rome wilden vestigen,
moesten in den oudsten tijd, daar zij geene
rechtspersoonlijkheid bezaten, zich onder de
rechtspersoonlijkheid van een burger stellen
(applicatio), en derhalve zich in clientéla
begeven, indien zij de bescherming der wetten
wilden genieten. In verloop van tijd loste
het cliëntschap zich op in de plebs. Men
neemt gewoonlijk aan, dat de cliënten van
het platteland in 457, toen het aantal volks
gebracht werd (zie-tribuneva4op10
tribuni piebis), vrij verklaard zijn. Anderen
dateeren die vrijwording reeds van koning
Servius Tullius. De cliënten moeten scherp
onderscheiden worden zoowel van slaven als
van plebejers. — In lateren tijd komt de
naam cliënten terug voor de bezoldigde visite makers bij de rom. grooten, bij wie zij ook
wel als antectmbuiones dienst deden. Zij werden
voor hunne bezoeken en diensten beloond,
hetzij met een mandje eetwaren (sportula),
hetzij met geld. De aanzienlijke Romein,
wiens receptiën zij dus hielpen opluisteren,
wordt dan tegenover hen rex geheeten.
Climax, Kh^u 1, „trap", een berg in het
pou,

0. van Lycia, het begin van den Taurus.

Hij komt ook onder den semietischen naam
Solyma voor (ook = trap). In de Ilias komen
de Solymers als vijanden der Lyciërs voor.
De naam van den berg komt van een trap,
die in den bergpas is uitgehouwen. Ook een
gebergte in Coelesyria heette Climax.
Climberris = Elimberris.
Clinias, K)eraç, 1) vader van Alcibiades,
een zeer rijk man, sneuvelde bij Coronéa
(447); ook een jongere broeder en een neef
van Alcibiades droegen dien, naam. — 2)
pythagoreïsch wijsgeer, tijdgenoot van Plato.
— 3) verdienstelijk staatsman te Sicyon,
omstreeks 264 vermoord. Hij was de vader

van Ardtus n°. 1.
Clio, K tcl, de Muze der geschiedenis,
wordt afgebeeld met een rol papier in de hand.
Clipeus, áot^y, rond, dekselvormig schild,
in den regel van op elkander gelegde lagen
Ieder gemaakt en niet metaal bekleed, of wel
uit teenen gevlochten en dan niet leder en
metaal bedekt. -- Ook noemt men in de badhuizen aldus het deksel van den oven, waaruit
de heete lucht uit de stookplaats in de heete
badkamer stroomde.
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Clisthenes, KoEh'1'ij5, 1) tyran van Sicyon

(596-565), uit het huis der Orthagoriden,
trachtte den oud -ionischen stam, waartoe hij
zelf behoorde, boven de Doriërs, die Sicyon
vroeger van Argos uit veroverd hadden, te
verheffen en over het geheel alle banden los
te maken, die Sicyon met Argos verbonden.
Daartoe trachtte hij in de eerste plaats den
eeredienst van den argivischen heros Adrastus
door dien van Dionysus te verdringen, hij
verbood de voordrachten der rhapsoden, omdat
zij Argos en argivische sagen bezongen en
veranderde ook de namen der dorische stamm en, die hij Hyaten, Oneaten en Choereaten
noemde (met toespeling op i^ , óvoc, %orooS),
terwijl zijn eigen stam den naam Archeli
kreeg. Hij stond aan liet hoofd van het leger
der A7nphictyonen, toen de inwoners van
Crissa wegens hun heiligschennis gestraft
werden. Zijn rijkdom toonde hij door de
schitterende wijze, waarop hij allen, die zijne
dochter Agariste tot vrouw begeerden, een
jaar lang onthaalde. — 2) Athener, kleinzoon
van den vorigen, zoon van den Alcmaeonide
Megacles en Agariste, stelde zich na den val
der Pisistratiden aan het hoofd der volks
hervormde • de staatsregeling van-partijen
Solon in democratischen geest. Wel gelukte
het zijn aristocratisehen tegenstander Isagoras
door de hulp van Cleomenes I hem voor
korten tijd te verdrijven, maar de geweld
handelingen van Cleomenes verwekten-daige
zoo groote verbittering, dat Cl. spoedig terug
kon. Over zijne hervormingen z.-ker.n
Bov)r, dj uort, Ostrcccismus, Puhr. Later zoude

hij, misschien met het oog op de vijandige
houding van Sparta, getracht hebben met
den perzischen satraap van Sardes betrek
aan te knoopen, en zou liet volk hein-kinge
daarom uit wantrouwen verjaagd hebben (505).
Clitarchus, Kx,-i-a1,0 hoc, 1) zoon van Dinon,
beschreef de geschiedenis van Alexander d.
G. in gezwollen stijl en met allerlei fabel
berichten doormengd ; toch werd hij-achtige
door latere schrijvers als Diodörus, Curtius
e. a. veel gebruikt, daar men, waarschijnlijk
ten onrechte, meende dat hij Alexander op
zijn tochten vergezeld had. — 2) tyran van
Eretria onder bescherming van Philippus
van Macedonië, werd door de Atheners onder
Phocion verdreven.

C1.itodémus = Clidémus.
Clitomachus, K).,nzótaXoc, 1) beroemd om

zijne vele, overwinningen in de isthmische
en pythische spelen, behaalde eens drie prijzen
op één dag. — 2) Carthager, eigenlijk Hasdrubal genaamd, leerling van Carneades, na
wiens dood (129) hij ongeveer twintig jaar
hoofd der academie was; zijne talrijke geschriften, v. s. 400, zijn verloren; Cicero
heeft ze echter gebruikt o. a. in zijn werk:
de divinatione.
Clitor, K,.sizwp, sterke stad en riviertje in

het N. van Arcadia.
Clitumnus, riviertje in Umbria, met een
tempel van den god Clitumnus.
Clitus, K2e roc, 1) zoon van Mantius, werd
door Eos geschaakt. — 2) bijgenaamd de
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van Alexander d. G., redde
hem het leven in den slag bij den Granicus en
was sedert een van zijne gunstelingen; hij
werd bevelhebber van de lijfwacht en satraap
van Bactrië. Alex. doodde hem in dronken
bij een drinkgelag, toen Cl. hem ergerde-schap
door zijne al te vrijmoedige taal. — 3) bijgenaamd de Witte, voerde na Alex.'s dood de.
veteranen terug, overwon in den lamischen
oorlog de Atheners ter zee, werd landvoogd
van Lydië, van waar Antigonus hem na twee
jaar verdreef, overwon, als admiraal van
Polyperchon, Antigonus en Cassander bij
Byzantium ter zee, maar sneuvelde den dag
daarna (318).
Clivus Capitolinus, de weg, die van het
Forum te Rome naar boven leidde naar den
Mons Capitolinus.
Clo iea maxima, het groote afvoerkanaal
in Rome, dat oorspronkelijk diende om de
lage gronden in den omtrek van het latere
Forum droog te leggen, en later uitgebreid
en overdekt, tevens het huiswater van een
gedeelte van de stad naar den Tiber afvoerde. Het oudste gedeelte dateert nog uit
den koningstijd. Het werk bestaat nog, en
is weer in gebruik genomen. Het begint bij
de laag.± tusschen Oppius en Cispius, loopt
dan onder het Argilétum door naar het
Forum, en vervolgens door het Velabrum en
het Forum Boarium, tot het tusschen den
Pons Aemilius en den kleinen rondtempel in
den Tiber mondt. Het woord is afgeleid van
Zwarte, veldheer

cloare = reinigen.
Cloacina, volgens de gewone opvatting een
bijnaam van Venus, zij had een heiligdom
bij het Comitium te Rome, dat naar men
meende, reeds bestond sedert de vereeniging
van Rom. en Sabijnen. In werkelijkheid is
het de godin der Cloaca Maxima (z. a.) en
heeft zij met Venus niets te maken.
Cloda (via). Deze weg liep van Rome

door Etruria ten W. van den Lacus Sabatinus over Saturnia en Rusellae en sloot zich
vervolgens aan de via Aurelia aan. V. a.
vereenigt hij zich voorbij Blesa wederom
met de via Cassia (z. a.) en loopt dan van
Florentia naar Luca en Forum Clodii.
Clodiae • (leges) van den volkstribuun P.
Clodius Pulcher, in 58. 1) lex fru mentaria,
dat de korenuitdeelingen om niet zouden
plaats hebben. — 2) lex de aus ieiis, dat op
de dagen, waarop wetgevende comitia gehouden werden, geene andere auspicia mochten
genomen worden en dus geene obnuntiatio zou
kunnen plaats grijpen. Bovendien werden de
Lees Áelia et Z ufia opgeheven, zie servare de
caelo. — 3) sex de collegiis, tot herstel der in
64 bij senaatsbesluit opgeheven gilden en
demagogische genootschappen, collegia compitalicia. — 4) lex de censoria notione, dat de
censoren niemand mochten bestraffen, die niet
formeel bij hen was aangeklaagd en door
beiden schuldig was bevonden. — 5) lex de
capite eivis Romani, dat wie een rom. burger
zonder rechterlijk vonnis had ter dood gebracht (gelijk Cicero met Catilina's eedgenooten had gedaan), zou verbannen worden.

Deze wet werd nader 'uitgewerkt door een
tweede, waarbij aan Cicero, nu met name
genoemd, het verblijf binnen 400 mijlen van
Rome werd ontzegd (aqua et (gai interdictio).
-- 6) lex de provinciis consularibus, waarbij
aan den consul L. Calpurnius Piso Caesoninus Macedonia en Achaia, aan den consul
A. Gabinius Syria werd opgedragen. Het
doel was, hen gunstig te stemmen, opdat zij
zich niet tegen Cicero's verbanning zouden
verzetten. — 7) lex de rege Ptoleniaeo, dat
koning Ptolemaeus van Cyprus zou onttroond
worden en zijn land en bezittingen tot eigendom van het rom. volk zouden worden ver
dat M. Porcius Cato (minor) deze-klard,en
wet zou ten uitvoer leggen. Het doel der wet
was eigenlijk, Cato op Bene fatsoenlijke
manier uit Rome te verwijderen. — 8) le.v
de sufrcqjiis libertinoruin, dat de vrijgelatenen
ook in de tribus rusticae zouden kunnen
stemmen. Deze wet kwam echter niet tot stand.
Clodii = Claudii. Eenige leden der iens
Claudia schreven hun naam met o in plaats
van au, zie Claudii n°. 17-19.
Clodius Albinus. Zie Albinus.
Clodius Maeer (L.), generaal van Nero in
Africa, had zich bij den opstand van Vindex en Galba tegen. Nero (voorjaar van 68)
half onafhankelijk gemaakt, maar werd na
Nero's dood wegens zijne roofzucht door
Galba gevonnisd.
Cloelii of Cluilii, patricische gens, af kom
uit Alba Longa. 1) C. Cloelius, volgens-stig
de overlevering koning van Alba Longa,
voerde oorlog tegen Rome tijdens Tullus
Hostilius en stierf gedurende den veldtocht,
waarop Mettius Fuffetius dictator van Alba
werd. — 2) Cloelia, rom. maagd, die, onder
de gijzelaars aan Porséna uitgeleverd, ontsnapte en over den Tiber naar Romp terug
senaat zond haar naar Porséna-zwopn.De
terug, doch deze stelde haar in vrijheid en
schonk haar een fraai opgetuigd paard, terwijl hij ook nog een aantal andere gijzelaars te harer keuze losliet. De Rom. richt
voor haar een standbeeld te paard op.-ten

— 3) Q. Cloelius Siculus, consul in 498, be,

noemde zijn ambtgenoot T. Larcius Flavus
tot eersten dictator.
Clotae aestuarium, golf op de Westkust
van Caledonia (Schotland), thans Firth of

Clyde.
Clotho, Kew &w, de spinster, eene van de
Moerae, wordt voorgesteld met een haspel,
waarmede zij 's menschen levensdraad spint.
Cl«entii. 1) L. (v. a.) A. Cluentius, italiaansch generaal in den niarsischen oorlog,
bij Nola gesneuveld, in 89. — 2) A. Cluentius
Habitus, vader en zoon, bekend door de
schitterende oratio pro Cluentio van Cicero in 66.
Cluilii = Cloelii.
Clupea, rom. naam voor de stad Aspis
in Africa, z. a.
Clnsium, K),ofo ov, vroeger Camers geheeten,
de voornaamste der 12 etrurische hoofdsteden,
residentie van Porséna, wiens praalgraf in
de nabijheid was. De stad was zeer sterk.
De belegering van Clusium door de Galliërs

CLUSHJS—COCCEII.
gaf aanleiding tot hun tocht naar Rome in
390. Het speitmeel van Clasium (far Cuulnurn) was om Zijne fijnheid zeer gezocht.
Clusius, bijnaam van Janus (z. a.).
Cluvii, een campaanseh geslacht, dat zich
te Rome vestigde. - 1) Pacula Cluvict voorzag de Romeinen, die te Capua door Hannibal
werden gevangen gehouden, van levensmiddelen. - 2) Jl1. Cluvius bestuurde Cicero's
geldzaken. - 3) Cluvius Rufus, geschiedschrijver, bekleedde onder Claudius en Galba
verschillende ambten. In zijne geschiedenis
beschreef hij den tijd van Caligula tot 7itelhas. Tacitus heeft hem als bron gebrjiikt.
Clymeiie, Ki'hu, 1) Oceanide, gehuwd
met lapetus, moeder van Atlas, Menoetius,
Promëtheus, Epimdtheus. —) bij Promëtheus
moeder van Deucalion. - 3) bij Helms moeder van Phaëthon, later gehuwd met den aethiopischen koning Merops. - 4) dochter van
iMlinyas, bij den arcadischen koning tasius
moeder van Atalante. - 5) dochter van Catreus, werd op bevel van een orakel door haar
vader verstooten en aan een zeeman Nauplius
( no. 3) gegeven om haar te verwijderen, bij wien
zij moeder werd van PalamMes en Oeax. 6) v. 5. een bloedverwante van Menelius,
dienares van Helena, met wie zij naar Troje
ging; na de inneming der stad werd zij aan
Acamas gegeven. -- 7) bijnaam van Persephone.
Clymenus, K)fuu'o, 1) zoon van Cardys,
stelde vijftig jaar na den zondvloed van Deu
calion de olympische spelen weder in. - 2)
zoon van Presbon, koning van Orchomenus
in Boeotië, schoonvader van Nestor, stierf
aan eene wonde, die hem bij een wedren door
een thebaanschen wagenmenner werd toege
bracht. - 3) bijnaam van Hades.

Clypea = Clupeci.
Clypeus = clipeus.
Clysouymus, K)iodwvuo, zoon van Am-

phidamas, speelmakker van Patroclus, die
eens bij het dobbelspel twist met hem kreeg
en hem doodsloeg.
Clytaemiiestra, K)1TatuiIIOTQa, (waarschijnlijk beter Clycsemestrct, K).iraioru), dochter van Tyndareos en Leda, gemalin van
Agamemnon (z. a.). Zij regeerde na diens dood
met Aegisthus over Mycënae en Argos totdat Orestes, volwassen geworden, zijn vader
wreekte en beiden doodde.
Clytia, K)iv, Oceanide, door Apollo bemind. Toen de god ook voor Leucothoë liefde
had opgevat, verried Cl. dit uit jaloerschheid,
waarop Leucothoë door haar vader levend
begraven werd. Daarom kreeg Apollo een afkeer van haar, en uit verdriet onthield zij
zich van spijs en drank en verkwijnde zij, totdat zij in een zonnebloem veranderd werd.
Clytius, Kvroç, 1) eei van de Giganten.
- 2) zoon van Alcmaeon en de dochter van
Phegeus, die na den dood van zijn vader
naar Elis vluchtte; hij was de vader van
Piraeus en de stamvader der Clytiaden, een
beroemd waarzeggersgeslacht in Elis. - 3)
naam van eenige Trojanen.
Ciiemïdes, versterkte stad aan
den Cnemis in het gebied der Locriërs.
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Cnemis,
berg op de Zuidgrens der
Epicnemidische Locriërs.
Cuidia, KiitJ, bijnaam van AphrodIte
naar de stad Cnidus, waar een beeld van die
godin stond, dat door Praxiteles gemaakt was
en voor een van de belangrijkste kunstwerken
der oudheid gold.
CIli(l1ls, KÎoç, dorische stad tot de Hexa
Dorica behoorende , op de uiterste punt-polis
van de Chersonësus Cnidia; de stad lag tusschen twee havens, die door een kanaal verbonden waren. Op de uiterste punt, het
voorgebergte Triopium, lag de tempel van
Apollo, waar de bondsvergaderingen der
aziatische Doriërs plaats vonden, en hun
gemeenschappelijke feesten gevierd werden.
Cnidus zelf is in de heele oudheid beroemd
om den tempel van 'AçvooYvi Er).ota, met
het door Praxiteles vervaardigde beeld der
godin.
Ciiosiis, later Cilossus, ook met Gil. geschreven, Knoiç, stad op de Noordkust van
Creta, in voorhistorische tijden (2400-1200)
de koningszetel van een machtig volk met
een zeer • interessante, hoog ontwikkelde
beschaving ; wie de dragers waren dezer beschaving, weten we nog niet ; we kunnen
echter twee tijdperken onderscheiden, die
van de vdór-grieksche, en die van de achaei
sche heerschappij . Omstreeks 1000 vervalt deze
cretensisch-myceensche beschaving, en in den
historisehen tijd is de stad dorisch, met de
havensteden Amnisus en Heraclëum. Een
herinnering aan den vroegeren glans en de
vroegere heerljkheid is bij het grieksche volk
levendig gebleven door de sagen van Minos,
den Minotaurus en het Labyrinth, van Dae
dalus en Icarus en van Ariadne. C,zosice tellus = Creta, Ciiosia, Cuosis, Cuosicts = Ariadne,
Criosics stelics = het sterrenbeeld de kroon
van Ariadne. De opgravingen der laatste
jaren hebben het oude paleis der vorsten
van Cnosus blootgelegd.
Coactijres. Cocsetores ciyrniuis, soldaten van
de achterhoede, die tegen desertie uit de
gelederen moesten waken, - Cocsctores e.vcic
tionurn, of cocsetores csryeutctrii, personen, wier
werk het was, verschuldigde gelden te innen.
De vader van Horatius was coactor.
Coealus, Kdaoç, koning op Sicilië, die
Daedalus gastvrij opnam toen hij van Creta
vluchtte, en Minos doodde toen hij hem kwam
opeischen. Uit dankbaarheid versierde Daedalus zijn rijk met vele kunstwerken. V. a.
had hij Daedalus willen uitleveren, waarop
deze 's konings badkamer zoo overmatig liet
verwarmen, dat deze stikte.
Coeeeii, aanzienlijk geslacht, waarschijnlijk uit Umbria. 1) L. Cocceius 1\7erva, vriend
van Octaviiinus, voerde de onderhandelingen
tusschen dezen en Antonius. Later stelde hij
met Maecdnas en Asinius Pollio te Brundi5mm de voorwaarden op van de overeenkomst tusschen Antonius en Octaviaiius
(herfst 40). in 37 werd hij wederom naar
Brundisium gezonden met Maecenas en Fonteius Capito ; Horatius en \Tergilius maakten de reis mede. Tengevolge daarvan kwam
-
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het verdrag van Tarente tot stand. — 2) 31.
Cocceius 2Verva, bekwaam jurist, was een der
weinigen, die het vertrouwen van Tiberius
bezaten. Uit verdriet over diens handelingen liet hij zich doodhongeren (33). — 3 M.
Coeceius Nerva, rom. keizer, een kleinzoon

van no. 2. Zie Nerva.
Coche, Kwx^, stad aan den Tigris nabij
Ctesiphon.
Codes, zie Horatii.

Cocos ites, volksstam in Aquitania, aan
den Aturus (Adour).
Cochlear, een soort eierlepel, waarvan de
steel spits uitliep, om b. v. schelpdieren en
slakken te eten. Een groot soort lepel heet
licqula (z. a.).
Coeylium, Kort tov, aeolische stad in

Mysia.
Cocytus, Kwzi-ros, rivier in Epirus, tak van
den Acheron. In de voorstellingen één van
de rivieren in de onderwereld, evenals de
Acheron, de Pyriphlegethon en de Styx. In
de onderwereld is de Cocytus een arm van

de Styx.
Codánus Sinus, het Kattegat. Soms ook
wordt de geheele Oostzee zoo genoemd.
Codex, een blok hout, een straf blok aan
het been. Ook eene verzameling wastafeltjes
om op fe schrijven, van achteren aaneen gehecht, evenals onze leitjes. Vervolgens
ook een boek van papier of perkament, ingenaaid. Ten slotte ook een wetboek, b.v.
codex Iustiniccneus. Code,v accepli et evpensi --

kasboek.

Codieilli (zie code.), kleine wastafeltjes
tot een notitieboekje vereenigd, om aanteekeningen te maken, ook om als brief verzonden te worden, toevoegsels tot een testament te maken, en dgl. Zie Cera.
Codrus, KWooc, zoon van Melanthus, laatste
koning van Attica. Bij een inval van de Doriërs had een orakel ' den Atheners de overwinning voorspeld als hun koning sneuvelde,
waarop C. zich verkleed in het kamp van de
vijanden begaf, twist zocht en gedood werd.
De Doriërs trokken toen ontmoedigd af, en
de eupatriden schaften het koningschap af,
onder voorwendsel dat niemand na C. de
regeering waardig was.
Coela (plur .), ra Koit.a zf S Ei loieS, het
vlakke gedeelte van Euboea langs de Oostkust tusschen de kapen Caphareus en Chersonesus.
Coele, ij Koi)i, zuidwestelijke voorstad
van Athene. tusschen de lange muren.

Coelesyria, ?j roi)17 rve a, sedert de macedonische verovering de dalstreek tusschen
den Libanon en den Antilibanon, met de
bronnen van den Orontes en de stad Heliopolis (Baalbek). In het rom. tijdperk
breidde de naam Coelesyria zich uit over
het land ten 0. van den Antilibanon, waar
Damascus lag, zelfs tot Palmyra.
Coelii = Caelii n°. 1-3.
Coelius moes = Caelius coons.
Coelossa, Koi),wooac, berg in Sicyonia.
Coëmptio, eene der vormen, waaronder een
rom. huwelijk kon worden gesloten. Zij be-

rustte op het recht van den pater familias,
om zijne kinderen te verkoopen. Ten overstaan van vijf getuigen en een libripens, die
de weegschaal hield, stond de vader zijne
dochter aan den bruidegom af. Deze laatste
tikte daarbij met een geldstuk tegen de schaal,
eene zinnebeeldige voorstelling van het betalen van den. koopprijs. Door zulk een
huwelijk kwam de vrouw in de mania van
haar echtgenoot (zie manos). Vóór de eigenlij ke handeling der coemptio plaats had, gaf
de bruid op de vraag van haar aanstaanden
echtgenoot haar toestemming tot het huwelijk, . zoodat zij door den verkoop geen slavin werd, maar naast haar man eene vrije
positie innam. Over de coëmptio cum, e.xtraneo faduciae causa zie men -het artikel Eatela.
Coena, de hoofdmaaltijd der Rom., die
gehouden werd na afloop der hoofdbezigheden
van den dag, tusschen 2 en 4 uur volgens
onze wijze van tijdverdeeling. In den oudsten
tijd was de coena echter om 12 uur; het
avondeten heette toen vesperna. Men gebruikte
den maaltijd in den ouden tijd in het atrium,
daarop een tijd lang op de bovenverdieping,
die cenaculunm, heet, vervolgens in het triclinium. Oudtijds zat men aan tafel, daarop
volgde een tijd, waarin de mannen op grieksche wijze aan tafel lagen, terwijl vrouwen
en kinderen zaten. Tegen het eind van de
republiek was het aanliggen (accubare), behalve voor de kinderen, algemeen in gebruik.
In den ouden tijd bestond de maaltijd uit
twee gangen; de tweede (mensae secundae) bestond uit vruchten.: ma carnis fuerat, altera
pomormii; bij den tweeden gang werd gedronken : una epularurrz, altera poculorum. In
den keizertijd bestond de coena van den
gegoeden burger uit drie gangen (fercula) :
1) een voorgerecht, 'us/us, gustaíio, promzulsis,
uit eieren, schelpdieren, visch, radijs, olj ven,
of salade bestaande, alles eenigszins pikant
toebereid om den eetlust op te wekken ; —
2) het caput coenae, gewoonlijk uit twee of
drie gangen bestaande ; — 3) de mensae
secundae, nagerecht of dessert, dat uit versche
en gedroogde vruchten en gebak bestond.
Ook bij den gewonen burgerstand had men
drie fercula, maar eenvoudiger; er werd veel
kool en varkensvleesch gegeten, ook jonge
geiten en verder kippen. Tusschen de ver
gerechten hield men gewoonlijk-schilend
een kleine pauze, die besteed werd aan gezellig onderhoud of voorlezen of het uitvoeren
van muziek of vertooningen door de slaven.
Voor en na den maaltijd en ook tusschen
de gangen wiesch men zich de handen, wat
des te meer noodig was, omdat men geen
vorken kende, en dus met de vingers at.
Vóór de mensae secundae bad men tot en
offerde men aan de Lares en den Genius
van den pater familias, later ook aan den
Genius van den keizer. Wat in later tijd
de maaltijden der rijken zoo kostbaar maakte,
was niet zoozeer de wijze van toebereiding
als wel het opdisschen van spijzen, die
zeldzaam of moeielijk te verkrijgen waren.
Z. cT^%Tt^ov.
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COENUS—COHORTES URBANAE.
Coenus, Kopvo s , een van de dapperste generaals van Alexander d. G., schoonzoon van
Parmenio, stierf op den terugtocht uit Indië

(326).
Coëreitio is het recht, dat de ambtenaren
behalve de quaestoren hebben, om de burgers
tot ' eerbied en gehoorzaamheid aan hun verordeningen te dwingen. De dwangmiddelen
waren : doodstraf, geeseling, boete (n12elíae
dictio), hechtenis en pignoris capio; alleen
de rnatistratus cw imperio en de tribuni piehis konden, voor zoover de provocatie-wetten
hierop geen inbreuk maakten, al deze straffen aanwenden; de censoren en aedilen hadden alleen de multae diciio en de pignoris
ca/sic. De maaistratus cum imperio hadden de
coërcitio tegen de magistraten, wier imperium
geringer was dan het hunne, en tegen de
mag. sine imperio. De tribunen hadden dit
recht tegen alle magistraten, later zelfs tegen
den dictator, terwijl zij aan niemands coërciíio
onderworpen waren.
Uit de coërciíio, die ook in den keizertijd
blijft bestaan, heeft zich door de provo
eigenlijke strafrechtpleging-catiewnd
(iudieatio) ontwikkeld, en de strafrechtpleging
der stadhouders van de provinciën berust op

het ins coërciiionis.
Cos, Ki» ç aanvoerder der Mitylenaeërs,
die Darius op zijn tocht tegen de Scythen
volgden. Hij was het die aanried de brug
over den Donau niet af te breken, waarvoor
hij later beloond werd met de tyrannie over
Mytilëne. Bij het uitbreken van den opstand
der Ioniërs werd hij gedood.
Coetae, Kor«, volksstam in oostelijk Pontus, verkeerde lezing voor Ï áoo&.
Coeus, KoioS, een van de Titanen.
Oogpatio, natuurlijke bloedverwantschap

door gemeenschappelijke afstamming. Zie
aynati.

Cognitio, gerechtelijk onderzoek door de
overheid in eene rechtszaak, ook wel de beslissing.
Cognitor, 1° identiteitsgetuige, d.i. een
Romeinsch burger, die in een vreemd land
gerechtelijk van een ander verklaart, dat hij
insgelijks een Rom. burger is, en de persoon
is, voor wien hij zich uitgeeft. — 2- 1 zaak
privaatzaken. — 3o in later-warnemi
tijd degene, aan wien de cocynitio (z. a.) toekomt, rechter van instructie.
Cognomen. Zie nomen.
Cohors als krijgsterm beteekent in de eerste
plaats eene vereeniging van troepen als
afdeeling van een legioen. Twee ceniuriae
van hetzelfde wapen vormden een mmiauzipulus.
Sedert den tweeden punischen oorlog ver
manipels tot eene cohorte.-enigdmtw;
Omtrent de normale sterkte van een legioen
z. Ceniuria. Was het noodig het legioen te
versterken, dan werd het getal hastati en
principes in elke centurie vermeerderd, niet
echter dat der iriarii of piláni. Ten gevolge
van verschillende hervormingen deels van
Marius afkomstig, deels van Caesar, bestond in
Caesars tijd het legioen uit 10 cohorten, en
elke cohorte uit 6 centuriën of 3 manipels, zoo-

als de figuur aanwijst. Bij de opgaaf van de
getalsterkte der cohorten worden de velites
niet medegerekend, en wanneer men b.v. van
co/zones quingenariae leest, moet men dit
getal aldus verdeelen, dat elke cohorte uit
het vaste getal van 60 triarii of pilani en

hast. princ. pil.
---------- ------ ------------------------------- -------
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hast. princ. of tr.

verder uit 220 principes en 220 hastati bestaat.
Onder Augustus werd de eerste cohorte van
ieder legioen op de dubbele sterkte der overige
gebracht : zij telde 1000 soldaten, 100 onder
decani en 5 centuriones, en werd-oficern
cohors milliaria genoemd, terwijl de andere
cohorten 555 man voetvolk hadden, n.l. 500
soldaten, 50 ciecani en ook 5 centuriones. Aan
de eerste cohorte waren 132, aan elke der
andere 66 geharnaste ruiters toegevoegd. —
In lateren tijd wordt coliors ook van eene
afdeeling ruiterij gebezigd. -- Ook van de
hulptroepen, door de bondgenooten geleverd,
wordt meermalen het woord cokortes gebruikt.
Cohors praetoria, de garde of lijfwacht
van den veldheer of stadhouder, ook wel
met inbegrip van zijn staf en zijn geheele
gevolg van officieren, ambtenaren, vrienden
en dienaren. Het eerst heeft Scipio Africánus minor in den numantijnschen oorlog
zoo'n lijfwacht opgericht.
Cobol tes praetoriae. Augustus richtte een
gardecorps op van 9 cohorten, elk 1000 man
sterk, waarvan er echter niet meer dan 3
te Rome in garnizoen lagen, die bij de burgers ingekwartierd werden en buiten dienst
de toga mochten dragen, weshalve zij ook
wel cohoríes toyatae worden genoemd. Deze
garde had hooger soldij en korter diensttijd
dan de overige troepen. Hiervan onderscheiden is de bataafsche lijfwacht, de corporis
custodes (z. a.). Op aansporing van Seitnus.
liet keizer Tiberius voor de praetorische
cohorten eerre vaste legerplaats, Gastra praetoria, bouwen in den N.0 hoek van Rome.
Vitellius ontbond de praetoriaansche garde,
omdat zij voor Otho tegen hem had gestreden, en richtte eene nieuwe van 16 cohor ten op. In de geschiedenis van Rome speelden de praetorianen eene groote rol: keizers
werden door hen op den troon geplaatst en
vermoord, éénmaal zelfs, in 193 na C., ver
zij de keizerlijke waardigheid aan-kochten
den meestbiedende. Keizer L. Septimins Severu s ontbond de garde in 194 en verving
ze door een andere. Onder Constantijn werd
zij afgeschaft en hare legerplaats afgebroken.
In het eerst stond de garde onder twee
praefecti praeíorio, tijdens Tiberius onder
één, later weder onder één of twee of drie.
Cohortes urbánae, eene soort van gendarmerie, door Augustus opgericht, om voor de
openbare veiligheid te Rome te zorgen. Eerst
-
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waren er 3 ; Vitelliu s bracht het getal op 4.
Zij stonden onder den pr•aefectus urbi. Later
smolten zij met de praetorianen samen.
Cohortes vigilttm, zeven in getal, voor
elk tweetal wijken één, eene soort van brandweer en politie, door Augustus ingesteld. Zij
stonden onder een prae/ectus vigilum.
Colehis, Ko) l , landschap aan den 0. -hoek
van den Pontus Euxinus (Zwarte zee), ten

Z. van den Caucasus, ten N. van Armenia,
door den Phasis doorsneden. Het land was
moerassig, zoodat de woningen voor een deel
op palen moesten gebouwd worden, doch het
was zeer vruchtbaar en leverde o.a. timmerhout, hennep, pek, honig, was, vooral vlas
en linnen, en ook goud op. Van de boorden
van den Phasis zijn de fazanten, eves Phasianae, afkomstig. De bewoners van de vlakte
hadden een donkere huidkleur en kroeshaar,
en leken op de Aethiopiers, zoodat Herodotus vermoedt, dat ze uit Aegypte hierheen
verplaatst zijn. Aan de kust lagen de milesische koloniën Phasis en Dioscurias. Mithradates VI maakte het gewest tot eene pontische provincie ; daarna werd het aan Rome
cijnsbaar. De mythe noemt het Aeaea of lea
en plaatst er de gouden ramsvacht, bekend
uit de sagen van den Argonautentocht en
van Bison en Medéa. Bij dichters is Colchis
meermalen = de Colchische vrouw, d. i.
Medea.
Colias, K taq, kaap op de Westkust van
Attica dicht bij Phalérum, waar fijne porceleinaarde werd gevonden. Er stond een tem
-pelvanAhrodit.
Collatia, latijnsche stad aan den Anio,
door Tarquinius Priscus veroverd, de woon
-platsvnL.TrquiColatsenLcretia.

Collatinus, zie Tarquinii n°. 3.
Collégae zijn niet slechts ambtgenooten,
maar ook overheden, die onder gelijke auspiciën gekozen zijn. Zoo zijn de praetoren
collegae minores der consuls, de magister equiturn een collega minor van den dictator. Op
de par potestas der collegae berust het zus
intercessiouis, dat ze tegenover elkaar kunnen uitoefenen.
Collegium, 1) collegie van ambtgenooten,
b.v. collegium pont(ficumz-. — 2) corporatie tot
eenig bepaald doel, b.v. collegia tenuiorum,
begrafenisfondsen. — 3) gilden van ambacltsli eden, collegia opi, lcu z.
Coliina, eene der vier regiones, waarin
Servius Tullius de stad Rome verdeelde. Deze
regio omvatte den tollis Quirind lis en den
tollis Virainilis.
Collina (porta) , noordoostelijkste poort van
Rome in den muur van Servius Tullius.
Collybus, .ia A i' floc, agio bij de geldwisselaars.
Collytus, Ko..íl,^ -zóS, demos in Attica tot de

phyle Aeg ëis behoorende.
Col inae, Kof oi'at', naam van twee steden,
eene in Troas ten Z.W. van Neandria, en
Bene in Mysia.
Colonatus. Colonus beteekent oorspronkelijk
boer, maar wordt later gewoonlijk in de
beteekenis van pachtboer gebruikt. De boer-

derij tj es zijn klein; de pachttermijn is gewoonlijk 5 jaar, maar wordt dikwijls stil
vernieuwd ; en daar de colonus ge--zwijgend
woonlijk geen geld heeft, wordt de pacht in
natura betaald. De groote landgoederen, die
zich sinds den eden Punischen oorlog in
Italië vormden (z. Latifundia), lieten de
eigenaars of bezitters liefst door slaven be-

werken (z..zIgrariae lees) ; de wet, die hen
dwong een zeker aantal vrije daglooners in
dienst te Hebben, werd niet uitgevoerd of
ontdoken. Toen echter door de slavenopstanden (z. Spartacus) de slaven in aantal ontzettend afnamen of onbetrouwbaar werden,
namen de eigenaars weer een tijd lang hun
toevlucht tot het pachtsysteem. In den keizertijd nam echter in Italië het gebruik van
slaven, de uitbreiding der latifundia en de
ontvolking, die daarmede gepaard pleegt te
gaan, weer hand over hand toe. In de provinciën, vooral in Africa, waaromtrent wij
het best zijn ingelicht, is het grootgrondbezit ook schrikbarend. Op de groote landgoederen (saUtus) hetzij van particulieren, hetzij van den keizer, vindt men daar naast het
huis en het bedrijf van den landheer uit
kleine pachters, colozzi, die tengevolge-sluitend
van de slechte ekonomische toestanden, daar
anders het bedrijf niet meer loonend is,
langzamerhand gedwongen worden op hun
-

grond te blijven wonen (glaebae aclstricti).
Deze Baltus of praedia worden tot groote
distrikten (tractus) bijeengevoegd, en aan het
verband met het municipiur waartoe ze oor
behoorden, onttrokken. Verschil--spronkelij
lende contracten, waaraan die coloni gebonden
waren, zijn in de laatste twintig jaar in
Africa teruggevonden. Het oudste contrakt,
lex colonis fundi villcte .Maynae data ad euesrLplum legis Mancianae dateert van het jaar

116 of 117 n. C. In de 4de eeuw n. C.
worden de verplichtingen van hoorigheid

ook in de wetgeving opgenomen, en strenge
strafbepalingen vastgesteld op het ' verlaten
van de hofstede. Men werd colours of door
geboorte, of door vrijwillig zich aan te melden. Ook zwervers en landloopers werden
aan een eigenaar uitgeleverd. Men werd
slechts vrij door dienst te nemen, of, later,
door priester of monnik te worden. Hun
toestand wordt in den loop der eeuwen hoe
hoe langer slechter. Omtrent den oorsprong van
het kolonaat tast men nog vrijwel in het
duister. Sommige geleerden meenen, dat, al
zijn de vormen, waaronder deze hoorigheid
zich voordoet, ook niet oostersch, toch de
oorsprong er van in de hellenistische wereld
gezocht moet worden.
Colonia, 1) Grieksche koloniën. Wanneer
eene grieksche stad overbevolkt dreigde te
worden, werd eene commissie uitgezonden,
om op eene nog niet door Grieken in bezit
genomen kust eene geschikte plaats te vinden
voor den bouw eener nieuwe stad. Was zulk
een punt gevonden, dan werd een deel der
bevolking als vrij willige landverhuizers daarheen overgebracht en van de noodige hulpmiddelen voorzien, en er verrees eene zelfstan-

COLOINIA.
dige stad, die wel in den beginne de bescher
der moederstad genoot, maar toch niet-ming
afhankelijk van haar was. Het geval van
Potidaea, dat jaarlijks zijn eersten magistraat
uit Corinthus kreeg, is uitzondering, geen
regel. Wel bleef er een band van piëteit
tusschen de metropolis en de kolonie bestaan,
als tusschen moeder en dochter, en de afge
zanten der moederstad hadden bij de openbare
feesten eene eereplaats, doch de burgers der
eene hadden daarom noggeen aanspraak op het
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vijanden kon aanleiding tot landverhuizing
geven. Ook handelsbelangen speelden eene
rol, en menige kolonie is gesticht om in
afgelegen zeeën aan de koopvaarders der
moederstad een veilig station te verschaffen.
Met de inboorlingen van hun nieuw vaderland hadden de kolonisten vaak een hardnekkigen strijd te voeren. Overwonnen de
Grieken, dan ontwikkelde zich in den regel
een betrekking van perioeci, doch menigmaal ook bezweken zij, zooals b.v. de griek-

Columbarium

burgerrecht der andere. Zie ook Cleruckia. De
uitzending eener kolonie had onder zekere
plechtigheden plaats, zooals het medenemen
van vuur uit het prytandum der moederstad,
en ook werd geene grieksche kolonie gesticht
zonder dat eerst een of ander orakel was geraadpleegd. Natuurlijk waren er behalve de
bovengenoemde reden nog andere redenen tot
stichting van volkplantingen. Bij inwendige
verdeeldheid kon het gebeuren, dat de onderliggende partij besloot uit te wijken. Ook
de verovering van een staat door machtiger

sche steden op de kust van Voor-Azië zich
aan de lydische koningen moesten onderwerpen. - ) Bomeinscke koloniën. De Romeinen zouden met een geheel ander doel kolo
niën uit, en wel niet naar onbewoonde plaatsen, maar naar bestaande steden in pas
veroverd gebied, om daar als voorposten
wacht te houden. Het waren militaire posten,
propugnctculu icperii. De nieuwe kolonisten
kregen voor zich en hunne gezinnen woningen
en landerijen, die door de oude bezitters moesten worden ingeruimd. Ze vormden een af-

-
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zonderlijke gemeente. Voor een klein deel
waren het coloniae civium Romanorum, d. w. z.
de uitgezonden kolonisten waren rom. burgers, die ook in hunne nieuwe woonplaats
het volle burgerrecht behielden. Hiertoe behooren o. a. de coloniae maaritimae. Deze hebben, omdat zij met de verdediging der kust
belast zijn, militiae vacationem sacrosanctam,
waarmede echter in den tweeden punischen
oorlog geen rekening gehouden werd. De
meeste coloniae waren col. lalinae (zie hieronder) ; vaak werden ook Romeinsche burgers
naar veroverde streken gezonden, zonder een
bepaalde colonia, d.w.z. een stad met gemeentebestuur, te vormen; men- spreekt dan van
assignationes viritanae. Zie ook onder het artikel Ayrr•ctriae leges : Lex Sempronia agraria
van C. Gracchus. De oude inwoners, inquilini,
werden als cdecliticii, overwonnelingen, beschouwd. Evenwel werd hun nu en dan toegestaan, zich als colóni te laten inschrijven.
Toen geheel Italia het burgerrecht bezat,
hadden de coloniae geen militaire beteekenis
meer. — Deze gewoonte, koloniën als militaire bezetting uit te zenden, was in Italia
algemeen. Het latijnsche stedenverbond deed
liet ook, en tusschen 493 en 340, d. i. van
de stichting van het romeinsch-latijnschhernicisch bondgenootschap tot aan den laat
oorlog, werden door de-stenlaijch
bondgenooten bondskoloniën uitgezonden. Na
de onderwerping van Latium bevolkten de
Romeinen sommige koloniën met Latijnen.
In tegenstelling der vroegere coloniae latinae
werden deze coloniae latinae populi ro zaui
geheeten ; zij waren 39 in getal, o. a. Ariminum, Brundisium, Cremona, Placentia, en

hadden het ius Latii. — Een andere soort
van coloniae waren die, welke nu en dan
werden uitgezonden om Rome te ontlasten
van behoeftige, dikwerf oproerige burgers.
Dit waren landbouwkoloniën. De vestiging
dezer laatste dagteekent van den tijd der
Gracchen. In de burgeroorlogen werd het
gewoonte, dat de overwinnaar zijne soldaten met grondbezit beloonde. Zoo wees
Sulla niet slechts vele landerijen, waarvan
de eigenaars omgekomen of gevlucht waren,
aan zijne soldaten ter verdeeling toe, maar
ook den grond van verschillende mariaanschgezinde steden, waarvan de inwoners een
uit huis en hof verdreven werden.-voudig
Evenzoo wees Octavianus in 41 en 40 acht
steden in Gallia Transpaddna, tot straf voor
hunne gehechtheid aan de zaak van Brutus
en Cassius, aan zijne legioenen toe, bij welke
gelegenheid ook Vergilius uit zijn eigendom
verdreven werd. Dit zijn coloniae veteranorummz. — De uitzending van koloniën had vol
speciale wet plaats en werd geregeld-gens
door opzettelijk hiertoe gekozen commissarissen, meestal drie, III viii coloniae ded'ucendae.
Colonia Acrippina;, stad der Ubii of Agrippinenses, aldus in 50 n. Chr. genoemd ter
eere van Germanicus' dochter Agrippina. Het
was de hoofdstad van Germania Inferior. In
den lateren keizertijd is de stad zeer belang-

rijk als grensvesting, en nu en dan zetel van
den keizer. Thans Keulen aan den Rijn.

Colónus, Ko)con os, demus in Attica, ten N.
van Athenae, geboorteplaats van Sophocles,
net een tempel van Poseidon, eene grot der
Eumeniden en het graf van Oedipus.
Colophon, Kot.oq,wv, aziatisch- ionische stad
met de havenstad Notium door muren verbonden, beroemd door zijne vloot en zijne
voortreffelijke ruiterij. Vandaar het spreekwoord KoAocp»,w C(rl 9 u1Jrci = eene zaak haar
beslag geven. Toch werd de stad meer dan
eens ingenomen. In het nabijgelegen Clams
was een beroemd orakel van Apollo. Colophon was de geboorteplaats van den elegieën- dichter Mimnermus en maakte ook aanspraak
op Homerus.
Colossae, Koboomi, vroeger eene aanzienlij ke stad in het Z. van Groot-Phrygia, doch
allengs door naburige plaatsen overschaduwd,.
in Strabo's tijd nog slechts een stadje. Hier
was een van de eerste christelijke gemeenten..
Colosse-um, zie Amphitlieatrum.
Cortes, Ko2thni c, leerling van Epicurus,.
verdedigde in verscheiden werken de leer
van zijn meester, en viel daarbij de oudere
wijsgeeren soms hevig aan.
Columbar, als strafwerktuig vermoedelijk
een houten bord, waarin men zóó gesloten
werd, dat hoofd en handen er door staken.
Het werd slechts voor slaven gebezigd.
Columbarium, duiventil ; ook een graf kelder met een aantal rijen van nissen boven
elkander om lijkbussen in te plaatsen. Zie
de teekening op bldz. 187. Onder elke nis
was op een plaatje de naam van den overledene vermeld. Er waren algemeene columbaria, waarin men eene plaats kon koopen.
— Ook de roeigaten van een schip worden aldus genoemd.
Columella (L. Innius Moderátus) geboren
te Gades, leefde in het midden der eerste
eeuw na C. en leverde een smaakvol en
,

,

vloeiend geschreven werk de re rustica in
12 boeken ; hiervan is het 10de boek, over
den tuinbouw, in navolging van Vergilius,
in hexameters geschreven.
Columna. Hoewel bij verschillende volken
der oudheid verschillende vormen van zuilen
in gebruik waren, kunnen hier slechts de
grieksche en rom. worden besproken, en wel
in hoofdtrekken de dorische, ionische en
corinthische zuilen. Bij de grielcsch- dorische
orde rijst de schacht der zuil zonder voetstuk
als het ware uit den bodem op ; deze schacht
is voorzien van ondiepe, aaneensluitende
groeven, cannelures geheeten, en bereikt eene
hoogte van ongeveer 4,5 a 5 maal hare benedenmiddellijn. Op de schacht rust het
.o .
bovenstuk of kapiteel, capitulum, z á ai
Het onderste deel van dit kapiteel is de hals,
t y tov, een voortzetting der schacht
v2rov,ot
door eene insnijding of een lijstje er van
gescheiden, en soms met ringvormige lijnen.
versierd. Daarop * rust de eierlijst, echïnus,
iXt,T-o7, en op deze weder de vierkante dek plaat of abacus, i j (Ll. Op de dekplaten rust.
dan de draagbalk of architraaf van den boven-

,

COLUMNA M. AURELII—COLUMNA TRAIANI.
bouw. Bij de rom. - dorische zuil is de schacht
meestal glad, en wanneer zij soms gecanneleérd is, zoo strekken de groeven zich toch
slechts over het bovenste
tweederde deel uit, terwijl
het ondereinde glad blijft.
Soms rust de zuil op een
voetstuk of basement, eene
cirkelvormige schijf met
bolronde kanten, torus. —
De grielcsch- ionische zuil bereikt gemiddeld eene hoogte
van 8 maal de middellijn
der beneden-doorsnede; de
schacht rust op een voet van
kussens, door holle randen,
Treo yb),o(/, gescheiden. De cannelures zijn dieper dan bij
de dorische zuil, en niet
aaneensluitend, maar door
smalle, gladde bandjes gescheiden. Het kapiteel is
minder eenvoudig dan het
dorische. De hals is met
figuren versierd, evenzoo de
eierlijst. Daarop rust een
dekstuk als een veerkrachtig
kussen, aan weerszijden in
spiraalvormige krullen, zoo-

genaamde voluten, uitloopende. Dit dekstuk draagt
Dorische zuil . den abacus en deze wederom
den architraaf. De rom. -ionische krul mist de welving in het midden
en maakt hierdoor niet den indruk van
veerkracht, dien de grieksche maakt. Ter
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van haar kapiteel, dat in tal van variatiën met
bladvormen en vlechtwerken is versierd. Zie
de teekening op blz. 190. Oorspronkelijk waren
het acanthusbladeren. Vooral de Rom. hebben
dit kapiteel met allerlei versieringen aangewend. Bij de Grieken is de
Corinthische zuil op de wijze
der ionische gegroefd, bij de
Rom. dikwerf glad. Echt
rom. is onder al de drie zuilenorden de vierkante voet of
plint, die soms vrij hoog is.
Columna M. Aurelii, op de
Piazza Colonna te Rome,
naar het model van de
Columna Traiani, door Keizer
M. Aurelius opgericht ter
verheerlijking zijner krij gs daden. lie zuil is 100 rom.
voet (29,6 M.) hoog en omgeven door reliefs in 23
windingen; de onderste helft
verheerlijkt het belluiu Ger nianieuna, den oorlog tegen
de Marcomannen en Quaden
(172-173 n. C.), de boven-

ste helft het bellum Sarnzeiticnm, den oorlog tegen de

Sarmaten, lazygen en Quaden
(174-175). Bovenop staat
tegenwoordig een standbeeld

van den apostel Paulus.
Columna bellica, kleine
zuil voor den Bellona- tempel
te Rome, ten N.W. van den
mops Capitolinus. Bij deze
zuil werd oudtijds het formulier der oorlogsverklaring
uitgesproken.

Columna Maeniana, zuil
op het Comitium te Rome,
met een balkon er op, ge-

Dorisch kapiteel.

noemd naar haren bouw- Ionische zuil .
meester C. Maenius. Bij deze
zuil werden slaven, dieven en gemeene mis
gestraft.
-daigers
Columna rostrtta, zuil met scheepssneb
versierd, opgericht ter eere der overwin--ben

verklaring van de grootere slankheid der
ionische zuil vergeleken met de dorische diene
het volgende : De ionische zuil is oorspronkelijk een binnenzuil geweest, aan de binnenzijde van een gebouw aangebracht, tot
schoring van het dak. Ze was dus oorspronkelijk van hout, maar tegen de vochtigheid
van den bodem geplaatst op een steenen
onderstel, hetgeen de basis dezer zuil ver
werd de zuil in steen ge--klart.Le
de aancopieerd, en ook aan de btitenzijde
gebracht. De dorische zuil is in den rugel van
steen geweest, slechts bij het Heraeum te
Olympia en bij den ouden tempel te Delphi
waren de zuilen van hout. De zuilen worden
om het gebouw aangebracht, en hallen het
als het ware in een mantel in; men noemt
dit de 1c^()Or(c11^s. — De Corinthische zuil onder
zich van de ionische door den rijkdom-scheidt

ning van C. Duillius op de Carthagers in 260.
Columna Traiáni . Onder de verschillende
zuilen te Rome is vooral die van Traianus
merkwaardig. Zij is van wit marmer, 117

Ionisch kapiteel.

COLUIVINAE HERCULIS--COMITIA.
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voet hoog en van binnen met een wenteltrap
van 180 treden voorzien. Bovenop stond het
standbeeld des keizers ; thans staat er dat
van den apostel Petrus. Buitenom zijn spiraalsgewij ze en relief tafereelen uit den dacischen veldtocht aangebracht, uit meer dan
2500 figuren bestaande.

Coiumnae Herenlis, twee bergen aan het

freturn Gaditanum (straat v. Gibraltar), n.l.

Calpe in Europa en Abyla in Afrika, volgens de mythe door Heracles vaneengeschei-

Corinthisch kapiteel.

den, om de beide zeeën te vereenigen.
Romeinsche zeelieden gaven bovendien dien
naam aan het toen uit twee afzonderlijke
rotsen bestaande Helgoland.
Colyttus, Kotv -C - 6ó = Collytus.

Comaetho, Koput h, dochter van Ptereláus, koning der Taphiërs. Uit liefde voor Amphitryo, die de Taphiërs beoorloogde, sneed
zij haar vader het gouden haar af, waarvan
het behoud van zijn leven afhing; Amphitryo
liet haar wegens haar verraderlijk gedrag
dooden. Vgl. 1V isus.
Comána, Tà Kó,á«i-^t, naam van twee steden,
de eene in Cappadocia aan den Sarus gelegen,
de andere in Pontus aan den Iris. Beide
steden . hadden een tempel, aan de gewapende
godin Ma gewijd, waar tempelslavinnen wapendansen uitvoerden. Vooral de pontische tempel
met zijne 6000 hierodulen had een uitgestrekt
landbezit, en de opperpriester er van genoot
een koninklijk aanzien. Misschien hebben
die gewapende vrouwenscharen aanleiding
gegeven, om in die streek aan den Thermodon
de woonplaats der Amazonen te stellen.
Comes, sedert Constantijn den Grooten een
titel voor hooge staats- en hofbeambten, als:
comes stabuli, keizerlijk opperstalmeester, comes sacrccrurn laryitïonurz, minister van finan-tiën, e. a. Zie ook Illustres. Er waren corzites
in acte, in dienst,. vacantes, buiten dienst, en
ook honorarii.
Cominii, plebejisch geslacht.
Cominium, stad in Latium aan de grenzen

van Samnium, ten N. van Atina, door de
Romeinen verwoest (293).

Comissatio, een drinkgelag als voortzetting
der coena, meestal tot diep in den nacht.
Comitia zijn vergaderingen, waar het romeinsche volk, na het waarnemen der auspicia,
volgens een zijner politieke indeelingen bijeenkwam en waar een stemming plaats had.
Het recht zulke vergaderingen samen te
roepen en te leiden (ius agendi curt populo)
kwam, behalve bij de corn. curiata colafa,
alleen toe aan de hoogere overheidspersonen.
Coritia curiata catata zijn volksvergade.
ringen, die vroeger door den koning, later
door den pontifex maxirnnus werden bijeengeroepen (calare) tot zekere sacrale handelingen,
waarbij de tegenwoordigheid van het volk
voldoende was en geene stemming plaats had.
Ze kwamen bijeen voor de Curia Calabra op
het Capitool, en werden in de oudste tijden
gehouden tot inauguratie van den koning,
de Diamines en later van den rex sacrificus,
tot het maken van testamenten (testanentura
comitiis calatis factum), bij arrogatio uithoofde
der detestatio sacrorurnn, tot afkondiging van
den feestkalender, bi,} de transitio in plebern, enz.
Corzitia curiata waren de oudste soort van
volksvergadering op het gebied van wetgeving en verkiezing. Men stemde er naar
curiën, zoodat er 30 stemmen werden uitgebracht. Toen de wetgevende macht op de een
overgegaan, werd toch-turiacomënws
aan de magistraten, die het noodig hadden,
het imperium door eene curiaatvergadering
verleend (lex curiata de imperio).
Coniit2a centuriata waren die, waarin het
volk naar classes en centuriae stemde. Zie
centuria. Het kwam dus op den census aan,
niet op geboorte. Elke centurie bracht éénti
stem uit, er waren derhalve 193 stemmen.
Waren de 80 centuriën der eerste klasse en
de 18 riddercenturiën eenstemmig, dan behoefde reeds de tweede klasse niet meer ter
stemming te worden opgeroepen. De centuriaatcomitiën worden bijeengeroepen in de
eerste plaats voor de verkiezing der hoogere
ambtenaren, in de tweede plaats voor de
wetgeving ; deze ging echter in den loop der
tijden gedeeltelijk op de corr-itia tribzeta, gedeeltelijk op het concilium plebis over. Consuls
brachten hun wetsvoorstellen steeds (behalve
als ze in de oppositie waren) ex auctoritate
senates voor de corn. cent. Twee bevoegdheden
van wetgevenden aard bleven uitsluitend aan
de c. centuriata voorbehouden : 1°. het recht
om oorlog te verklaren (lex de bello indicendo),
2° het recht om aan de censores na hun.
benoeming de potestas te verleenen (ier de
censoria potestate). Ook hadden zij de recht
lijfstraffelijke zaken, die haar-sprakin
echter sedert 149 door de quaestiones perpet2uae
meer en meer werd onttrokken. — Op een
niet juist bekend tijdstip, vermoedelijk tusschen 241 en 218, had er eene samensmelting
der centuriën en der tribus plaats.. Volgens
de meest aangenomen gissing werden de burgers van elke tribus naar hunnen census en
hun leeftijd in 10 centuriën gesplitst, van
elke klasse een cent. seniores boven 45 jaar,
en een cent. iuniores van 17 —45 jaar. Dit
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gaf voor de 35 fribus 350 centuriën, 70 in
elke klasse. Wanneer men daarbij 18 c.
ridders, 2 c. werklieden, 2 c. muzikanten en
II e. proletariërs voegt, krijgt men een totaal
van 373 centuriën en even zooveel stemmen.
Zelfs bij volkomen eenstemmigheid moest dan
na de stemming der eerste klasse en der
ridders niet slechts de tweede klasse, maar
ria deze ook nog de derde ter stemming
worden opgeroepen, om eene volstrekte meerderheid te verkrijgen. Anderen geven weer
andere oplossingen aan de hand, die allen
hierop gebaseerd zijn, dat volgens Cicero
het aantal stemmen steeds 193 gebleven was.
Alleen zeker is dat de eerste classis in elke
fribus in een centurici seniorum en een c.
luniorum gesplitst was.
Corniia Iribula. Zuivere tribuuteomitiën
zijn die, waarin alle stemgerechtigde burgers
€ribuim kunnen stemmen en elke tribus eene
stem uitbrengt. Over de tribuutvergaderingen
der plebs onder voorzitterschap harer tribu
nen, zie men het artikel concilia plebis. Op
het voetspoor der volkstribunen maakten
ook andere overheden van de gelegenheid gebruik, het volk tribuirn op te roepen, omdat de tribuutvergaderingeri, althans in den
beginne, aan geene auspiciën gebonden waren
en dus minder omslag vereischten. De lev
Aternia Tarpela droeg in 454 aan deze co
mitia de rechtspraak op in boetezaken boven
een zeker bedrag. In 447 werd hun de verkiezing der magistratus minores opgedragen.
De eerste wet in comitiis tributis aangenomen
was de lev de vicesirna rnctnumissionum, waarover de consul Cn. Manlius, in het kamp
voor Sutrium, het leger tribusgewijze liet
stemmen (Zie lea. Mcinlia). Wetten van politieken aard zijn er overigens in de corn. Irib.
slechts weinig voorgesteld en aangenomen.
Het meest bekend zijn de leqes &ibutae praetoricte, wetten tot regeling van het privaatrecht, die ex ctz€cEoriate sencteus door den
praetor urbcwus werden ingediend. De lez
Domiiia, 104, bracht ook de verkiezing der
priester-collegiën aan de tribus, doch op
dezen voet, dat door het lot 17 (minor pars)
van de 35 tribus zouden worden aangewezen
voor de stemming, en dat de door haar gekozenen door het collegie moesten worden
gecoöpteerd. Dit zijn de comiia sacerdotum.
Comitiales dies, de dagen, waarop comiela
mochten gehouden worden (quibus cum populo
ugh lice). Er zijn er tegen het einde van
de republiek ongeveer 190. Uitgesloten waren
de dies nefasti, de dies Jasei, en de nundinae.
In den kalender worden ze aangeduid met
een C. Op de nuudivae mochten wel vergaderingen van de plebs (conciliwn plebis) gehouden worden.
Comitiuin, een vierhoekig plein, dat ten
N. aan het forum grensde, waar oudtijds de
cornitia curiaa plaats hadden en, voor het
Forum ingericht, was, ook als marktplein
diende. Het lag veel hooger dan het Forum.
Aan de Noordzijde lag de Curia Hostilia,
ook stonden er de ambtszetels van de tribuni
plebis. Later werd een groot gedeelte van het

191

plein ingenomen door de nieuwe Curia Julia.
Cuminagne, Kosyip't), het noordelj k
gedeelte van Syria met de hoofdstad Samosata
aan den Euphraat, die hier nog niet bevaar
baar was. Aan den anderen kant werd het
gewest door den Taurus en den Amnus ingesloten. Na Alexander d. Gr. was het onder
een zijtak der Seleuciden gernimen tijd een
zelfstandig rijk. Tiberius veroverde het in 17
na C. ; Caligula gaf het terug; Vespasidnus
maakte het weder tot rout provincie,. Onder
Diocletiinus en Constantijn droeg het, met
Cyrrhestice vereenigd, den naam Euphraleusis of zluyustophrateusis.
Connnetttus. Onder dit woord verstaat men
niet slechts toevoer van levensmiddelen, maar
ook het verlof aan de soldaten. Hoewel het
recht om commeatus. te verleenen eigenlijk
alleen aan den veldheer toekomt, 'schijnen
de cenluriones, evenals bij het verleenen van
vacaliones rnuuerum (zie Beue,flciarius miles),
hierin handel gedreven te hebben. Keizer
Otho maakte hieraan een einde door aan de
centurio's eene jaarljksche toelage te geven.
Commentarii, dnOt1/?ttO'efu(LT(s of
fr. mémoires, gedenkschriften,, dagboek. Ook
de aanteekeningeri der pontifices, die in den
gallischen brand verloren gingen, worden
zóó geheeten, commentarii poulzjlcum. Het
woord wordt verder ook van letterkundige
geschriften gebruikt. Caesar geeft dien naam
aan zijn verslag van den (+allischen en den
burgeroorlog.
Conimerciam is de bevoegdheid om volgens
streng rom. recht eigendom te verkrijgen en
te vervreemden. Het zwaartepunt er van
lag in het testament- en erfrecht. Wie toch
het commercium niet bezat, kon van een burger niet erven, noch hem iets bij testament
vermaken. Hij kon ook geen grondbezit hebben. Zoo zorgden de Romeinen er in den
regel voor, dat de civilaler (z. a.) in de onderworpen gewesten onderling geen commercium hadden.
Commius, vorst der Atrebaten, door Caesar
aangesteld (57), bewees hem diensten bij den
tocht naar Britannia, doch sloot zich in 5 2
bij den grooten gallischen opstand onder
Vercingetorix aan.
Comniodus (L. Aelills Aurelius), rom. keizer
180-19 n. C., zoon van Marcus Aurelius en
diens gemalin Faustina, hoewel sommigen hem
voor een zoon van F. en een gladiator hielden.
Hij was een der ellendigste vorsten, die op den
rom. keizerstroon zetelden, verkwistte schatten aan wedrennen, zwaardvechtersspelen en
dierengevechten, waarbij hij zelf optrad, en
stelde er zijn roem in, de eerste gladiator
van het rijk te zijn en zich als een tweeden
Hercules te doen' vereeren. Op aansporing
zijner gunste lirigen Ferennis en Cleander liet
hij met groote wreedheid de beste burgers
om het leven brengen, tot hij eindelijk zelf
vermoord werd.
Commothis (L. €eionius), zie 1/errs.
Coinoedia, zwre)c?a. De uitgelaten vrooljkheid, die bij de Dionysusfeesten placht te
heerschen, uitte zich o. a. ook in kunstelooze
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liederen, waarin zij, die aan het feest deel
elkander en anderen vrijmoedig, dik -name,
zeer ruwe wijze, plaagden en bespotten.-wijlsop
Uit deze liederen ontwikkelde zich mettertijd,
onder de handen van eenige verdienstelijke
dichters, de comedie. Nadat in Megara en op
Sicilië de eerste stappen in deze richting gedaan waren, kwam deze dichtsoort tot hoogen
bloei te Athene, waar het afwisselend en
veelbewogen leven den dichters rijke stof opleverde, waarvan zij met de aloude vrijheid
gebruik maakten. Geen onderwerp is van
zoo teederen aard, of de comediedichters durven het op hunne wijze behandelen, geen
persoon is zoo machtig of hoog geplaatst,
of zij stellen hem, ook in zijn huiselijk leven,
voor het volk ten toon en geven zijne feilen
en tekortkomingen, natuurlijk veelal zeer
overdreven, aan de openbare bespotting prijs;
zoo werd de comedie een middel, waardoor
de -openbare meeping met onbeperkte vrijheid
over personen en . toestanden kritiek uitoefende. Aan handeling ontbreekt het in de
comedie niet, maar eenheid zou men er tevergeefs in zoeken ; met onbeteugelde phantasie
laat de dichter op de meest onverwachte
wijze het eene tooneel op het andere volgen,
mits hij de gelegenheid vindt zijne toeschouwers te doen lachen. Schijnt dus scherts en
spot het eenige doel der comedie te zijn, als
geheel beschouwd hebben de stukken, ten
minste voor zoover wij ze kennen, eene
ernstige strekking; wel beschouwd bestaat
immers alles wat afgekeurd en bespot wordt,
door toedoen of ten minste met goedvinden
van het publiek, het oppermachtige volk;
de dichter schroomt dan soms ook niet zelf,
door middel van het koor, het woord tot de
toeschouwers te richten en hun met ernst
en aandrang mede te deelen wat hem op het
hart ligt. In het bizonder dient daartoe de
,parabasis (:raoáp^uv ), een intermezzo, dat
met de handeling niet in het minste verband staat. De ,voornaamste aantrekkelijkheid
der oude comedie (áy«i(f ywµ.) ging verloren,
toen omstreeks het einde van den peloponnesischen oorlog hare vrijheid door wette•
lijke bepalingen beperkt en het verboden
werd bestaande personen te noemen (ó)-opear,^
z(o()(hi>), tevens werden de stukken met
veel minder luister opgevoerd en langzamer
vervielen ook de koren. Daarentegen-hand
leggen de dichters der nieuwe komedie (i-^«
yw .) zich meer op de eigenlijk gezegde
dramatische kunst toe : in hunne stukken
verloopt de handeling meer natuurlijk en
voert geleidelijk tot de ontknooping, in plaats
van bepaalde personen worden typen uit
het dagelijksche leven ten tooneele gevoerd,
de karakters worden beter volgehouden, enz.
Het overgangstijdperk tusschen de oude en
nieuwe comedie noemt men den tijd der µF6q
,wIt. — De rom. comedie is eene navolging
van de nieuwe grieksche ; een enkel stuk dat,
naar het voorbeeld der oude attische comedie,
tegen verscheiden aanzienlijke Rom. gericht
was, bezorgde den schrijver, Naevius, gevangenisstraf. De stukken zijn meestal uit

liet Grieksch vertaald of bewerkt ; in de
fabulae palliatae komen zelfs grieksche, in
de veel minder talrijke f'abulae togaíae romeinsche toestanden en kleederdrachten voor.
Comperendinatio . Wanneer eene rechtszaak
niet op één dag kon worden afgehandeld, werd
zij verdaagd tot den derden (volgens onze
rekening den tweeden) dag daarna, in diem
perendinum. Vandaar wordt de tweede termijn
van een proces cov perendi2zatio genoemd, ook
al viel deze niet op den derden dag.
Compitalia, feesten 3-5 Januari ter eere
der Lares compilaties, beschermgoden der corny
pita. Dit is oorspronkelijk vooral een feestdag voor de familie, de slaven, en op dien
dag mag de vilicus offeren. Een compitum is
een punt, waar twee of meer straten of wegen
zich versenigen of elkander kruisen. Gewoonlijk vond men daar een Larenkapel of een
altaar. De landelijke dienst der Lares compitales ging ook op de stad over, waar zich
uit de wijken collegia compitalicia voor de
viering van de wijkfeesten vormden; meestal
bestaan deze uit slaven en vrijgelatenen.
Later is de keizersvereering hierop overgegaan, en werd de Genius Auqusti tusschen
de twee Lares compitales vereerd.
Compluvium, vierkante opening in het dak
van het atrium, waardoor het licht naar
binnen viel. De naam is hieraan ontleend,
dat het dak naar de opening toe eenigszins
afliep, om het regenwater te verzamelen, dat
dan beneden in het impluvium of den regenbak werd opgevangen. Zie de afbeelding van
een oud pompeiaansch huis, dat hiervan een
voorstelling geeft, onder domus.
Compromissom , plechtige wederzijdsche belofte van geschilvoerende partijen, om hunne
zaak aan de beslissing van een arbiter te
onderwerpen.
Coinpsa, stad der Hirpini in Zuid -Samnium
nabij de bronnen van den Aufidus.
Comam, Kw1 o ', stad in Gallia Transpada na aan den lacus Larius (meer v. Como),
een zeer bloeiende rom. kolonie en een voor post tegen de Alpenvolken. Plinius Secundus
minor was hier geboren. Comum had beroemde ijzerfabrieken.
Concilia plebis. Een cone.ilZum is eene ver
niet van het geheele volk, maar-gaderin,
van een gedeelte, van een enkelen stand, b.v.
alleen van de patriciërs of alleen van de plebejers. De volkstribunen nu, die alleen overheden der plebs, maar geene margistratus
populi Romani waren, konden alleen de plebejers oproepen ; de lex Publilia Voleronis
van 471 bepaalde, dat de volkstribunen het
recht zouden hebben, de plebs tributim op
te roepen tot het verkiezen van hun opvolgers (zie hieromtrent onder tribuni plebis),
eerst slechts de stedelijke bevolking, later
sedert de vrijmaking van het platteland (457),
ook de landelijke; er zijn dan 21 tribus.
De besluiten van zulk een conciliuymz plebis
waren geene leges, maarplebiscita, en alleen verbindend voor de plebejers, niet voor het geheele
volk. Doch de tribunen, steunende op hunne
onschendbaarheid en op de getalsterkte der
-
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plebs, brachten het zóó ver, dat de plebiscite
ook voor de patriciërs verbindend werden.
Drie wetten brachten de gelijkstelling van
plebiscite met leges tot stand: de lex Horatia
Valerie in 449, ut quoci tributim plebs iussisset, populcim t enere, de lex Publilia in 339,
U t plebiscita oases Quirites tenerent, de lex
Hortensia, in 287, ut eo iure, quocl plebs sta
oornes Qairiíes tenerentur. V. s. zijn de-iuset,
twee eerste wetten een anticipatie van de
lex Hortensia. Zie Horatiae Tlaleriae (leges).
Sedert dezen tijd worden de concilia plebis
ook veelvuldig met den naam commzitia tribute
bestempeld, en worden de plebiscita ook leges
genoemd. Het eenige verschil tusschen corniha tributa en coceiliurn plebis is sedert de
lex Hortensia gelegen in den voorzitter; is
de voorzitter een magistrates populi, dan
spreekt men van corn. trib., is deze een mag.
plebis, dan heet de vergadering concilium
plebis. Coneilia heeten in den keizertijd ook
de provinciale landdagen, die vooral bijeenkomen voor de vereering des keizers, den
komen
cultus zI ucgusti.

Coneiliabulum, eigenlijk verzamelplaats.
Onder dezen naam werden marktvlekken en
gerechtsplaatsen verstaan, die echter niet de
rechten van een municipium hadden. Zie
vices no. 3. Concio = Coniio.
Concordia, godin der eendracht, voornamelijk van de eendracht tusschen de burgers
en in den keizerstijd tusschen de leden van
liet keizerlijke huis. Wanneer burgertwisten
bijgelegd waren, bouwde men een tempel voor
Concordia. De voornaamste van die tempels
lag aan het Forum en was door Camillus
gesticht na aanneming der licinische wetten. De godin werd afgebeeld als eene def
tige matrone met een horen van overvloed
en een olijftak of een schaal in de handen.
Coneubinátus, het samenleven van twee
wettelijk ongehuwden, tusschen wie geen wettig huwelijk mogelijk is bij gebreke van conubium. Ook wordt het woord gebezigd voor de
samenleving van een ongehuwd man met eene
vrouw, die in stand ver beneden hem stond,
b.v. met eene libería van hem. Trouwbreuk
der concubine was volgens de zienswijze der
rom. juristen als echtbreuk strafbaar. . De
kinderen waren liberi naiurales. Soms wordt
concubina ook wel in den zin van peller
gebezigd.
Condáte, keltische stedennaam = het latijnsche Confluences. Er waren in Gallia
Transalpina een aantal steden van dezen naam,
aan de samenvloeiing; van twee rivieren gelegen, als : in het gebied der Aeduërs, thans
Cosne, — bij de Allobrogers, thans Seyssel, -bij de Redoners, thans Rennes, — bij de Santonen, thans Cognac, — bij de Senonen, thans
Montereau. Eéne heeft den ouden naam vrij
wel behouden, nl. Condate Aulercorum, thans
Condé.
Condietio, eigenlijk eene afspraak. In rechten beteekent eene actio per conciictionem de
inleiding van een proces door. eerre dagvaarding om over 30 dagen voor den praetor te
SCHLIMMER en DE BOER.
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verschijnen ad iuclieem eapiencdum. Later
heette elke persoonlijke aanklacht aldus, terwijl de dagvaarding achterwege bleef. Eene
condictio had altijd een cerium tot onderwerp,
b.v. eene certa pecunia, eene bepaalde som

gelds.
Condrusi, germaansche volksstam in Belgica, aan de Mosa (Maas). Hun naam leeft
nog voort in Condroz, tusschen Luik en
Namen. Zij waren onderhoorig aan de Treviri.
Condylium, sterkte in het land der Perrhaebi (Thessalia).
Confarreatio was de oudste vorm van een
rom. huwelijk en ontleende den naam aan den
speltkoek, panis farreus, dien het bruidspaar samen nuttigde. Het huwelijk werd vol
tegenwoordigheid van den pontifex-trokeni
sslaximus, den flamen Dialis en tien getuigen
en van de pronuba (z.a.). Na afloop van de
plechtigheid zeide de echtgenoote : „ubi to
Caius (meester), ego Cain (meesteres) ". Door
deze huwelijksvorm ontstond tevens de manus
(z.a.). Zie ook nuptiae. Het kon alleen ontbonden worden door difarreatio (z.a.). Voor
de priesterwaardigheid van Hamen Dialis,
Hariialis en Quirinalis en rex sacrifeulus
moest men uit een huwelijk per con f'arreaíionem
gesproten, en wanneer de vrouw ook als
priesteres moest optreden, ook op deze wijze
gehuwd zijn. Daar de con, farreatio langzamerhand in plaats van regel uitzondering werd,
werd het dikwijls moeielijk, voor deze priester
geschikte personen te vinden.
-schapen
Confinentes, thans Coblenz, aldus genoemd
omdat het aan de samenvloeiing van Mosella
en Rhenus lag.
Congiarium, uitdeeling van een zeker aantal
congii wijn, olie en dgl. onder het volk
door de overheden op eigen kosten bij plechtige gelegenheden. Vervolgens werd dit woord
ook gebruikt voor andere bedeelingen, '2elfs
in geld. De uitdeeling had plaats in tesserae
of bons, op vertoon waarvan men op aangewezen plaatsen de waarde kon ontvangen.
In enkele gevallen werden deze tesserae onder
de menigte te grabbelen geworpen.
Congins, rom. maat voor natte waren, iets
meer dan 3 liter. Er gingen 8 congii op eene
amphora.
Conisteriuni, zovcorrjQtov, xovluro«, in het
gymnasium de plaats, waar worstelaars en
vuistvechters zich oefenden ; in het theater
de plaats, waar de orchestra opgeslagen
was, vandaar ook de orchestra zelve.
Connubium, minder goed voor conubium.
Conon, Kónov, 1) atheensch vlootvoogd in
den peloponnesischen oorlog. Na het ontslag
van Alcibiades werd hem met anderen het
opperbevel opgedragen, hij werd echter door
Callicratidas op zee verslagen en in de haven
van Mytiléne ingesloten ; de overwinning der
Atheners bij de Arginusen (406) bevrijdde
hem. Bij Lysander's overwinning bij Aegospotami was hij de eenige admiraal, die waakzaam genoeg was om met eenige schepen behouden te ontkomen. Hij ging naar Cyprus,
van waar hij betrekkingen aanknoopte met
het perzische hof, en toen Agesih us in Azië
13
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kwam, kreeg Conon het bevel over eene perzische vloot, waarmede hij de spartaansche
vloot onder Pisander bij Cnidus volkomen
versloeg (394). Door Pharnabizus geholpen,
verjoeg hij de Spartanen uit de eilanden en
steden van Klein -Azië, landde hier en daar
op de peloponnesische kusten, en liet voor
perzisch geld de muren van Athene herstellen. Kort daarna door de Atheners naar den
spartaanschgezinden perzischen veldheer Tiribazus gezonden, werd hij door dezen te Sar des gevangen genomen, doch waarschijnlijk
wist hij te ontsnappen en eindigde hij zijn
leven op Cyprus. -- 2) van Samus, beroemd
wis- en sterrenkundige, vriend van Archimêdes, gestorven -;- 240. — 3) taalkundige,
die onder Caesar te Rome leefde, schreef
vijftig verhalen van geschiedkundigen en
mythologischen inhoud.
Conopéam, zon' o r-Eiov, een gordijn of deken van lichte stof, waarmede men zich bedekte om in den slaap niet door insecten gehinderd te worden.
Conquisitóres, werfofficieren, buitengewone
commissarissen, die in hachelijke tijden zooals na den slag bij Cannae, uitgezonden
werden om allen, die voor den krijgsdienst
geschikt waren, te pressen.
-

Conscripti, zie Patres Conscripti.
Conseeratio, zie apotheosis.
Consentes dii zijn de twaalf goden, aan
wie ingevolge de bepalingen der libri Sibyllini
volgens Grieksch gebruik voor het eerst in
217 een lectisterniuni aangeboden is ; het
waren 6 paren van goden : Juppiter en Juno,
Neptunus en Minerva, Mars en Venus, Apollo
en Diana, Volcánus en Vesta, Mercurius en
Ceres, naar analogie van de 12 groote goden
der Grieken. Er werden van hen statuae
auratae op het forum opgesteld. In de 4de
eeuw (367) n. C. zijn deze voor het laatst
hernieuwd, en opgesteld in de porticus deoruin
Consentium aan den Clivus Capitolinus, die
nog bestaat.
Consentia, thans Cosenza, sterke vesting
in het N. van het land der Bruttii, in het
binnenland, aan den bovenloop van de Crathis.
Hier stierf Alarik.
Considii, plebejisch geslacht, waarvan wij
hier alleen vermelden C. Considius Longus
die in 50 zijne provincie Africa verliet en
aan zijn legaat Q. Ligarius overdroeg, om
zich te Rome candidaat te stellen voor het
consulaat. Later naar Africa teruggekeerd,
vond hij wel zijne plaats ingenomen, doch
bezette Hadrumétum en verzette zich tegen
Caesar, tot hij na den slag bij Thapsus (46)
door zijn eigen soldaten vermoord werd.
Consilium. Wanneer iemand door den praetor als index was aangesteld om in een proces
vonnis te wijzen, eischte de gewoonte gebiedend, dat hij zich met een consilium van
rechtskundige vrienden als adviseurs omgaf.
Zoo behoorde ook de paterJarnilias, wanneer
hij als huisrechter in familiezaken optrad,
een consilium van bloedverwanten en buren
bijeen te roepen. Consilium principes is de
kabinetsraad des keizers.

Consistoriam prineipis is de naam, dien
de keizerlijke staats- of kabinetsraad sedert
Diocletiiinus droeg.
Constans. Na den dood van Constantijn
den Gr. (337 n. C.) en na de vermoording van
Dalmatius, verdeelden de zonen op het congres
te Viminacium het rijk, en kreeg de oudste
zijner drie zonen, Constantinus II, het bestuur
over Gallia, Britannia, Hispania en Mauretania Tingitána. De tweede zoon Constantius
kreeg het Oosten ; de derde, Constans, bestuurde Italia, Illyricum, Macedonia, Achaia,
Thracia en Africa. Constantinus II deed zijn
broeder Constans den oorlog aan, doch werd in
340 bij Aquileia verslagen en verdronk op
de vlucht. Constans voegde nu zijns broeders
gebied bij het zijne, terwijl hij Thracia aan
zijn broeder Constantius afstond. In 341 en
342 vócht hij voorspoedig tegen de Franken.
Hij was een flink krijgsman. In den kerke lijken strijd was hij op de hand van Athanasius. Om zijne losbandige levenswijze algemeen veracht, werd hij in 350 bij een
legeropstand onder Magnentius te Illiberis
(Helena), door de soldaten vermoord.
Constantia, zuster van Constantijn den Gr.
en sedert 312 n. C. echtgenoote van Licinius.
Constantia, latere naam van Salamis op
Cyprus, zie Salamis.
Constantina, naam van eenige steden, tereere van Constantijn den Gr. aldus verdoopt,
o.a. Cirta in Numidia, thans nog Constantine, en Tomi aan de Zwarte zee, het bal
-lingsordvaOu.
Constantinopolis, zie Byzantium.
Constautinus Magnus (Flavius Valerius),
rom. keizer 306 — 337 na C , was de oudste
zoon van Constantius Chlorus en Helena,
geboren te Naïssus 285 of later. Hij diende
eerst onder Diocletinus en Galerius in
het Oosten. Toen zijn vader tot Caesar
werd verheven (292), zocht Galerius hem uit
wantrouwen onder zijn bereik te houden,
doch moest eindelijk toegeven, dat de zoon
zich naar Britannia tot zijn vader begaf. In
306 stierf Constantius Chlorus, die sedert
een jaar den rang van Augustus bezat, te
Eborácum (York) op een tocht tegen de Pieten,
waarop Constantinus door de troepen tot
Augustus werd uitgeroepen, hoewel Galerius
hem slechts als Caesar erkende. In den strijd
van Galerius -tegen den ouden keizer Maximinus en diens zoon Maxentius mengde
Constantinus zich in den beginne niet, hoewel hij Maximianus' dochter Fausta huwde;
doch na den dood van Galerius aanvaardde
hij den strijd tegen alle medekeizers en pretendenten en bleef hij eindelijk als alleen
hij zijn-herscov.Rdin310ha
schoonvader laten dooden, toen deze hem naar
het leven stond. In 312 trok hij op tegen
zijn zwager - Maxentius, dien hij bij den pons
Milvius, ten N. van Rome, versloeg. Zijn
leger was in dezen slag 98000 man sterk,
dat van Maxentius 170000 ; G. gebruikte
daarin de kruisvaan (het Labarum) en zijne
soldaten droegen het teeken des kruises op
hun schilden. Hij was nu alleenh.eerscher

CONSTANTINUS II--CONSULES.
van het Westen, terwijl zijn zwager Licinius
sedert den dood van Maximinus Daia (313)
het Oosten in handen had. Reeds in 314
ontstond een oorlog tusschen hen, waarin L.
in verschillende gevechten, o. a. in den slag
bij Cibalae, verslagen werd, en Illyricum aan
C. moest afstaan. In 323 brak de oorlog op
nieuw uit; C. overwon in twee groote slagen, bij Adrianopel en bij Chrysopolis, waarop
L. gevangen genomen en afgezet werd. Van
nu af aan is C. alleenheerscher over het gehèele rijk.
Van den beginne af had hij het Christendom begunstigd; na zijn overwinning op
Maxentius besluit hij te Rome de christe lij ke priesters uit de staatskas te bezoldigen, en hen te bevrijden van de gemeentelasten, waardoor de christelijke eeredienst
een door den staat erkende eeredienst wordt,
en de Christenen gelijke rechten krijgen als
de belijders der oude leer; hij ruimde hun
ook openbare gebouwen in als kerken en liet
nieuwe kerken voor hen bouwen; later verbood hij ook de heidensche offers. In 325,
na den val van Licinius werd te Nicaea in
Kl.-Azië onder zijn voorzitterschap het beroemde concilie gehouden, en in 327 nogmaals bijeengeroepen. In het bestuur van het
rijk bracht hij ingrijpende veranderingen,
o. a. door het burgerlijk bestuur der provinc ië n streng van het militaire te scheiden.
De hoogste burgerlijke ambtenaren zijn de 4
prciefecti praetorio (z. a.), de praefectus urbi te
Rome en die te Constantinopel; de hoogste
militairen waren de nzagistri equituw en pechibum of utriusque eiilitiae, oorspronkelijk twee,
later meer. De keizerlijke garde (de palatini
van keizer Diocletianus) werd tot een veldleger uitgebreid, de conitatenses, terwijl de
grenstroepen, de limitanei, tot soldaten van
den tweeden rang verlaagd werden. Hij voerde
een oostersche keizervereering in, omgaf
zich met een vasten hofstoet van paleisbeambten, verdeelde de hooge ambtenaren in
vier klassen met de titels van illustres, spectabiles, clarissiini en peg fectissimi, en verplaatste de residentie en den zetel der regeering
naar Byzantium (Constantinopel) in 330 n.
C. Van zijne hardvochtigheid en wreedheid
getuigen o. a. het ombrengen zijner gemalin
Faustina en van zijn zoon Crispus. Hij stierf.
22 Mei 337 te Nicomedéa.
Constantinus I1 (Flavius Claudius), keizer
337=-340 na C., oudste zoon van Constantijn
den Gr., streed voorspoedig tegen de Sar maten, doch kwam in den strijd tegenzijn
broeder Constans om. Zie Constans.
Constantinus III, een soldaat, die ten tijde

van Honorius van 407 tot 411 n. C. in Britannia en Gallia voor keizer speelde, doch
gevangen genomen en ter dood gebracht
werd.

Constanties Chlorus (Flavius Valerius),
romeinsch keizer van 293-306 n. C., vader
van Constantinus Magnus. Hij was van geringe
afkomst, maar leidde later zijn geslacht af
van Claudius Gothicus. In 293 werd hij Caesar
voor het Westen. Hij streed gedurende zijn
-
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geheele regeering tegen de Franken, en
voegde Britannia, waar Allectus, opvolger
van Carausius (z. a.) heerschte, weer bij het
rijk (296). Hij woonde te Trier, waar van zijn
paleis de ruïne nog te zien is. Toen Dioeletidnus en Maximii nus 1 Mei 305 het bewind
neerlegden, werd C. Augustus. In 306 stierf
hij te Eborácum (York). Zie Constantinus
Magnus.

Constanties II, tweede zoon van Constantijn
den Gr., zie Constans. — Na den dood zijns
vaders ruimde hij, schijnbaar onder den aandrang van zijn leger, een aantal bloedverwanten uit den weg. Twee neven bleven gespaard,
Gallus, dien hij later, in 354 na C., toch liet
ombrengen, en Julianus, die hem in 361 opvolgde. Door den dood zijner beide broeders
werd Constantius in 350 alleenheerscher. Een
tegenkeizer, Magnentius, werd verslagen en
doodde zichzelf, door allen verlaten, in 353
te Lugdunum (Lyon). Constantius bracht zijn
leven _ door in oorlogen met de Perzen en met
verschillende kroonpretendenten, en stierf in
Cilicia in 361, terwijl hij op marsch was tegen
zijn neef Caesar Julianus, die in 360 in opstand was gekomen.
Constanties (Flavius), veldheer van. keizer
Honorius, versloeg o.a. den overweldiger Constantinus III, huwde in 417 na C. 's keizers
zuster Placidia en werd in 421 door Honorius
tot Aug. en medekeizer benoemd, doch stierf
nog in datzelfde jaar.
Consualia, z. Census.
Consulairtribunen = &ribuni wilituw .consulari potestate.

Consules, vn «zot. Na de verdrijving der
laatste koningsfamilie uit Rome werd het
consulaat ingesteld. Dit ambt werd telkens
door twee mannen gedurende een jaar waargenomen. Stierf er een, dan werd in zijne
plaats een ander gekozen, consul sufeclus.
Zij werden gekozen in de centuriaatcomitiën.
Hun titel, uit con en sul saamgesteld (op de
wijze van ex -sul), beteekent zooveel als samen
Als erfgenamen der-gande,mbto.
koninklijke macht hadden zij de insignia
daarvan : toga praetexta, sella curulis, lictores.
Zij vervulden ook den werkkring des konings,
totdat door de instelling der censuur en der
praetuur een deel hunner werkzaamheden op
afzonderlijke magistraten overging. Te Rome
riepen zij den senaat bijeen, zaten daarin
voor en voerden de genomen besluiten uit.
Hunne rechtsmacht was beperkt door de
provocatio, doch in oogenblikken van gevaar
werd hun somtijds door den senaat buitengewone, dictatoriale macht verleend door de
formule : videant consules, ne quid respublica
detrimenti capiat. In het leger was hunne
macht nagenoeg onbeperkt ; de krijgseed werd
door de soldaten aan hen gedaan (iurare
in verba consulis). De aanvaarding van hun
ambt moest met bepaalde plechtigheden geschieden : auspiciën, een offer op het Capitool,
eene plechtige senaatszitting, viering der
feriae Latinae. Wie deze formaliteiten verzuimde, zooals in 217 Flaminius, werd door
velen gerekend eigenlijk geen consul te zijn.
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GQNSTJS---CONVENTIO IN MANDM.

Tweemaal is het consulaat geschorst, de eerste
maal in 451 door de instelling der deceinviri
leyilus scribundis, de tweede keer in 445 door

de instelling van íribuni niilituai consulari
potestate. Door een der leges Liciniae Sextiae (z.
echter aldaar) in 367, werd bevolen, dat één der
consuls uit de plebejers zou gekozen worden. In
maal door
172 werd het consulaat voor de

twee plebejers bekleed. De dag, waarop de
consuls hun ambt aanvaardden, is in ver-

schillende tijden verschillend geweest, sinds
222 echter was het geregeld de 15de Maart,
sinds 153 (z. Fulvii n°. 13) geregeld de iste
Januari. Sulla bepaalde, dat de consuls gedurende hun ambtsjaar in Rome moesten blijven,
en eerst na afloop daarvan pro console naar
eene provincie mochten gaan. In de laatste
halve eeuw der republiek komen enkele
afwijkingen voor. Zoo werd in 52 Pompeius
tot consul sine colleya gekozen. Onder de
keizers werd het consulaat eene schij nvertooning. De benoeming geschiedde in den regel
voor twee maanden; de eerste van elk jaar
heetten consules ordinarii, de volgende sujecli.
Macht was er niet meer aan verbonden ; het
was alleen om de eer te doen en om later
den titel van consularis te kunnen voeren.
Om de eerzucht te bevredigen, benoemden de
keizers 'soms wel oud- consuls titulair, consulares /tonorarii. --- Consul designalus was hij,
die tot consul gekozen was, maar zijn ambt
nog niet aanvaard had. Met opzet liet men
de verkiezing eenigen tijd aan de aanvaarding
voorafgaan, opdat de benoemden tijd zouden
hebben zich op de hoogte der zaken te
stellen.
Consus, oud -italisch god van den landbouw,
eigenlijk van het in de schuren geborgen
graan (van condere). Hij had een tempel op
den Aventinus, en een onderaardsch altaar
in den Circus. Zijn voornaamste feestdag, de
Consualia (21 Augustus) is een oogstfeest;
aan Consus worden de eerstelingen van den
oogst geofferd, en verder wordt het feest gevierd met lucii circenses, bestaande oorspronkelijk in wedrennen van muildieren, die onder
de bescherming van Consus staan. Hij raakte
spoedig in vergetelheid, en nu werd hij door
de Romeinsche geleerden geïdentificeerd met
Neptunus Equester, Hoos^dwv "Innto;. Ook
nam men aan, dat op zijn feest de sabijnsche
maagdenroof zou gepleegd zijn, en dat ter
herinnering hieraan die dag luisterrijk met
groote wedrennen gevierd werd.

Contestatio litis =- Litis contestatio.
Contio, saamgetrokken uit convenlio, volks

een overheidspersoon bij -vergadin,o
om een of andere mededeeling-engrop,
te doen, in het algemeen voor alle openbare
staatkundige en godsdienstige handelingen
van ambtenaren en priesters, voor het af kon digen van edicten, of om eenig onderwerp
in debat te brengen. Stemming kon in eene
condo niet plaats hebben. De voorzittende
magistraat opende de contio met een gebed,
sollemne precaiionis carmen. Het debat was niet
vrij . De voorzittende magistraat kon naar
goedvinden het woord verleenen, contionem

dure, of weigeren. Hij kon ook iemand ongevraagd oproepen om het woord te voeren, hij
kon ook het debat sluiten, contionem summovere.
In eene contio staat liet volk niet gerangschikt naar curiën, centuriën of tribus. Bij
de wetgevende conzitia werd de stemming door
een contio voorafgegaan. Ook het strafproces
werd in eerste instantie viermaal in een
condo behandeld. Voor de eerste (primnza accu
riep de magistraat (quaestor of duoviri-satio)
perduellionis) den reus op, om zich op een
bepaalden dag te verantwoorden (eiei eiaio).
In een tweede en derde contio, telkens door
minstens één dag gescheiden (z. corzperendinaíio)
volgde nu getuigenverhoor en verdediging.
Bij de quarta accusatio werd nu, indien de
magistraat den aangeklaagde schuldig bevond,
het vonnis geveld. Kwam dan de veroordeelde" in hooger beroep bij het volk, dan
volgde na minstens 24 dagen (in trinundinusu)
de bijeenkomst der comitia centuriata, die het
vonnis bekrachtigde of vernietigde.
Contractus, contract, overeenkomst, van
dien aard, dat overtreding of niet - naleving
ervan grond oplevert tot eene rechtsvordering, wat bij een pactuni of afspraak in den
regel niet het geval is.
Contrebia, sterke stad der Celtiberiërs in

Hispania Tarraconensis Z.Z.W.waarts van
Caesaraugusta (Saragossa).
Contubern^ les, de krijgsmakkers, die in
dezelfde tent kampeerden. Ook verstaat men
er jonge Romeinen van aanzienlijken huize
onder, die zich vrijwillig als comites bij den
veldheer aansloten, om zich in de krijgskunde
te oefenen, en die in de veldheerstent, het
praetoriumn, met den veldheer het middagmaal gebruikten.

Contabernium, de toestand van contubernales. Ook het huwelijk van of met slaven
of slavinnen, dat geene rechtsgeldigheid had,
daar slaven geen conubium hadden.
Contumaeia, van conteninere, niet voldoen
aan de oproeping van den praetor, om voor
den rechter te verschijnen. De partij, die
niet verscheen, verloor bij verstek onherroepelijk zijn proces. In strafzaken stond op
het niet verschijnen van den beklaagde de
aqua et iç/ni interdictio.

Conubium, de bevoegdheid volgens de wet
om een rechtsgeldig huwelijk, matrinaoniur2
iusturz of legitiin,um, te sluiten. Dit bestond
in de oudheid niet tusschen burgers van verschillende staten, indien het niet uitdrukkelij k bij verdrag bepaald was. Vóór 445 bestond
te Rome ook geen conubiurn tusschen patriciërs en plebejers; eerst de lex Canuleia stond
dit toe. Was er conubium, dan volgden de
kinderen den stand des vaders, anders dien
der moeder. Zie verder matriwoniunz.
Convenae, gemengde bevolking in Aquitania langs den Garumna (Garonne) aan den
voet der Pyrenaeën, gedeeltelijk door Pompeius uit Hispania daarheen overgebracht.
De hoofdplaats was Lugdunum Conven irum.
Conventio in manurn. Manus was de macht
van den man over de vrouw, waarmede gepaard ging het beheer van haar vermogen.

CONVENTUS—CORESSUS.

De vrouw kwam door huwelijk in ynanum
mariti. Bij een huwelijk per con farreationem
of per coëivptionera was de conventio in vianum

een onmiddellijk gevolg, bij usus echter volgde
zij eerst na een onafgebroken bezit van een
vol jaar en kon zij verhinderd worden, wanneer de vrouw voor den afloop van het jaar
een irinoclium buitenshuis doorbracht. In den
loop des tijds werd de conventio in manurn
door coëi2zptio ook in zwang gebracht, niet
om te huwen, maar om agnatenvoogdij te
ontgaan, coëmnpíio cum extraneo ficluciae causa.
Zie hierover het artikel tuíela.

Conventus. Een rom. provincie was voor
de rechtspleging in arrondissementen of dis
ingedeeld, convenlus genaamd, en in-triken
de hoofdplaatsen daarvan hield de stadhouder
zijne rechtsdagen (conventum of forum asere).
Convenlus beteekent ook wel de saamgekomen
menigte, de vergadering. — Onder convent2us
civium Romrmanorum verstaat men eene corporatie van in zulk een distrikt woonachtige
Gives Romani, de romeinsche gemeente aldaar.
Convivium, ais, t7r6 iov, drinkgelag na den
maaltijd, iets, waarvan de Rom. bij een gastmaal hartstochtelijke liefhebbers waren. Door
het lot (het werpen met dobbelsteenen) werd
een der disehgenooten tot president aangewezen, arbiter of magister bibendi, rex vini,
die omtrent de menging van den wijn, het
aantal schepjes (cyaihi) voor eiken beker, zijne
bevelen gaf en de tafelwetten vaststelde. Onder
de aardigheden bij zoodanig convivium behoorde ook het ad numerum bibere, het drinken
op iemands gezondheid met zooveel bekers
(hoewel niet in eens), als diens naam letters
bevatte. Ook de cottabus was een geliefd spel
daarbij. Terwijl bij de Grieken een symposion
nog wel eens met verstandige gesprekken
kon gepaard gaan, was het bij de Rom. vaak
alleen aan het drinken gewijd. Zie & 7rvo^'.
Coos =

Cos.

Copa, ook caupa en cupa, waardin, meisje
uit een herberg, vooral eene, die door een
dans met begeleiding van castagnetten bezoekers trachtte te lokken. Cupa is ook de
titel van een klein gedicht, aan Vergilius
toegeschreven.

Cópae, Kwi ca , oude bondsstad van Boeotia,
aan het meer Copis.
Copaïs, Kw^r ais, het meer van Copae, in
Boeotia, bekend door zijn fluitenriet en zijne
alen. Het riviertje Cephissius stroomde er
door, terwijl onderaardsche kanalen, catabet/ira, het water afvoerden. In den zomer
droogde het meer grootendeels uit en vormde
dan een aantal kleine meertjes.
Cophen, Kc^cprv, zijtak van den Indus,
waaraan Cabura (Kabul) en Nagara liggen.
Copia, sedert 193 lat. kolonie in het gebied
van het oude Thurii, z. a.
Copis, Y6;ttS, een licht gekromde sabel,
vooral bij oostersche volken in gebruik.
Coponii, plebejisch geslacht uit Tibur
afkomstig. Een hunner, C. Coponius, redde
bij Carrhae het rom. leger na den dood van
Crassus (53).
Copreus, KorcQnv , zoon van Pelops, vluchtte
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wegens den moord van Iphitus uit Elis naar
Eurystheus, die hem als heraut gebruikte
om zijne bevelen aan Heracles over te brengen,
daar hijzelf zich niet in diens tegenwoordigheid durfde wagen.
Coptus, Konro , stad in Boven -Aegypte,
door handel bloeiende, niet ver stroomafwaarts van Thebae.
Cora, Koord = Persephone.
Cora, K6«, oude latijnsche stad op den
rand van het . Volscisch gebergte, met cyclopische muren.

Coraeesium, KooazyOtov, vesting en zeerooversnest in W. Cilicia.
Cocas, zie Tiburtus.
Corassiae, Koo«o6^at, eilandjes op de aziatisch- ionische kust, niet ver van Samus. Zie
ook Corsiae.

Corax, Kóof„l, een Siciliër, die na den dood
van Hiero (467) over Syracuse regeerde, maar
zich later van het staatsbestuur terugtrok.
Hij beoefende vlijtig de wetenschap en was
de eerste, die de leer der welsprekendheid
theoretisch behandelde.

Corax, Kar 4, berg in het oosten van
Aetolia.
Corbio, 1) vesting der Aequers in Latium
op den berg Algidus, oorspronkelijk latijnsch.
— 2) stad der Suessetanen in Tarraconensis,
nabij den Ibérus (Ebro), thans Berga.
Corbulo, familienaam in de Bens Domitia,
z. Domitiz no 16.

Corcyra, KiQS1 ea, later Kóexvea, waar schijnlijk het Scheria der Phaeaciërs bij
Homerus, aanzienlijk eiland tegenover de
epirotische kust in de ionische zee gelegen,
sedert ongeveer 700 volkplanting van Corinthus. De toenemende bloei van Corcyra wekte
den naijver van Corinthus op, en reeds in 660
waren de twee staten in oorlog; in dezen
oorlog wordt het eerst van een geregelden
zeeslag melding gemaakt. Toen in 436 de
gebeurtenissen in Epidamnus eene botsing
tusschen de beide staten hadden uitgelokt,
zocht Corcyra, dat eene machtige vloot had,
hulp bij Athene en verhaastte hierdoor de
uitbarsting van den peloponnesischen oorlog.
Na Alexander d. Gr. geraakte Corcyra door inwendige verdeeldheid in verval en stelde zich
in 228 onder romeinsche bescherming. De
hoofdstad heette ook Corcyra en had eene
hooggelegen acropolis. De eilanders stonden
in geen goeden reuk, en hadden den naam,
brutaal en bedriegelijk te zijn.
Corcyra nigra, eiland aan de dalmatische
kust, tusschen de eilanden Melite en Pharus
tgw. Cursola.
Cordax, zond 1, de dans van het koor in
de oude attische comedic, over het algemeen
een ontuchtige, onbetamelijke dans.
Cordoba, Kó o chi1h«, thans Cordova, de eerste
rom. kolonie in Baetica en hoofdplaats van
dit gewest, geboorteplaats van M. en L. An-

naeus Seneca en van M. Annaeus Luciinus.
Cordyéne of Gordyéne, Too^ji^vi^, het land
der Carduehen in het Z.O. van Armenia,
thans Kurdistan.
Coressus, Kon 6ç, ook wel Koo^6o6s g e-
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schreven, berg in Ionia, nabij Ephesus en

ook een voorstad van Ephesus, aan den voet
van dien berg gelegen.
Coresnts, KowooS, Z. Callirrhoë no. 4.

Corfinium, stad der Paeligni in Samnium,
in den marsischen oorlog (90) onder den
naam Italia tot hoofdstad der tegen Rome
opgestane bondgenooten gekozen.
Corinna, Kóotvra, beroemde lyrische dichteres van Tanagra, die zich echter gewoonlijk
te Thebe ophield. Zij zou Pindarus de dichtkunst geleerd en hein vijfmaal in wedstrijden
den prijs afgewonnen hebben. Haar bloeitijd
valt omstreeks 500.
Corinthia, Kooi & , landschap van de
Peloponnésus, gedeeltelijk op den Isthmus
gelegen, aan de eene zijde door den sinus
Corinthiacus, aan de andere door den sinus
Saronicus bespoeld. — Als oudste bewoners
werden Aeoliërs genoemd ; de stad heette toen
Ephyra. Bij de dorische verovering viel C. aan
zekeren Aletes ten deel; omstreeks 950 verhief
zich het geslacht der Bacchiaden, dat in 657
door zekeren Cypselus verdreven werd. Deze
veranderde de oligarchie in eene tyrannis. Hij
heerschee gematigd en verfraaide de stad
(657-628). Zijn zoon Periander (628-585)
wordt onder de zeven wijzen van Griekenland gerekend ; hij regeerde echter willekeurig
en zocht den adel uit te roeien. Zijn zoon
Psammetichus werd verdreven en de republikeinsche staatsvorm hersteld. Corinthe had
een aanzienlijke vloot en dreef een zeer uitgebreiden zeehandel, die echter geweldig
achteruit ging sedert Athene als zeemogendheid optrad ; na den peloponnesischen oorlog
begon het aanzien van den staat te tanen;
het sloot zich vervolgens aan bij de Macedoniërs en later bij het achaeïsch verbond,
ten gevolge waarvan het in 146 door den
rom. consul L. Mummius veroverd en de stad
Corinthus ingenomen en ,verwoest werd. In
Corinthia behooren de mythen te huis van
Sisyphus en Bellerophon. Zie verder Isthmus
en Isthmia.
Corinthische oorlog wordt de oorlog ge-

noemd, dien de verbonden Atheners, Thebanen, Corinthiërs en Argiven van 395 tot
387 tegen Sparta voerden, waarbij zij van
Perzië uit met geld ondersteund werden. De
oorlog begon met den aanval der Spartanen
op Haliartus, die echter mislukte en waarbij
Lysander sneuvelde ; deze ongelukkige uit
noodzaakte de Spartanen Agesil,us uit-slag
Azië terug te roepen. Nog voor zijne terugkomst wonnen zij den slag bij Nemea, en
ook de bloedige slag bij Corona, waarin
Agesilaus vele wonden kreeg, liep in hun
voordeel af; daarentegen werd hun vloot
bij Cnidus door Conon geheel vernietigd (394).
De corinthische oorlog, zoo genoemd omdat
de legers van beide partijen zich meestal bij
Corinthe bevonden, levert na ' deze slagen
weinig belangrijke gebeurtenissen op, maar
is merkwaardig wegens het optreden van
Pharnabázus als bondgenoot van Sparta's
vijanden, en omdat toen voor het eerst door
Iphicrates uit huurtroepen een goed georga-

niseerd corps peltasten gevormd werd. De oor
eindigde met den vrede van Antalcidas-log
(z. a.).

Corintlius, Kóow&oS, in zijn bloeitijd de
prachtigste stad van Griekenland, aan den
voet van een berg, waarop ter hoogte van
1900 voet de burcht 'Asoozóouvo-oq stond.
Het had drie havens: Schoenus en Cenchreae
aan de saronische golf, Lechaeum (waarmede
het door een dubbelen muur verbonden was)
aan de golf van Corinthe. Nabij de stad lag
het cypressenbosch Cranëum, waar de wijsgeer
Diogenes zijn zomerverblijf hield. De ligging
der stad was overheerlijk; in tal van prachtige gebouwen overtrof zij Athene, doch tevens
was- Corinthus de meest weelc%rige en zedeboze stad van Griekenland. Vooral voor
vreemdelingen was het verblijf er kostbaar en
vol verleiding; vandaar het spreekwoord : oz^
wt: ro
z ái)dooS FS KóQtv&ov

io&'

ó 7tíïoiS.

Be-

roemd was de Aphrodite- tempel met zijne 1000
isQó(Io11^ot. — Door L. Mummius werd de stad
in 146 veroverd en verwoest. Caesar liet ze
herbouwen (46), en dank zij hare ligging,
begon zij opnieuw te bloeien. Z. Corinthia.

Coriolánus (C. of Cn. Mareius), zie Marcii
no. 3.
Corioli, latijnsche stad, die van den latijnschen bond naar de Volsten overging,
in 493 heroverd door C. Marcius, die hier
bijnaam Corioldnus kreeg. De stad-narde
is in den strijd tusschen Romeinen en Volsten
vroeg te gronde gegaan; ze lag dicht bij
Lanuvium.
Corinasa, stad in Pisidia.
Cornelia (lex) de senaíu cooptando Agriqentinorum van P. Cornelius Scipio Africanus
major, die in 205 praetor van Sicilia was.
Cornelia (lex) van den consul Cu. Cornelius
Lentulus Clodidnus (Cornelii no. 49) in 72, tot
invordering der gelden, die Sulla aan de
koopers van verbeurdverklaarde goederen had
kwijtgescholden.

Cornelia (lex) de restituenclo Cicerone, tot

terugroeping van Cicero uit zijne ballingschap,

van den consul P. Cornelius Lentulus Spinther in 57 (Cornelii no. 50).
Corneliae (leges) van L. Cornelius Cinna
(zie Cornelii no. 39) van 87. 1) de nozvorummz
civiucmma et libertinorum sufragiis, waarbij de
nieuwe burgers en de vrijgelatenen over alle
tribus werden verdeeld. — 2) de exsaulibus revocandis. Tot deze ballingen behoorde in de
eerste plaats Marius. Deze wetten werden
voorgesteld, nadat Sulla naar het Oosten was
vertrokken.

Corneliae (leges) van L. Cornelius Sulla, van
88, die hij liet aannemen, nadat hij zich met
geweld van de stad had meester gemaakt.
1) tot afschaffing van de leges Sulpiciae van
P. Sulpicius Rufus. — 2) dat geen wetsvoorstel door een volkstribuun aan het volk mocht
voorgesteld worden zonder voorafgaande goedkeuring van den senaat, z. lex Hortensia. Deze
wet is hernieuwd in 81. — 3) dat het volk
bij de verkiezingen niet meer tributim, zooals sedert 241 gebruikelijk was (zie Comitia
Centuriata), maar volgens de ouderwetsche

CORNELIAE (LEGES) -CORNELII.
centuriënindeeling van Servius Tullius moest
stemmen. -- 4) dat het aantal senatoren met
300 leden uit de nobilitas moest versterkt
worden. — 5) een lex de coloniis deducendis.
— 6) eene lex unciaria, waarbij de wettelijke rente op eene uncia pei° 10 maanden,
dus op 10 °/ o per jaar werd vastgesteld, zie
Fen us.

Corneliae (leges) van L. Corn. Sulla, van
81. 1) lex deproscriptione, dat de goederen der

vogelvrijverklaarden zouden worden verbeurd
verklaard, evenals van hen, die in den strijd
voor de partij van Marius en Cinna gevallen
waren ; bovendien werden de zonen en kleinzonen van liet recht om eerambten te bekleeden uitgesloten. — 2) lex tribunicia, die
aan de volkstribunen het recht ontnam wetten voor te stellen, zonder voorafgaande goed
senaat (zie ook Corneliae-keuringvad
(leges) - van 88), zoodat het eenige recht, dat
ze behielden, het ius auxilii Jerendi was, en
hen onbevoegd verklaarde verder eenig ambt
te bekleeden. — 3) lex de raagistratibus, dat
men eerst aediel moest geweest zijn om praetor,
en praetor om consul te kunnen worden, en
niet tweemaal binnen tienjaar hetzelfde ambt
mocht bekleeden, eene hernieuwing van de
lex Villia annalis. — 4) lex iudiciaria, die
de iudicia aan den ridderstand ontnam en
aan de senatoren teruggaf. — 5) lex de sacerdotiis, waarbij het getal der pontifices en der
augurs op 15 werd gebracht; tevens werd de
lex Domitia de sacerdotiis afgeschaft (zie Attia
(lex)), en ook de verkiezing van den pontifex
maximus en den curio maxirzus door cooptatio
vervangen.. --- 6) leges ayrariae en lex de
civitate, om aan de inwoners van een aantal

democratischgezinde municipia het burgerrecht te ontnemen en hun grond onder de
soldaten van Sulla te verdeeles, zie ook onder
Af/rariae (lees). — 7) lex de provinciis ordinandis, dat de stadhouders in de provinciën
ook zonder lex curiata het imperium zouden
hebben en de aftredende stadhouder binnen
30 dagen na de aankomst van zijn opvolger
de provincie moest verlaten. — 8) lex sumpluaria, waarbij de som bepaald werd, die op
gewone dagen en op feestdagen voor het
middagmaal besteed mocht worden. -- Ver
gaf Sulla nog eenige wetten betreffende-der
de quaestiones perpetuae, waarbij niet zoozeer
nieuwigheden werden ingevoerd, als wel eene
nauwkeuriger omschrijving van de verschillende misdrijven, en hier en daar wellicht
eenige verscherping van straf. Vermeld worden de volgende wetten : lex de repelundis,
lex de maiesiale, lex de sicariis et verse ficus,
lex nummaria (tegen valsche munters), lex
testamentaria (tegen testamentvervalsching)
sine de falsis, lex de iniuriis e.a. Zie verder
iudex. Sulla's lex iudiciaria werd in 70 afgeschaft door de lex Aurelia van den praetor
L. Aurelius Cotta, de lex tribunicia in hetzelfde jaar door de lex Pompeia, de lex de
civilate geraakte nog veel eerder in vergetelheid.
Tot de lex de magistralibus behoorde misschien
ook de afschaffing der censuur en de j aar lij ksche verkiezing van . 20 quaestoren, die
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in den senaat zitting namen, waardoor deze
vanzelf voltallig werd gehouden. Vooraf had
Sulla het aantal senatoren op 600 gebracht,
door de ontbrekende bij volkskeuze te laten
benoemen.

Corneliae (leges) van den volkstribuun
C. Cornelius (Cornelii n°. 55), in 67. 1)
dat aan niemand in eene senaatszitting
dispensatie van eenige wet zou verleend worden, tenzij 200 leden aanwezig waren, en dat
geene intercessio zou gelden, wanneer daartoe
een wetsvoorstel aan het volk werd gedaan.
— 2) ut praetores ex ediclis suis perpeiuis ius
dicerent.
Cornelia Baebia (lex) de ambitu van de

consuls P. Cornelius Cethegus en M. Baebius
Tamphilus, 181. Omtrent den inhoud van
deze wet is niets bekend.
Cornelia Caecilia (lex) de Cu. Pompeio, van
de consuls P. Cornelius Lentulus Spinther en
Q. Caecilius Metellus Nepos, 57, strekkende om
Pompeius gedurende vijf jaar met de cura
annonce in het geheele rom. rijk te belasten.
Cornelia Gellia (lex) van de consuls Cn.
Cornelius Lentulus Clodii nus en .L. Gellius
Poplicola, in 72, tot bekrachtiging der schenkingen van het burgerrecht door Pompeius.
Cornelii. De cgens Cornelia was de beroemdste
der rom. ,gentes. 0. a. behoorden tot haar de
patricische familiën Cethégus, Cinna, Cossus,
Dolabella, Lentulus, Scipio, . Sulla, en de
plebejische familiën Balbus, Gallus, Merula.
1) Ser. Cornelius Maluginensis, de eerste consul uit de Bens Cornelia, 485. — 2) L. Corn.
Maluyinensis Uritinus, consul in 459, veroverde V. s. de zeestad Antium op de Vols een ; V. a. streed hij met zijn ambtgenoot
Fabius tegen de Aequi. -- 3) A. Corn. Cossus,
consul in 428, behaalde de tweede spolia
opima op den vejentischen koning Lars Tolumnius. In 426 was hij consulairtribuun en
magister equitum van den dictator Mam. Aemilius Marmercinus. — 4) A. Corn. Cossus, dictator in 385, bedwong zoowel den buiten
vijand, de Volsten, als de binnen -landsche
onlusten, door M. Manlius Capito--landsche
linus verwekt. — 5) J. Corn. Cossus 4rvina,
consul in 343, werd bij het begin der samnietische oorlogen door den vijand bij den
berg Gaurus ingesloten, doch behaalde door
het beleid van zijn krijgstribuun P. Decius
Mus toch nog eene schitterende overwinning.
Dit verhaal is geheel verzonnen, evenals de
geheele zoogenaamde eerste samnietische oor
hij andermaal consul,. in 322-log.In32was
dictator (ludorum Rorn. causa). — 6) P. Corn.
Scipio komt in 395 onder de consulairtribunen voor. Hij was de eerste, die het cognomen
Scipio had. — 7) L. Corn. Scipio _Barbolus,
consul in 298, streed tegen de Etruscen in
Etrurië, en vooral tegen de Samnieten in
Lucan ia ; zijn sarcophaag met een opschrift
in verzen uit + 200 is nog bewaard gebleven. — 8) Cn. Corn. Scipio Asina, zoon
van n°. 7, consul in 260, stak met zijn ambt
doch geraakte te-genotC.Duilsz,
Lipara in carthaagsche gevangenschap, waar
hij later vrijgekocht werd. In 254 was-uit
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hij andermaal consul en veroverde toen Panormus (Palermo). Den spotnaam Asina kreeg
hij, naar men zegt, omdat hij als landrot,
om zijn watervrees bespot werd ; watervrees
werd door de Romeinen als een kenmerkende
eigenschap van de ezelin beschouwd. — 9)
L. Corn. Scipio, ook een zoon van n°. 7,
consul in 259, nam Aleria op Corsica in, en
onderwierp het eiland. Zijn grafschrift is nog
bewaard gebleven. —10) P. Corn. Scipio Asina,
zoon van n°. 8, consul in 221, streed voor
tegen de istrische zeeroovers. — 11)-spoedig
P. Corn. Scipio, zoon van n°. 9, verloor als
consul in 218 tegen Hannibal den slag aan
den Ticinus bij Victumalae, waarin hij zwaar
gewond door zijn zoon gered werd. Vervolgens terugtrekkend over de Po, leed hij
met zijn ambtgenoot Tib. Sempronius Longus de nederlaag aan de Trebia. In 216
stak hij naar Hispania over, waar zijn broeder
(n°. 12) reeds vasten voet had verkregen.
Na herhaalde overwinningen behaald te hebben op Hasdrubal en Mago, sneuvelde Publius in 212 met zijn geheele leger, waarop
ook Cnaeus, die terugtrok, door de Carthagers
achterhaald, omsingeld en afgemaakt werd.
— 12 Cn. Corn. Scipio Calvus, ook een zoon
van n°. ^9, consul in 222, voerde met M.
Claudius Marcellus (zie Clauclii n°. 29), oorlog tegen de Insubriërs, en veroverde Mediolanium (Milaan), ging in 218 als legaat
van zijn broeder naar Hispania, waar hij
Hanno versloeg en in 217 aan den mond
van den Ibérus (Ebro) eene carthaagsche vloot
vernielde. Zie verder bij n°. 11. -- 13) P. Corn.
Scipio Africanus 7naior, zoon van n°..11, redde
zijn vader bij den Ticinus het leven, streed,
schoon eerst 19 jaar oud, in 216 met den
rang van krijgstribuun bij Cannae en onderscheidde zich ook na den slag door zijn onwrikbaren moed. In 211 na den ondergang
van zijn vader en zijn oom werd de jonge
Scipio door het volk pro console naar Spanje
gezonden, waar hij in 210 den Carthagers
een zwaren slag toebracht door de verovering van Carthago Nova; in 209 kon hij
Hasdrubal niet verhinderen, Spanje te verlaten en zijn broeder Hannibal te hulp te
komen ; of hij Hasdrubal werkelijk bij Baecula . verslagen heeft, staat niet vast. Hij
veroverde na Hasdrubals vertrek geheel Hispania, zoodat hij in 206 naar Rome kon
terugkeeren, waar hij in 205 het consulaat
bekleedde. In 204 stak hij naar Africa over,
waar Masinissa zich onmiddellijk bij hem aan
bracht nu de Carthagers zóó-slot;Scip
in het nauw, dat zij einde 203 Hannibal uit
Italia terugriepen. Door den slag bij Zama
in den herfst van 202 dwong hij Carthago
tot een smadelijken vrede. Hij hield in 201
een luisterrijken intocht binnen 'Rome en
verwierf den eernaam Africanus. In 199 was
hij censor en in 194 andermaal consul. In
190 ging hij als legaat met zijn broeder (n°.
14) naar Asia; aan den slag bij Magnesia
(190), waarin Lucius Scipio Antiochus III
van Syria versloeg, nam hij echter geen deel,
daar hij toen ziek was. Na hun terugkeer

in 188 werden de beide broeders in de volgende jaren meermalen door partijgenooten
van M. Cato en Flamininus voor de volksvergadering gedaagd wegens omkoopbaarheid
en verduistering van gelden. Eens trof het
zóó, dat het juist de verjaardag van den slag
bij Zama was, waarop P. Scipio, in plaats
van zich te verdedigen, in wegslepende taal
het volk naar het Capitool opriep, om den
goden voor die overwinning dank te brengen.
Toch werden beide broeders veroordeeld, en
Publius verliet Rome, ging naar Liternum
om niet meer terug te keeren, en stierf vermoedelij k in 183. -- 14) L. Corn. Scipio Asi
átieus (v. a. Asiagenus), ook een zoon van
n°. 11, diende onder zijn broeder (n'. 13)
in Hispania, was in 193 praetor in Sicilia,
en in 190 consul. In deze hoedanigheid
voerde hij den syrischen oorlog en verwierf
zich den bijnaam Asiaticus, doch werd na
zijn terugkeer wegens verduistering van gelden
veroordeeld (zie bij n°. 13). Hij bezat op
verre na niet de veldheerstalenten van zijn
broeder. — 15) P. Corn. Scipio, zoon van
n°. 13, een man van edel karakter, onttrok
zich om redenen van gezondheid aan de
staatszaken. Hij was het, die n°. 18 tot zoon
aannam. — 16) L. Corn. Scipio, broeder van
n°. 15, een onwaardige zoon zijns vaders,
kwam in den oorlog met Antiochus in handen
van den vijand, maar werd later zonder losgeld vrijgelaten ; hij werd in 174 uit den
senaat gestooten. — 17) Cornelia, de edele
dochter van n°. 13, moeder van Tib. en C.
Sempronius Gracchus, beroemd om hare
deugden. — 18) P. Corn. Scipio Aemiliánus
Africanus minor, zoon van L. Aemilius Paullus, den overwinnaar van Perseus, door n°.
15 geadopteerd. Hij verwierf zijne eerste
lauweren onder zijn vader Paullus in den
slag bij Pydna (168), diende later (151) in
Hispania onder L. Licinius Lueullus (Licinii
no. 22) en in Africa onder M'. Manilius (149).
Hij verwierf zich zóóveel roem, dat hij, schoon
eerst 37 jaar oud, in 148 tot consul werd
gekozen, om den derden punischen oorlog ten
einde te brengen. Na een zwaar beleg ver
hij in 146 het uitgeputte Carthago,-mestrd
vernietigde de stad, en verkocht de inwoners
als slaven, doch beweende op de puinhoopen
het jammerlijk lot der stad. Met groote eer
werd hij te Rome ontvangen, en hem de
overgeërfde naam zifricanue als loon voor
eigen verdiensten toegekend. In 142 was hij
censor, en trachtte als zoodanig het toenemend
zedenbederf en de binnendringende oostersche
weelde met klem te keer te gaan. De rampspoedig é numantijnsche oorlog verschafte hem
in 134 zijn tweede consulaat. Na eerst de
verslapte krijgstucht hersteld te hebben, veroverde hij (herfst 132) het hardnekkig verdedigde Numantia en kreeg den eernaam
Nunzantinus. Zijne tegenkanting tegen de hervormingsplannen van zijn zwager Tib. Gracchus, wiens zuster Sempronia hij gehuwd
had, deed hem de volksgunst verbeuren. In
eene stormachtige senaatszitting in 131 betuigde Scipio, dat z.i. Gracchus terecht was
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omgebracht, waarop de volkstribuun C. Papirius Carbo hem een landverrader noemde
en het volk hem onder scheldwoorden en
verwenschingen naar huis begeleidde. Later,
in April of Mei 129, wist hij te bewerken,
chat aan de III viii, gekozen ter uitvoering
van de lex Sewpronia agraria van Tib. Graechus, de rechtspraak onttrokken werd (zie
A grariae leges), en na een senaatszitting door
senatoren, volk en bondgenooten naar huis
begeleid, werd hij den volgenden morgen in
zijn bed dood gevonden. Scipio was een zeer
geletterd man, die met Lucilius, Terentius,
en vooral met Polybius vertrouwelijken omgang had. De innige vriendschapsband tusschen hem en C. Laelius Sapiens vormt de
inleiding van Cicero's geschrift de aymzicitia.
– , 19) P. Corn. Scipio Nasica, zoon van n°.
12, had den naam de rechtschapenste burger
van Rome te zijn. Reeds als jongeling werd
hem in 204 de eervolle zending opgedragen,
het beeld der mater Idaea, dat uit Pessinus
in Galatia te Ostia was aangebracht, van daar
naar Rome over te brengen. In 194 streed
hij als praetor in Hispania, in 191 als consul
tegen de Boiers, die zich onderwierpen. Hij
stond bekend als een groot rechtsgeleerde.
De bijnaam )Vasica, die in de familie bleef,
beteekent kromneus. — 20) P. Corn. Scipio
Nasica Corculum, zoon van n°. 19 en schoonzoon van n°. 13, diende onder Aemilius
Paullus in Macedonia. Hij was consul in 162,
maar moest toen, evenals zijn ambtgenoot
C. Marcius Figulus (zie -I arcii n°. 12), als
vitio factus aftreden; in 155 was hij wederom
consul en versloeg en onderwierp toen de
Dalmatiërs. • In 159 was hij censor, in 150
werd hij pontifex naaximus. Hij verzette zich
in het belang van Rome tegen de verwoesting
van Carthago. Zijn bijnaam Corculura had hij
aan zijne rechtskennis en scherpzinnigheid
te danken ; hij beteekent zooveel als : een
man van geest en hart. Deze Scipio stelde
het eerste wateruurwerk te Rome op. — 21)
P. Corn. Scipio, bijgenaamd Serapio wegens
zijne gelijkenis op een veekooper van dien
naam, consul in 138, voerde in 133 de senaatspartij tot den gewapenden aanval op Tib.
Gracchus aan. Om hem voor de volkswoede
te beveiligen, droeg de senaat hem eene
zending op naar Asia, waar hij overleed.
Hij was een zoon van n°. 20. — 22) P. Corn.
Scipio Nasica Serapio, zoon van n 0 . 21, stierf
in 111 tijdens zijn consulaat. — 23) P. Corn.
Scipio Nasica, praetor in 93, zoon van n°. 22,
gehuwd met de dochter van den redenaar L.
Licinius Crassus. — 24) L. Corn. Scipio Nasica,
zoon van n°. 23, geadopteerd door zijn grootvader, den redenaar L. Crassus (Licinii n°.
12), en daarom L. Licinius Crassus Scipio genoemd. — 25) P. Corn. Scipio Nasiea, ook
een zoon van n°. 23, gewoonlijk Metellus
Scipio genoemd, schoonvader van Pompeius.
Zie Caecilii n°. 18. — 26) L. Corn. Scipio
./Isialices (.zlsiagenus), consul in 83, een ' af
14, streed tegen Sulla,-stamelingv°.
werd door dezen gevangen genomen, doch
weder vrijgelaten. Hij hernieuwde echter den
c
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oorlog tegen Sulla, moest vluchten en stierf
te Massilia. Hij was de schoonvader van
P. Sestius, dien Cicero verdedigd heeft (Sexiii
n°. 5). — 27) Cn. Corn. Blasio, consul in 270
en 257, censor in 265. --- 28) L. Corn. Balbus,
afkomstig uit Gades (Cadiz), diende in den
strijd tegen Sertorius, eerst onder Q. Metellus
Pius, daarna onder Pompeius, van wiep hij
het burgerrecht verkreeg (72). Later vergezelde hij Caesar, toen deze propraetor in
Spanje was. Tijdens het driemanschap werd
hem het burgerrecht betwist, maar Cicero,
die tijdens zijn ongeluk den steun van Balbus
had genoten, verdedigde hem (56) met - goed
gevolg. Hoewel Balbus vervolgens te Rome
in het belang van Caesar werkzaam was en
ook pogingen aanwendde om Cicero voor dezen
te winnen, was hij toch niet ondankbaar
tegen Pompeius, maar deed moeite om door
bemiddeling van invloedrijke personen eene
schikking tot stand te brengen. Later werkte
hij mede om Caesar met Cicero te verzoenen.
Ook niet Octavii,nus stond hij op goeden voet;
in 40 was hij consul. -- 29) L. Corn. Balbus
minor, neef van n°. 28, kreeg ook in 72 het
burgerrecht, nam aan Caesars veldtochten in
Aegypte en Hispania deel. Als quaestor (43)
vergrootte hij de haven van Gades, maar
maakte zich door strengheid zeer gehaat.
Als proconsul van Africa, 21-20, overwon
hij de Garamantes ; hij was de laatste privaatman, die triumfeerde (19), en de eerste,
die geen Romein was van geboorte. Het
lheatruw Balbi is door hem gebouwd (13).
— 30) M. Corn. Cethegus, consul 204, pontifex
maximus en begaafd redenaar, versloeg in
203 Hannibals broeder Mago in het land der
Insubriërs (in Cisalpina). — 31) C. Corn.
Ceth#sgus, consul 197, versloeg de Insubriërs
en Cenomanen in Cisalpina. Later werd hij
naar Africa gezonden om de geschillen tusschen
Masinissa en Carthago te vereffenen. --- 32)
P. Corn. Celliecyus, con sul 181, bracht als proconsul in 180 met zijn ambtgenoot M. Baebius
Tamphilus 40000 Liguriërs met hun vrouwen
en kinderen naar Samnium over (z. Apuani), en
triumfeerde zonder oorlog gevoerd te hebben.
— 33) P. Corn. Cethèyus, door Sulla vogelvrij verklaard, maar later weder in genade
aangenomen, werd na Sulla's dood, niettegenstaande zijn verdorven karakter, een man
van grooten invloed. — 34) C. Corn. Celhecyus,
deelgenoot aan de samenzwering van Catilina,
behoorde onder hen, die door Cicero werden
ter dood gebracht. -- 35) P. Corn. holabella,
consul in 283, overwon bij het Vadimonische
meer de Boiers en de Etruriers. -- 36) Cn.
Corn. Dolabella, aanhanger van Sulla, consul
in 81, overwon de Thraciërs als proconsul
in Macedonia (79). In 77 werd hij door
Caesar aangeklaagd wegens afpersingen, doch
vrijgesproken. — 37) Cn. Corn. Dolabella,

praetor in 81, propraetor in 80 en 79 in
Cilicia, zoog de provincie uit. Zijn legaat
C. Verres hielp hem hierbij, doch verschafte
later de bewijzen om hem te doen veroordeden. Hij ging in ballingschap. — 38). P.
Corn. Dolabella, berucht om zijne uitspattin-
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gen, was met Cicero's dochter Tullia gehuwd
tegen diens zin. In den burgeroorlog liep hij
van Pompeius tot Caesar over, streed onder
hem bij Pharsiilus (48), liet zich vervolgens,
om volkstribuun te kunnen worden, door een
plebejer Lentelus tot zoon aannemen, was in
47 een zeer woelig volkstribuun, vergezelde
hierna Caesar naar Africa en Hispania en
werd door diens toedoen tot consul voor het
jaar 44 verkozen. Na Caesars dood sloot
Dolabella zich bij diens moordenaars aan, tot
Antonius hem met de provincie Syria tevreden stelde, waardoor hij met Cassius weder
in onmin geraakte. Op reis naar Syria beging
hij in Griekenland en Klein -Azië verschillende buitensporigheden, zoodat de senaat
hem vogelvrij verklaarde. Door Cassius aan
geen uitweg ziende, bracht hij-gevaln
zichzelf in 43 te Laodicéa ad mare om het
leven. — 39) L. Corn. Cinna, de bekende
aanhanger van Marius, was consul in 87,
toen Sulla naar Asia vertrok. Hoewel hij aan
Sulla onder Bede beloofd had de bestaande
instellingen te zullen handhaven, trad hij
op met een aantal daarmede strijdige wetsvoorstellen, doch werd door zijn medeconsul
Cn. Octavius uit Rome verdreven. Met Marius
aan het, hoofd eener aanzienlijke strijdmacht
teruggekeerd, richtte hij met hem een bloed
aan onder de aanhangers van Sulla;-bad
doch toen de door Marius in dienst genomen
slaven niets meer ontzagen, lieten Q. Sertorius
en Cinna een groot aantal van hen neersabelen. Cinna was nog driemaal consul, in
86, 85 en 84. In dit laatste jaar keerde Sulla
naar Italia terug, en werd Cinna door zijne
eigene soldaten te Ancóna gedood. — 40) L.
Corn. Cinna, zoon van n°. 39, sloot zich na
Sulla's dood bij den oproerigen consul M.
Aemilius Lepidus aan, streed vervolgens onder
Q. Sertorius, mocht in 73 ten gevolge van
de lex Plautia terugkeeren, en werd onder
Caesar praetor (44). Na Caesars dood hield
hij eene lofspraak op diens moordenaars, doch
werd bijna gesteenigd, terwijl zekere C. Hel
dien men voor hem aanzag, door-viusCna,
het volk vermoord werd, -- 41) Cn. Corn.
Cinna Magnus nam deel aan eene samenzwering
tegen Augustus, toen deze in Gallia was
(16-13), maar kreeg vergiffenis en wend
later zelfs consul (5 na C.). — 42) Cornelia,
dochter van n°. 39, was gehuwd met Caesar,
die 'in weerwil van Sulla's aandrang weigerde haar te verstooien. -- 43) L. Corn.
Merula, consul in 193, leverde een bloedigen
slag tegen de Boiers, waarvan 17000 sneuvel den, terwijl 212 veldteekens in zijne handen
vielen. Daar hij echter ook 5000 man verloren had, werd hem geen zegetocht toegestaan. — 44) L. Corn. Merida werd in 87
consul in plaats van den verdreven Cinna
(n°. 39). Toen deze evenwel terugkeerde, liet
Merula zich de aderen openen en doodbloeden.
Hij was flanien .Dialis, welk ambt na zijn
dood 75 jaar onbezet bleef. — 45) L. Corn.
Lentulus, consul in 327, gaf bij Caudium in
321 den raad, door vrijwillige overgaaf het
rom. leger voor geheelen ondergang te beS

hoeden. Deze raad legde te meer gewicht in
de schaal, daar Lentulus een der dappersten
was. Ten onrechte wordt hem de bijnaam
Caudinus gegeven. De naam Lentulus is ontleend aan het verbouwen van linzen. — 46)
Cn. Corn. Lentelus, consul in 201, had zeer
verlangd, in Africa tegen Carthago oorlog te
voeren, maar voor hij uit Sicilië naar Africa
kon oversteken, was de vrede geteekend (201).
-- 47) P. Corn. Lentulus onthaalde in 169
het eerst het rom. volk op gevechten van
wilde dieren. In 162 was hij consul sufectus.
Hij was princeps senates. Hij was een tegen
streed op hoogen-standervGch,
leeftijd nog in 121 in de rijen der optimaten
tegen C. (iracchus. -- 48) P. Corn. Lentelus
Sera, een man van laag karakter, algemeen
geminacht. Niettemin was hij in 75 praetor,
in 71 consul, en hoewel hij in 64 uit den
senaat werd gestooten, in 63 andermaal praetor. - In dit jaar werd hij wegens deelneming
aan de samenzwering van Catilina door Cicero
ter dood gebracht. — 49) Cn. Corn. Lentelus
Clodianus, consul in 72, streed niet zijn ambtgenoot L. Gellius Poplicola ongelukkig tegen
de zwaardvechters onder Spartacus. Beiden
waren censors in 70, toen de censuur, door
Sulla afgeschaft, weder hersteld werd. Zie
ook lex Cornelia Cellira. Hij was een goed
redenaar. Hij was ook een der legaten van
Pompeins in den zeerooversoorlog. — 50)
P. Corn. Lenlulus Spinther, consul in 57, een
warm vriend van Cicero, voor wiens terugroeping uit de ballingschap hij sterk ijverde.
(Zie Cornelia (lex) de restituendo Cicerone).
Zie verder omtrent hem Caecilia Cornelia (le v).
In den burgeroorlog was hij op de zijde van
Pompeius ; hij werd door Caesar gevangen
genomen en gedood. — 51) L. Corn. Lentulus
Crus, tegenstander van Clodius en van Caesar;
consul in 49, volgde Pompeius en werd in
Aegypte vermoord. — 52) L. Corn. Sulla
Felix, geb. in 138, stamde uit eene arme
familie, en legde zich met ijver op de
wetenschappen toe, vooral op de grieksche
taal- en letterkunde. Hij was een man van
fijne beschaving, doch losbandig en zedeloos.
In 107 vergezelde hij Marius als quaestor
en leidde als zoodanig met veel takt de
onderhandelingen met koning Bocchus over
de uitlevering van Jugurtha. Vervolgens
diende hij als legaat in de oorlogen tegen

de Cimbren en Teutonen (104-101). In 93
was hij praetor, in 92 propraetor in Cilicia.
Hij . slaagde er in, Ariobarzanes, die door
Mithraddtes verdreven was, op den troon
van Cappadocia te herstellen. Bij deze gelegenheid kwam hij in het Cappadocische
Comdna, waar zijne soldaten den eeredienst
van 11Aá-Bellona leerden kennen. In den bondgenootenoorlog diende Sulla als legaat in
90 onder den consul L. Julius Caesar, in 89
onder den consul L. Porcius Cato. In 90
had hij geen succes, maar in 89 veroverde hij
Stabiae en Pompeii, verdreef de Samnieten
uit Campania, onderwierp de Hirpini, drong
daarop in Samnium door, en veroverde de
hoofdstad Bovianum. Met onmenschelijke
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wreedheid woedde Sulla tegen de gevangenen.
Hierop werd hij consul (88) en kreeg Asia
tot provincie met het opperbevel in den
mithradatischen oorlog. Sulla verzette zich
te vergeefs tegen de wetgeving van P. Sulpicius Rufus (z. Sulpiciae leges), en vluchtte
toen uit Rome naar zijn leger in Campania.
Daarop werd op voorstel van P. Sulpicius
het bevel aan Marius opgedragen. Op het
bericht hiervan trok Sulla met zijn leger
naar Rome terug ; Sulpicius werd gedood,
Marius en anderen vogelvrij verklaard. Na
eenige wetten te hebben gegeven, stak Sulla
naar Griekenland over, waar hij eerst Athene
na een hardnekkige verdediging van vele
maanden in Maart 87 bijna geheel uitmoordde,
en den Piraeus slechtte ; daarna versloeg hij
den mithradatischen veldheer Archelá,us bij
Chaeronéa, en een tweede leger bij Orchomenos (86), en trok vervolgens . naar Azië,
waar hij in het voorjaar van 85 met den
koning vrede sloot, om de handen tegen
Fimbria (zie Flavii n°. 4) en de democraten
in Italië vrij te krijgen. Voordat hij naar
Italië vertrok, strafte hij Asia vreeselijk voor
haar afval. Intusschen was Marius naar
Rome teruggekeerd en woedde met L. Corn.
Cinna (n . 39) tegen de aristocratische partij.
In 83 kwam Sulla terug en nu ontbrandde
de vreeselijke burgeroorlog, die geheele streken van Italië ontvolkte en met Sulla's
zegepraal eindigde. De belangrijkste slag in
dezen oorlog is die bij de Porta Collina
(1 Nov. 82), waarbij de Samnieten, die op
Rome losgetrokken waren, onder Pontius
Telesinus en den jongen Marius door Sulla
verslagen werden; de krijgsgevangenen liet
hij daarna afmaken. Door den interrex L.
Valerius Flaccus liet hij eene wet voorstel
waarbij hein de levenslange dictatuur-len,
werd opgedragen, z. Tlaleria (lex) de Sella
dielatore. Het regende nu vogelvrij- en ver
duizend e landerijen wer--beurdvklaing;
den aan zijne soldaten toegewezen, hij omringde zich met eene lijfwacht van 10000
vrijgelatenen, en door een geheel stel wetten
trachtte hij de heerschappij van den senaat
blijvend te bevestigen. Hij had echter zelf
het voorbeeld gegeven, hoe een veldheer alles
vermocht omver te werpen, als hij slechts
zich van de genegenheid van zijn leger wist
te verzekeren, eene kunst, die Sulla in hooge
mate verstond. Zie verder Corneliae (?eyes) van
L. Corn. Sulla van 81. Na twee jaar (79)
legde Sulla de dictatuur neder en trok zich
terug op zijn landgoed bij Puteoli, waar hij
gedenkschriften begon op te stellen, die echter
niet door hem voltooid werden. Hij stierf
reeds in 78 aan de gevolgen van zijn losbandig leven. Hij was de eerste uit de Bens
Cornelia, wiens lijk niet begraven, maar ver
werd. — 53) Faustus Corn. Sella, zoon-brand
van n°. 52, diende onder Pompeius in het
Oosten, o. a. in 63 voor Jerusalem, welks
muur hij het eerst beklom. Later streed hij
ook bij Pharsilus en bij Thapsus, en werd
op de vlucht door P. Sittius gevangen genomen en door Caesars soldaten omgebracht.
,
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Hij was de schoonzoon van Pompeius. —
54) P. Corn. Sella, was voor 65 tot consul
gekozen, doch werd met zijn ambtgenoot
P. Autronius Paetus wegens ambitus veroordeeld. In 62 werd hij door den jongen L.
Manlius Torquátus (Manlil n°. 14) beschuldigd van deelgenootschap aan de tweede samenzwering van Catilïna, waartegen Cicero
hem verdedigde, nadat Q. Hortensius Hortalus
hem reeds verdedigd had tegen eene aan
wegens deelneming aan-klachtvnTorqus
de eerste samenzwering. Hij streed ook bij
Pharsálus, doch voor Caesar. In 45 werd hij
waarschijnlijk door roovers vermoord. -- 55)
C. Cornelius, volkstribuun in 76. Zie Corneliae (leges). — 56) L. Cornelius Sisenna, praetor
in 78, stierf in 67 als legaat van Pompeius
op Creta. Hij was een geleerd man, en schreef
annales van zijn tijd, en gaf eene vertaling
uit der milesische vertellingen van Aristides.—
56 /1) Cornelia Metella = Caecilia llletella,
z. Caecilii n°. 26. — 57) Verder vindt men
nog de familienamen Merenda, Rufinus, Scapula. Onder de Rufini verdient genoemd te
worden : P. Cornelius Refines, consul 290 met
M' Curius Dentátus; zij maakten samen een
einde aan den Samnietischen oorlog. In 277
was hij weder consul en streed toen tegen
Pyrrhus. In 275 werd hij door den censor
C. Fabricius uit den senaat gestooten, omdat
hij meer dan 10 pond aan tafelzilver bezat.
Hij was berucht om zijn hebzucht. — 58)
Cornelius Nepos, geschiedschrijver, in Gallia
Transpadina geboren, bevriend met Catullus
en Atticus en door dezen ook met Cicero.
Hij heeft verschillende werken geschreven
van historischen en geographischen aard, maar
zeer oppervlakkig. 1°. 3 boeken Chronica. 2°.
een werk Exerlpla getiteld, waaruit Valerius Maximus (z. a.) geput heeft. 3°. een
Chorographia. 4°. zijn hoofdwerk is echter
de viris illustribus libri XVI, waarin op oppervlakkige wijze naast grieksche beroemdheden
romeinsche behandeld waren, en waarvan
nog enkele stukken, het boek over de bui
(Cornelii ld epotis vitae-tenladschvr
exeelleníium imperatoruni), het bekende schoolboek, en verder twee biographieën uit het
boek de latinis historicis, n.m. een kleine van
Cato en een uitgebreide van Atticus, over
zijn. — 59) C. Cornelius Gallus, te Forum
Julii (Fréjus) uit een nederigen stand geboren, dichter en bevriend met Ovidius, Ver
Hij werd door Augustus in 30-gilus,e.a
tot praefectus van Aegypte aangesteld. Later
in ongenade gevallen, benam hij zichzelf het
leven (26). Zijne gedichten zijn verloren. —
60) J. Cornelius Celsus, zie Celsus. — 61) C.
-- 62)
Cornelius Chrgsoponus, zie Chr
M. Cornelius Fronto, zie Fronto (til. Cornelius).
— 63) Cornelius Sevérus, zie Seveni n°. 1. — 64)
P. Cornelius Tacitus, zie Taciíus (P. Cornelius).
Corniculum, latijnsche stad ten N. van den
Anio ; ze is vroeg verdwenen.
Cornifieii, plebejisch geslacht. 1) Q. Cor nij cius, onder wiens bewaking de Catilinarier C. Cornelius Cethégus werd gesteld.
Hij was het, die het eerst in den senaat de
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heiligschennis van P. Clodius Puicher ter
sprake bracht. Met Cicero dong hij, maar
te vergeefs, naar het consulaat. — 2) Q.
Cornifi-cius, zoon van n°. 1, aanhanger van
Caesar, na diens dood stadhouder van Africa
vetus, en aanhanger van den senaat en van
Sextus Pompeius, sneuvelde in 41 in een
slag tegen het driemanschap bij Hadruméturn. Evenals zijn vader had hij met Cicero
omgang. Hij was redenaar en dichter. —
3) L. Cornificius, aanhanger van Octavidnus. =
4) Cornif cizus, een rb etor, wordt ten onrechte
voor den schrijver gehouden van de Rhetorica (C1 C. Herennium, een werk uit den tijd
van Sulla, dat in 4 boeken uitvoerig de
rhetorica behandelt.
Cornu eopiae, horen van overvloed, zie
Aymmalthea.
Corpus, versterkte hoofdplaats der Sarden
aan de Westkust van Sardinia.
Coruuti, plebejisch geslacht. 1) C. Caecilius Cornutus, een man van strenge zeden
en hierom Pseudo-Cato genoemd, volkstri buun in 61 en praetor in 57, ijverde voor
de terugroeping van Cicero uit diens ballingschap. — 2) -3l. Caecilius Cornutus, praetor
urbanus in 43, werd na den dood der beide

consuls A. Hirtius en C. Vibius Pansa door

zijne troepen verlaten en sloeg de hand aan
zich zelven. — 3) Cornutus (L. Annaeus). Zie
Annaei.
Coroebus, Kóco&/oS, 1) zoon van Mygdon,
koning van Phrygië, die uit liefde voor Cas
te hulp kwam. Hij muntte-sandrPimu
uit door dapperheid en was een van de wei
strijders, die onder Aeneas nog een-nige
laatsten uitval waagden, terwijl de stad reeds
brandde; bij deze gelegenheid sneuvelde hij. —
2) overwinnaar in de olympische spelen in
776, het jaar waarmede de telling der Olympiaden begint.
Corollar ium, krans met bladeren van goud,
zilver of ander metaal, die men aan geliefde
tooneelspelers placht toe te werpen, vandaar
= toegift, fooi.
Coróna. De Rom. maakten veel werk van
bloemkransen, bij feestmalen hadden zij dik
-lange kransen om den hals, die op de-werf
borst afhingen, en wel liefst van geurende
rozen. Ook als militaire eerbewijzen waren
coronae in gebruik, doch alsdan van anderen
aard. De corona triumphalis, een laurierkrans,
soms ook van goud vervaardigd, werd door
den zegepralenden veldheer en later door
de keizers gedragen. De corona ovalis, bij eene
ovatio gedragen, was een myrtenkrans. De
corona obsidioncalis of granninea, de eenvoudigste doch eervolste van alle, viel den generaal ten deel, die een ingesloten rom. leger
had ontzet. Zij werd gevlochten uit gras,
op de plaats zelve geplukt. De corona civica,
van eikenloof, zoo mogelijk met de eikels
er aan en met het devies ob civem servatumn,
werd gegeven voor het redden van een
kameraad in den slag. De corona niuralis,
in den vorm van een wal, was voor hem,
die het eerst de muren eener belegerde stad
beklom. Evenzoo werd_ degene, die het eerst

in een vijandelijk kamp doordrong, beloond
met de corona vallaris of castrensis, die met
kleine gouden palissaden
was versierd. De corona
navalis of rostrata was ver sierd met gouden scheepssnebjes. Goden en heroën
en later ook wel de keizers
vindt men dikwerf met eene
corona radiata, waarin reeds
meer het begin eener kroon
is te zien. Ook is er een
sterrenbeeld corona —- de krans van Ariadne.

Coróne, stad in Messina aan de
Messenische golf, in 371 door de Messeniërs
met behulp van Boeotiërs uit Coronéa, op
de plaats van het vroegere Aepéa gesticht,
thans Coron.
Coronéa, Koewvst«, stad in Boeotia, bekend
door de overwinning der Boeotiërs op de
Atheners in 447, en door die der Spartanen
onder Agesiláus in 394 in den corinthischen
oorlog.

Coroni(les, KoQwsi b^ , Asclepius, zoon van
Corónis.

Corónis, Koowvis, 1) dochter van Phlegyas,
koning van Thessalië, bij Apollo moeder van
Asclepius. Nog voordat deze geboren was,
schonk zij hare liefde aan een gast van haar
vader, den Arcadiër Ischys ; tot straf doodde
Apollo haar, doch haar nog niet geboren
kind werd door hem gered. — 2) dochter
van Coróneus, koning van Phoeis, werd, terwijl zij den verliefden Poseidon ontvluchtte,
door Athena in een kraai veranderd.
Coronta, za KóoovTr«, stad in het Z. van

Acarnania.
Corónus, Kóocoi'os, 1) zoon van Caeneus,
koning der Lapithen, een van de Argonauten, werd in den oorlog tegen Aegimius
door Heracles gedood. — 2) zoon van Thersander, mythisch stichter van Coronda.
Corporis Custodes of Corpore Custodes,

naam van de door Augustus ingerichte, door
Galba ontbonden, germaansche lijfwacht der
Julisch-Claudische Keizers. Onder hen vormen de Batavi de meerderheid. Het zijn geen
eigenlijke soldaten, toch zijn liet allen vrijen
of vrijgelatenen, geen slaven. Men moet ze
scherp onderscheiden van de praeíoriani, die
steeds romeinsche burgers zijn (zie cohortes
praeíoriae).
Corsiae, K000iau, eilandjes bij Samos, waar -

schijnlijk =

Corassiae.

Corsica, K000^:^ , doch bij de ouderen gewoonlijk KfCvoq geheeten, het bekende eiland;
,
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de bewoners heeten Corsi. De bodem was onvruchtbaar, de bevolking ruw en roofzuchtig.
Na den eersten punischen oorlog kwam het
onder Rome met Sardinia, waarmede het ook
verder als Bene provincie vereenigd bleef.
Corsóte. K000wtij, stad in Mesopotamia,
op een eilandje in den Euphraat, in Xenophon's tijd reeds verlaten.
Cortóna, Kóovw^'«, eene der twaalf hoofdsteden van Etruria, even ten N. van het
Trasimeensche meer, met pelasgische muren.
Corn peilion, Kóoov 7r.-E1toi', vlakte in Lydia
bij Sardes.

Coraneanii, plebejisch geslacht. 1) Tib.
Coruncanius, consul 280, was de eerste plebejische pontifex maaimus, een man van groote
rechtskennis en vroomheid. Hij was de eerste
jurist, die bij zijn adviezen audiíores toeliet.
— 2) C. en L. Coruncanius, rom. gezanten, in
230 tot koningin Teuta naar Scodra in Illyria
gezonden, verbitterden haar zoozeer door
hunne vrijmoedige taal, dat zij één hunner
liet ombrengen.
Corns, de Noordwestenwind, zie Windstreken.
Corvinus, bijnaam in de gees Tlaleria (Va
28).
-lerin°.
Corvus, familienaam in de Bens Valeria
(JTalerii n°. 13). Ook de naam van een belegeringswerktuig, enterhaak op de schepen.
Corvus, een raaf, die door Apollo gezonden
werd om water uit een bron te halen; bij de
bron gekomen, zag hij een vijgeboom en bleef
nu eenige dagen wachten tot de vijgen rijp
waren. Om zijn lang uitblijven te verontschuldigen, nam hij een waterslang mede en beweerde, dat deze iederen dag de bron had leeg
straf voor dit bedrog verbood-gedronk.Tt
Apollo hem gedurende eenigen tijd te drinken,
en ter herinnering hieraan staat aan den
hemel het sterrenbeeld Corvus tusschen Hydra

en Crater.

Corybantes, Kooi 9uvrze, z. Rhea (Cybele)

.

Coryeides nymphae, de Muzen, zoo genoemd
naar de corycische grot in Phocis.
Coryclum antrum, Kwofztov iivioov, grot

aan de zuidelijke hellizlg van den Parnassus,
Phocis. Zie ook Cor cus n°. 1.
Coryeus, Kwvlixos, 1) kaap en stad in Cilicia,
dicht bij de monding van den Calycadnus.
In den omtrek groeide de beste saffraan. In
de nabijheid vond men de corycische grot
(mythe van Typhon en Zeus). -- 2) kaap in
Ionia tusschen Teos en Erythrae. — 3) kaap
en stad in Pamphy lia.
Corymbus, ouderwetsch kapsel
der atheensche vrouwen of der Atheners in
het algemeen, waarbij het haar op de kruin
van het hoofd saamgebonden werd ; ook naam
voor iemand, die het haar zoo draagt.
Corynétes, Kooi ' ^-rqs, „knotsdrager", bij.
naam van Periphetes en Areïthoiis.
Coryphaeus, xoovTa os, in het bizonder
de leider van den koorzang en dans in de
tragedie en comedic, die ook uit naam van
het koor het woord voert, wanneer het niet
zingt, maar spreekt.
Coryphasium, Koot^ gáotov, kaap en stad op
de Westkust van Messenia.
in
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Corythus, Kóoi^9oe, 1) zoon van Zeus, ge-

huwd met de Pleiade Electra, stichter van
Corythus, later Cortóna. — 2) zoon van Paris
en Oenóne, werd door zijne moeder naar Helena
gezonden, om de jaloerschheid van Paris op
te wekken; toen deze hem bij Helena aantrof,
doodde hij hem zonder hem te herkennen. —
3) een van de Lapithen. -- 4) een van de
gasten op de bruiloft van Perseus.
Cos, .K i , ook Coos, Cons, Kia S, grieksch
eiland op de aziatische kust, met eene gelijknamige hoofdstad, die een heerlijk panorama
opleverde, wanneer men uit zee kwam. De
bevolking was dorisch. Het eiland leverde
voortreffelijken wijn, aardewerk, zalven en
beroemd lijnwaad op (Coae vesíes ). Asclepios
of Aesculapius, aan wien het geheiligd was,
had hier een schoonen tempel, waarmede een
beroemde medische school verbonden was
Hippocrates en Apelles waren op Cos geboren.
Van den laatste was op het eiland eene Venus
anadyonzene, die later door Augustus voor
100 talenten werd gekocht.

Cosa, ook Cossa, kuststad van Etruria, in
273 als latijnsche kolonie aangelegd in het
gebied van Volci (z.a.). Het was een sterke
vesting, waarvan de muren nog bestaan. In
199 kreeg de stad nieuwe kolonisten. De
haven heette portus Herculis of portus Co
s i nus.
Cosconii, plebejisch geslacht, waarvan enkele
leden in verschillende oorlogen en betrek kingen voorkomen. — 1) C. Cosconius, praetor
in 89, versloeg in den bondgenooten- oorlog
de Samnieten. -- 2) C. Cosconius, bevriend met
Cicero, .tribunus plebis in 59, in 56 rechter in
het proces van P. Sestius.
Cossaea, Kóooaw, landstreek op de grenzen
van Susiána en Media, door eene roofzieke
en woeste bevolking bewoond.
Cossus, familienaam in de yens Cornelia.
Z. Cornelii n°. 3-5.
Cossyra, KóoclQa, eil. tusschen Sicilia en

Africa.
Cothon, Kth wv, eene haven van Carthago.
Cothurnus, zó&oovoy, een tot het midden
van het been reikende laars, van voren met
riemen vastgemaakt. Deze laarzen werden
vooral door jagers gebr-uikt ; later werden
zij ook op het tooneel gedragen, waar zij,
van dikke zolen voorzien, den tooneelspelers
in het treurspel een hoogere gestalte gaven;
vandaar wordt het woord ook metonymisch
gebruikt voor treurspel. Daar iedere laars
zoowel aan den linker- als aan den rechtervoet
paste, wordt de naam ook gegeven aan iemand
die alle politieke partijen bevredigen wil.
Cotini, een keltisch volk in Germania, ten
N. van de Donau, aan den bovenloop van
de rivier de Gran wonende.
Cotiso, koning der Geten in Dacia, die
tijdens den burgeroorlog tusschen Octavi,nus
en Antonius over den Donau was gevallen,
maar later overwonnen werd.
Cotta, familienaam in de Bens aurelia, z.
Aurelii n°. 1— 8. -- In den gallischen oorlog
komt ook nog als legaat van Caesar zekere
L. zlurunculeius Cotta voor, die in den opstand

COTTABUS--CRATERUS.
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der Eburones onder Ambiorix (winter van
54/53) sneuvelde.
Cottabus, XózT(t f]os, een waarschijnlijk oor spronkelijk sicilisch spel, dat door de Atheners dikwijls na den eten gespeeld werd. Het
bestond daarin, dat men op een bepaalden
afstand een weinig wijn uit een beker in
kleine schaaltjes moest werpen, die in evenwicht ophingen en door het gewicht zakkend
op een of ander metalen voorwerp stieten en
daardoor geluid gaven, of die op water dreven
en door het gewicht zonken; in het al of
niet gelukken van den worp of in den meer
of minder helderen klank van het metaal
zag men dikwijls ook een liefdeorakel.
Cottiae Alpes, zie .Apes. Dit berglandje
werd onder keizer Nero met Liguria tot eene
provincie Alpes Cottiae vereenigd. Hoofdstad:
Segusio (Susa).
Cottius, opperhoofd van ligurische stammen
om en bij het naar hem genoemde Cottische
Alpenland. Octavianus stelde hem als vorst
aan met den titel praefectus. Zijn zoon, ook
Cottius geheeten, kreeg van keizer Claudius
den koningstitel. Onder Nero werd het vasalstaatje als provincie ingelijfd.
Cottus, Kózro^, een van de Cenlimuni.
Cotyla, xorz'.) , inhoudsmaat, de helft van
een sext-arius, vooral voor het meten van
geneesmiddelen gebruikt
Cotyóra, Ko-zi wea, kolonie van Sinope op
de kust van Pontus, vanwaar Xenophon en de
10000 Grieken zich inscheepten naar Sinope.

Cotys, Kó zv s , 1) koning van Thracië (383
--359), om zijne wreedheid berucht, schoonvader van Iphicrates. Ofschoon hij atheensch
burger was, was zijne politiek altijd den
Atheners vijandig, en toen hij door sluip moord uit den weg geruimd was, werden
zijne moordenaars door de Atheners met het
burgerrecht en gouden kransen begiftigd.
-- 2) koning der Odrysen, ondersteunde Perseus van Macedonië tegen de Rom. -- 3)
regeerde onder Augustus (12 n. C.— -E- 18
n. C.) over de helft van Thracië, doch werd
door zijn broeder Rhescuporis, die de andere
helft beheerschte, gevangen genomen en gedood. — 4) - zoon van den vorigen, kreeg van
Caligula Klein- Armenië, daar Thracië ge
zijne minderjarigheid rom. provincie-duren
geworden was. Tusschen 37/38 en 46 n. C.
was Thracië weer zelfstandig onder de drie
broers Rhoemetalces, Cotys en Polemo.
Cotys, Cotytto, Kózzvs, Kon'vxw, thracische
of phrygische godin, die ook door Grieken en
Rom. vereerd werd. Hare feesten, Cotyttia,
Korf v it«, die des nachts gevierd werden,
kenmerkten zich door luidruchtigheid en buitensporigheid. De dienaren van Cotys heetten

Cranaea, Kea eia, bijnaam van Athéna te
Elatéa in Phocis.
Cranaiis, Koavaós, koning van Attica na
Cecrops, ten tijde van Deucalion en den zondvloed. Hij werd door zijn schoonzoon Amphictyon van den troon gestooten. Naar hem
heeten de oude Atheners Cranaï (Kere-v«oi) en
zijne
Athene Cranaa (KOará^L, Kouvácc_L
dochter Atthis gaf haar naam aan Attica.
Cranëum, Ke ov, cypressenbosch en uitspanningsoord bij Corinthe, waar ook de cynische wijsgeer Diogenes des zomers placht te
);

vertoeven.

Cranii, -jam, Koávioc, -cov, stadje aan de
Westkust van het eil. Cephallenia.
Cranon, Crannon, Koávwv, Koávvon , vroeger
Ephyra, stad in Thessalia in het gewest
Pelasgiótis. Bij Crannon behaalde Antipater
in den lamischen oorlog de beslissende overwinning op de Grieken en Thessaliërs (322).
Grantor, KoávzWo, van Soli in Cilicië,

academisch wijsgeer, leerling van Xenocrates
en Polemo ; zijne werken worden door Cicero
met lof vermeld. Hij was de eerste, die commentaren op de werken van Plato schreef, en
bestreed de stoicijnsche leer.
Crassus, familienaam, vooral in de yens
Licinia (Licinii n°. 7-17). Hij komt ook
voor bij de Caniciii, Olacilii, Papirii (Papirii

n°. 1-4).
Cruer, xo«^ e, een groote vaas, die in de
eetzaal stond, waarin wijn met water ver -

R

BárcTat.

Cons = Cos.

Cragus, Koáyos, vulkanisch gebergte in

Lycia, waar de mythe der Chimaera tehuis
behoort. Evenwijdig met den Cragus liep de

Anticragus.
Cranaë, Ko(c1'á17, eil. op de laconische kust
bij Gytheum of bij Attica, waar Paris en
Helena op hunne vlucht overnachtten.

mengd werd en waaruit dit mengsel in de
bekers der gasten geschept werd.
Craterus, Koáz^oos, 1) veldheer onder Alexander d. G., aanvoerder van het landleger op
den terugtocht uit Indië, voerde de veteranen
uit Azië naar hun vaderland terug (324), en zou
Antipater als regent van Macedonië vervangen, toen Alex. stierf. In den lamischen oorlog
besliste zijne komst den slag bij Crannon ten
gunste van Antipater, met wiep hij daarna
Perdiccas en E umenes bestreed ; in een slag
tegen laatstgenoemde sneuvelde hij (321). —
2) Macedoniër, v. s. zoon van den vorigen,
schrijver eener W^Tto a-ccov Zvvaywyp, verza-

CRATES—CRESSA.
meld uit de te Athene bewaarde origineelen,
van welk werk nog enkele overblijfsels bestaan. — 3) beroemd geneesheer, tijdgenoot
van Cicero.
Crates, K ári7S, 1) atheensch blijspeldichter
omstreeks 450, een van de grondleggers der
oude attische comedie; men schreef hem 14
stukken toe. — 2) Athener, leerling van Polemo en na diens dood gedurende korten tijd
hoofd der academie. — 3) Thebaan, de voornaamste leerling van den cynicus Diogenes
en gedurende eenigen tijd leeraar van Zeno. —
4) van Mallus, te Tarsus opgevoed, werd aan
het hof van Attalus de stichter der pergameensche school van taalgeleerden ; in zijne
werken over Homerus bestreed hij Aristarchus. In 167 begeleidde bij Attalus II naar
Rome en bleef daar wegens ziekte langen tijd.
Hij is de eerste van de Stoici, die Homerus
vooral op het gebied van de geographic voor
onfeilbaar verklaart, en door allegorische
uitlegging alles wat men weet, bij Homerus
meent terug te vinden. Zoodoende . is hij de
schepper geweest van een nieuwe denkrichting, die ook op latere geslachten grooten
invloed heeft geoefend en nog oefent. Zie o. a.
Philo Jucdaeus.

Crates, Cratis, vlechtwerk, horde, schanskorf en dgl. -Enkele malen komt de uitdrukking voor: sub crate necari. De veroordeelde
werd op den grond uitgestrekt onder eene
teenen horde, die zóólang met steenen werd
bezwaard, tot de ongelukkige onder het gewicht den geest gaf.

Crathis, Koa6iq, rivier in het land der
Bruttii, die bij Thurii in den sinus Tctrenhznus uitstroomt. De Sybaris is een zijriviertje
hiervan, maar stroomde oorspronkelijk ten
N. van de Crathis in zee. Ook een kust
-strompjeinAcha.
Cratinus, Ko«rZvoc, 1) Athener (520-423),
de eigenlijke schepper der oude attische comedic. Hij was de eerste die in zijne stukken
een politieke strekking legde en drie acteurs
liet optreden. Hij trad tamelijk laat als dichter op en behaalde met 21 stukken negenmaal de overwinning, o. a. met zijn laatste
stuk Th r& (de. wijnflesch), kort voor zijn
dood opgevoerd, waarin hij zijn eigen gebrek,
dronkenschap, aan de bespotting van het
publiek prijsgaf. — 2) atheensch blij speldich-

ter , die ongeveer eene eeuw later leefde dan
de vorige ; van hem worden 8 stukken genoemd.
Cratippus, Koázt,7rffoc, 1) schreef een vervolg op de geschiedenis van Thucydides, tot
welk werk, naar men meent, een onlangs in
Egypte gevonden fragment behoort. Zie Theopompes. — 2) van Mytilëne, peripatetisch
wijsgeer te Athene, leermeester van. Cicero's
zoon.

Cratis = Crates.
Cratylus, Ko(f)OS, leerling van Heraclitus en van Protagoras, leermeester van Plato,
die een zijner werken naar hem noemde.
Cremaste, KoF1uLor^, goudhoudende streek
in Troas nabij Abydus. — Zie ook Larissa no. 2.
Cremera, zijtak van den Tiber in Etruria,
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die langs Veii stroomt, en bij wiens uitmonding
in den Tiber in 479 de 306 Fabii sneuvelden.
Cremni, Knjµi'ot', scythische koopstad aan
den mond van den Tanaïs (Don) in de Maeótis.
Cremona, Ke-FgcovrJ, romeinsche kolonie met
latijnsch recht, in 219 aan den linkeroever
van den Padus (Po) aangelegd, in 190 ver
nieuwe kolonisten, een van-sterkm60
de rijkste steden van Gallia Cisalpina. Behalve tal van prachtige gebouwen had Cr.
het grootste amphitheater van Italië. In 41
leed het door - de soldaten van Antonius, in
69 na C. werd het door die van Vespasianus
verwoest. Hoewel Vespasianus de stad herbouwde, keerde de oude welstand niet terug.
Cremónis iugum, een berg der Alpen,
thans Cramont of Grammont, tusschen den
Mont Blanc en den kleinen St. Bernard, ten
Z. van Courmayeur.
Cremutius Cordus, geschiedschrijver ten
tijde van Augustus en Tiberius, die zijne vrijmoedige taal met den dood moest boeten, en
wiens geschiedwerken verbrand werden (25
n. C.).
Crenides, KQijr cleS, zie Philippi.
Creon, Kro €wv, 1) koning van Corinthe,
vader van Creusa. — 2) zoon van Menoeceus,
regeerde over Thebe van den dood van zijn
zwager Laius tot de troonsbestijging van
Oedipus en wederom na den dood van Eteocles en Polynices ; z. A7atigone. — 3) koning
van Thebe, schoonvader van Heracles, z.
.

Amphitryo.

Creophylus, Kw óxpi' oc, cyclisch dichter
van Samus of Chius, wordt de vriend, leermeester of schoonzoon van Homerus genoemd.
Een van zijne nakomelingen zou de gedichten
van Homerus naar Sparta gebracht en aan
Lycurgus gegeven hebben.
Crepida, een zool met of zonder hakleder,
die op den voet werd
vastgeregen. Ne su tor ultra crepi dam

—

schoenmaker,
houd u bij uw leest.

Crepundia (plur.),

kleine stukjes kin-

die
derspeelgoed,
soms den kinderen
om den hals werden
gehangen, hetzij als
talisman, hetzij als

herkenningsteeken.
Cresilas, Ko ot'2(,e , uit Cydonia op Creta, een van de beroemdste bronsgieters van de 5de eeuw. Tot
,

zijn beroemdste werken behoorden een ster
gewonde, een gewonde Amazone (wed--vend
strijd tusschen Phidias, Polycletus en Cresilas)
en een portretstatue van Pericles. Van de
laatste zijn nog een paar replieken over.
Cresphontes, KewTorziS, een van de drie
zonen van Aristomaehus, den achterkleinzoon
van Heracles, die de Peloponnesus heroverden;
bij de verdeeling kreeg hij Messenia, waar
hij later bij een opstand met twee van zijne
zonen gedood werd.
Cressa, Kn oaaz, cretensische vrouw, bij-

CRESTONIA—CROCODILOPOLIS.
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-naam van Ariadne en Aërope ; C•essa bos =

Pasiphaë.

Crestonia, Koko rwi , met de hoofdstad

Crestóne of Creston, Kon7ovw^'i, KQi OTthr,
streek in Macedonia tusschen den Strymon

en den Axius.

Creta, thans Candia of Creta, het
grootste der grieksche eilanden, van havens
ruim voorzien, vruchtbaar, gezond van klimaat, was reeds vroeg (zie Cnossus en Phuestus)
het middelpunt van een zeer hoog ontwikkelde beschaving, die men tegenwoordig in
een vdórgrieksch en een achaeisch tijdperk
pleegt te onderscheiden. Na het verval der
lnyceensche beschaving dringen de Doriërs
het eiland binnen. Bij Homerus heet Creta
slog Yu róu7ro),Lc en vooral in de Odyssëa
vindt men nog vele herinneringen aan de
vroegere macht en rijkdom van het eiland.
De bevolking was_ zeer gemengd, doch de
dorische stam had het overwicht. De dorische
bevolking vormde de heerschende kaste, de
burgers. De f7c zoob, eene vrije, doch onder
bevolking, kwamen overeen met de-worpen
7tFoíotXOL in Laconica. Dan volgden twee
klassen van lijfeigenen: de µvwiraL, lijfeigenen
van den staat, en de x/ eecorat of fXX1fClGuiva,
lijfeigenen op de goederen van particulieren.
Opvoeding der jeugd vanwege den staat en
gemeenschappelijke maaltijden waren ook op
Creta wet. Na de afschaffing van het koning
een senaat-schapdmen10rot
en een collegie van ephoren. Allengs splitste
Creta zich in verschillende republieken (de
belangrijkste steden zijn dan: Cnosus, Gor-

tyn, Lyttus of Lyctus, Praesus, later Hierapytna, en in het W. Cydonia), totdat Q.
Caecilius Metellus Creticus 68-64 het eiland
onderwierp en als provincie inrichtte. Sedert
kwam Creta, ook zedelijk, in diep verval,
zoodat de bewoners met de Capadociërs,- Ciliciërs of Cariërs onder de :„ánxz(L xfCxá gerekend
werden

:

Kor^TFS de i oraL, xurà

yuor/ ee áoy(^l. Op Creta behooren de mythen
te huis van Minos, Daedalus, den Minotaurus,
den cretensischen Zeus, wiens graf men er
liet zien, e. a. Naar Creta is het krijt Greta
genoemd ; de cretische aarde is echter niet
krijt, maar porseleinaarde.

Créteus = Catreus.
Crétheus, Knj fie 5, 1) zoon van Aeolus en

Enarete, stichter van Iolcus, vader van Aeson,
Pheres, Amythiion en Hippolyte. — 2) een
zanger, die Aenéas op zijne tochten vergezelde
en door Turnus gedood werd. — 3) vader
van Neleus.
Cretio . Credo hereditaíis is de uitdrukkelijke
verklaring, dat men eene erfenis aanvaardt.
Creusa, Koiovou, 1) dochter van Oceanus en
Gaea, bij Penlus moeder van Hypseus. -- 2)
dochter van Erechtheus, echtgenoote van
Xuthus, moeder van Achaeus en Ion. — 3)
dochter van Priamus, gemalin van Aenëas,
moeder van Ascanius; zij zoude in den nacht,
waarin Troje genomen werd, met Aeneas
vluchten, maar zij raakte in de verwarring
verloren en werd door de moeder der goden
op wonderbare wijze van de aarde weggeno-

men. — 4) dochter van Creon, onder wiens
regeering Iason en Medéa te Corinthe kwamen.
Om met Creusa te trouwen verstiet Iason
Medea, die zich wreekte door aan hare mede
een vergiftigd kleed te zenden, dat-dingster
zich aan het , lichaam vasthechtte en haar
onder vreeselijke pijnen deed omkomen.
Crimissus of Crimisus, KocµcooóS, KoL,ccto6S,
rivier in het W. van Sicilia, zijrivier van
den Hypsus, bekend door de overwinning van
Timoleon op de Carthagers in 339.
Criobolia, zie Rhea (Cybele).
Crisa, KQ ^oa

=

Crissa.

Crispus, (= kroeskop), rom. familienaam
in verscheidene geslachten. Zie Mareli (no.
11), Salustii, Vibii

(na. 6). — Plavius Julius
Crispus, oudste zoon van Constantijn den Gr.,

een rijk begaafd jongeling, zoowel in vrede
als in den oorlog uitstekend, werd in 326
na C. te Pola in Istria, op bevel zijns
vaders vermoord.

Crissa, KQLoOu., oude handelsstad in Phocis,
met de haven Cirrha, werd in 590 op last der
Amphictyonen verwoest, daar het van de
bedevaartgangers naar Delphi tollen hief.
Cirrha werd later als havenstad van Delphi
herbouwd.

Crithóte, Kon&thri , stad in het N. van de
thracische Chersonésus, aan den Hellespont
gelegen.

Critias, KTiaS, 1) zoon van Dropides,
vriend van Solon, overgrootvader van Plato. —
2) achterkleinzoon van den vorigen, leerling
van Gorgias en Socrates, verdienstelijk dichter en redenaar, dikwijls in de werken van
Plato vermeld, die een van zijne gesprekken
naar hem noemde. Aanvankelijk aanhanger
der democratie, werd hij later om onbekende
redenen verbannen en kwam hij eerst na
afloop van den peloponnesischen oorlog naar
Athene terug, waar hij zich als hoofd van
de dertigmannen zeer gehaat maakte door
zijne gewelddadige handelingen. Hij sneuvelde
in 403 in een gevecht tegen Thrasybulus. .
Crito, Koizcvv, 1) leerling en vriend van
Socrates, naar wien Plato een van zijne werken noemde. — 2) dichter der nieuwe comedie;
één zijner stukken is in 168/7 opgevoerd.
Critoláus, KoLZ6^fcoS, 1) van Phasalis, opvol-

ger van Ariston als hoofd der peripatetische
school, een van de drie wijsgeeren, die in 155
door de Atheners als gezanten naar Rome
gezonden werden en die het eerst de Rom. met
grieksche welsprekendheid en wijsbegeerte
bekend maakten. Hij bleef te Rome, waar hij in
hoogen ouderdom stierf. — 2) strateeg van het
achaeisch verbond, heftig tegenstander der Romeinen, werd in 146 door Metellus bij Scarphe
verslagen en verdween daarna spoorloos.

Crius, KoioS, Kn os, zoon van Uranus en

Gaea, een van de Titanen.
Crobylus, xou /:hos, ouderwetsch kapsel
der Atheners, in het bitonder ,der atheensche
mannen, en van eenige barbaarsche volken,
overigens = Corymbus.
Crocodilopolis, Keoxod„u'Afwv 7si^ , stad in
Midden -Aegypte aan het meer Moeris, later
Arsinoë geheeten.

CROESUS---CTESIAS.
Croesus, Kooi ioS, zoon van Alyattes, laatste
koning der Lydiërs, regeerde 560-546. Hij
maakte de aziatische Grieken schatplichtig,
sloot een verbond met de grieksche eilandbewoners, en strekte zijn rijk oostwaarts tot
den Halys uit . Toen zijn zwager Astyages
door Cyrus onttroond was, verbond hij zich
met de koningen van Aegypte en Babylon
tot een oorlog tegen het jonge perzische rijk,
doch voordat zijne bondgenooten hem hulp
hadden kunnen zenden, trok Croesus, door
dubbelzinnige orakels misleid, over den Halys;
na een onbeslisten slag evenwel trok hij
terug naar Sardes om zich beter tot den
oorlog voor te bereiden, maar Cyrus volgde
hem, belegerde de stad en nam haar na veertien dagen in. Croesus verloor zijn rijk, maar
behield het • leven, naar liet heette door goddelij ke tusschenkomst; Cyrus behandelde hem
altijd met achting, hield hem steeds als een
vriend en raadsman bij zich en beval hem
bij zijn dood ook aan Cambyses aan. De rijkdom van Croesus is spreekwoordelijk geworden en zijne geschiedenis werd beschouwd
als een treffend voorbeeld van de onbestendigheid van het geluk, waarop Solon hem
reeds zou gewezen hebben, toen hij hem in
zijne gelukkigste dagen te Sardes bezocht.
Crommyon, Koo1 wv, stad op de Corinthische landengte, aan de Saronische golf. Hier
doodde Theseus het beruchte everzwijn.
Cromnus, Kowogvoc, stadje in het Z. van
Arcadia, bij Megalopolis..
Cronides, Cronion . Keov^cf , Keo ri ov, Zeus,
de zoon van Cronus.
Cronium eiare, het noordelijkste gedeelte
van de Noordzee, ook wel de zee ten Noorden
van Schotland. De oude schrijvers bevatten
allerlei phantastische verhalen hieromtrent;
volgens sommigen is ze gestold, volgens
anderen zoo drabbig, dat men er met de
roeispanen nauwelijks door kan komen. Al
deze verhalen zijn een gevolg van de ont-

dekkingsvaart van Pytheas van Massilia.
Cronus, Koovoc, Saturnus (z. a.), de jongste
der Titanen, zonen van TJranus en (+aea. Op
aansporing zijner moeder, die verbitterd was
omdat Uranus zijne jongere zonen, de Cyclopen en Hecatonchiren, in den Tartarus
geworpen had, overviel hij zijn vader, ver
een sikkel op gruwelijke-minkteh
wijze, en dwong hem van de wereldheer
schappij afstand te doen. Sedert dien tijd
regeerde Cr. met de Titanen gedurende de
gouden eeuw, hij huwde zijne zuster Rhea,
maar daar zijn vader hein voorspeld had, dat
ook hij eens door een zijner kinderen onttroond zou worden, verslond hij hen terstond
na hunne geboorte ; alleen Zeus werd door
zijne moeder gered, terwijl Cr. in plaats van
hem een grooten in doeken gewikkelden steen
verslond. Toen Zeus opgegroeid was, kwam
hij in opstand tegen zijn vader; door Gaea
en Metis ondersteund, dwong hij hem eerst
de verslonden kinderen uit te braken en
daarop begon hij den oorlog, waarvan de uitslag was dat Cr. met de Titanen, die zijne
partij gekozen hadden, in den Tartarus geSCHLIMMER en DE BOER.

209

worpen werd. Later kwam echter eene 'verzoening tusschen vader en zoon tot stand, en
sedert dien tijd heerscht Cr. op de eilanden
der gelukzaligen. Te Athene vierde men zijn
feest, de KKóvu«, onder gebruiken, die aan
den gouden tijd moesten doen denken, z.
Saturnalia. -- Cr. wordt algemeen beschouwd
als een oogstgod, door sommigen als een
god van den tijd. Hij wordt afgebeeld als
een oud man, met langen baard, gezeten op
een troon, met het kleed over het hoofd
getrokken en een sikkel in de hand.
Crossaea, K0000akt, streek op de grens
van Chalcidice aan de golf van Thermae.
Croton, KQ6Twv, thans Crotone, welvarende
en machtige stad in het land der Bruttii,
tusschen 700 en 650 door Achaeërs gesticht.
De stad was beroemd door hare wetgeving,
door reinheid van zeden, door de school van
Pythagoras, en door voorliefde der inwoners
voor lichaamsoefeningen. Zij was de geboorteplaats van den kampvechter Milo.
Wel leden omstreeks 550 de Crotoniaten
eene zware nederlaag door de bewoners
van Locri Epizephyrii, doch Croton her
stelde zich en kon nog in 510 het verwijfde
Sybaris ten val brengen. Verdeeldheid was
evenwel oorzaak, dat de grieksche steden in
Zuid-Italië zich op den duur niet konden
handhaven tegen de Syracusanen aan den
éénen en de Lucaniërs aan den anderen kant.
— In den tweeden punischen oorlog maakte
Hannibal Croton tot een steunpunt zijner
krijgsoperatiën, waarop de Romeinen er in
194 eene rom. kolonie van maakten.
.

-

Crotóna = Cortona.
Crustae, 1) goud- of zilverbeslag (ciseleer werk), dat op zilveren of bronzen vaatwerk
werd opgelegd, in tegenstelling van emblemalci, inlegwerk. — 2) marmeren platen, waar
wanden bekleed werden.
-med
Crustumerium, oude latijnsche stad, reeds
vroeg door de Romeinen veroverd. Op het
veroverde land werd de Tribus rrusíumina
ingericht.

Crux, het kruis, een paal met een dwars
er aan. De veroordeelde werd eerst ge--hout
geeseld, vervolgens aan touwen omhoog geheschen en dan aan handen en voeten aan
het kruis vastgenageld, waarna men hem liet
hangen tot hij gestorven was. Deze straf werd
alleen toegepast op slaven, vreemdelingen en
burgers van lagen stand.
Crypta , z b7rrr7. Hieronder moet men niet
een ondergrondsche ruimte van eenig gebouw
verstaan, zooals wij onder eene crypte doen;
maar een lange gang met lichtopeningen of
vensters in de muren, bij groote hitte of slecht
weder tot wandelplaats dienende. Meestal liep
zulk eene crgpía om eenig groot gebouw of
om eene binnenplaats heen. Zie ook eryploporticus.
Cryptoportieus, overdekte gaanderij, aan
Bene zijde gesloten, aan de andere zijde open
in den vorm eereer kolonnade, terwijl eene
crypta' ter weerszijden muren had.
Cteatus, KiIaroc, Z. Actoriones.
Ctesias, Kzsaiu5, van Cnidus, uit het ge14
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slacht der Aselepiaden, van 404/401 tot
387/4 lijfarts aan het perzische hof, waarna
hij naar zijne vaderstad terugkeerde. Ook
in 397 had hij een tijd in zijn vaderstad
vertoefd. Hij is de schrijver van verscheiden
werken; zijne perzische geschiedenis, H cLxá,
in 23 boeken, wordt veel door oude schrijvers
gebruikt, ofschoon hem dikwijls gebrek aan
waarheidsliefde verweten wordt. Van dit
werk zijn, evenals van een ander, 'Ihhá,
slechts eenige fragmenten bewaard gebleven.
Ctesias is meer een op sensatie belast romanschrijver (vandaar zijn populariteit) dan een
ernstig historicus. Zijn 'Ii'rY xá zijn belangrijker, omdat daarin de eerste berichten
omtrent Indië, vooral de dieren- en planten
-werld,
voorkomen.
Ctesibius, Kn oi/.i&oc, beroemd werktuig
te Alexandrië onder Ptolemaeus-kundige
Euergetes, leermeester van Hero, met Wien
hij o. a. verscheiden toepassingen van luchtdruk uitvond. Hij of een naamgenoot, die
omstreeks 125 leefde, was de uitvinder van
het orgel.

Ctesiphon, Kri7o&gG)v, z. Demosthenes.
Ctesiphon, Kzgo&c stad aan den Tigris, na
den dood van Alexander d. Gr. gesticht, tegenover Seleucia. Ctesiphon was lang het winterverblijf der parthische koningen en eene
sterke grensvesting. In den keizertijd werd
het bij herhaling door de Rom. veroverd,
n.m. in 116 door keizèr Traiánus, in 165
door de legaten van Lucius Verus, in 198
door Septimius Sevérus.
Cuberni = Gugerni.
Cubi, zie Bituriges.
Cubieulum, klein vertrek, van een rustbed
of eene slaapstede voorzien. Men onder
cubicula in diurna en nocturna.-scheid
Lezen, studeeren, zelfs schrijven geschiedde
bij de Rom. veeltijds in liggende houding.
— De latere keizers namen ook de gewoonte
aan, bij de openbare spelen niet op een podium
of balkon te zitten, maar in eene soort loge
of cubiculum op een rustbed liggende de
twv,

spelen gade te slaan.
Ctibitus, rom. lengtemaat = 1 1 / 2 rom. voet
= bijna 45 centimeter.
Cuenllus, kap aan een mantel, om bij slecht
weder over het hoofd te trekken.

Cugerni = Gugerni.
Cularo, zie Gratianopolis.
Culex, titel van een klein gedicht, dat op
naam van Vergilius staat en waarin de schim
eener ge&oode mug om eene begrafenis vraagt.
Celleus, 1) lederen zak, waarin de painicidae genaaid en in het water geworpen
werden. -- 2) rom. maat voor vloeistoffen
= ruim 500 liter.
Cumae, Kivu , stad in Campania -, de oudste
grieksche volkplanting in Italia, in de 8ste
eeuw (737 ?) door de Chalcidiërs van Euboea,
met medewerking van kolonisten uit Eretria
en uit Cyme (aan de Oostkust van Euboea),
waaraan de naam ontleend is, en van de Grai
(z. a.) uit Boeotië, gesticht. Vooral door toedoen van Cumae is de grieksche beschaving
in Italië doorgedrongen. Dáár hield volgens

de sage de beroemde Sibylle haar verblijf;
dáár landde Aeneas en stierf Tarquinius
Superbus. Dicaearchia, later Puteoli geheeten,
was de havenstad van Cumae. In 474/3 kwam
Hiero van Syracusae de stad tegen de Etruscers te hulp, en versloeg hen in een bloediger
zeeslag. Toen tusschen 443 en 415 de Samnieten Campania veroverden, viel ook Cumae
in hunne handen (421). De inwoners werden
grootendeels als slaven verkocht. In 338
werd de stad met Capua en andere Campaansche steden civitas sine su frayio. Z. Pree fee i Capuam Cumas.
Cunaxa, Kovvala, stadje in Babylonia aan

den Euphraat, waarbij Cyrus de jongere
sneuvelde in den slag . tegen zijn broeder

Artaxerxes Mnemon (401).
Cuneus, wig. In den circus, het amphitheater en het theater zijn cunei de wigvormige
afdeelingen, - waarin de zitplaatsen der toeschouwers door de gangpaden verdeeld worden. In den oorlog is de cuneus eene wigvormige slagorde, om door de gelederen van
den vijand heen te breken. De soldaten
noemden ze ook wel caput porcinum, zwij ns kop. Zie verder : forceps (^orfex). Later beteekent cuneus dikwijls slechts eene kolonne,
zonder dat men daarbij aan den wigvorm
behoeft te denken, ook wel een dichtgesloten
vierkant.

Cuneus, de Zuidkust van Lusitania.
Cunobelinus, ten tijde van keizer Caligula,
koning van de Trinobantes, vader van Carataculs.

Cupido, z. Eros.

Cupra maritima, belangrijke zeestad in
Picënum, tusschen Castrum Firmanorum en
Truentum, met een tempel van de in Picenum
vereerde godin Cupra mater = Juno.
Cupressus. De cipres, uit Creta afkomstig,
was aan Pluto geheiligd. Een cipres, vóór
een huis in den grond geplaatst, gaf te kennen,
dat er een doode was. Evenzoo plaatste men
hem bij brandstapels en plantte men. hem
op graven. In de tuinen werden zij dikwijls,
evenals palmen, in allerlei vormen gesnoeid.
Cura of euratio, curateele. Deze werd uitgeoefend over krankzinnigen en verkwisters.
De curator had dan het beheer over het
vermogen. Volgens eene leis Plaetoria (z. a.)
werd er ook een cure minorum ingesteld, om
jongelieden, die sui inns geworden en de
voogdij reeds ontwassen, maar nog geen 25
jaar oud waren, in bescherming te nemen
tegen aanslagen op hunne onervarenheid.
Voor zekere rechtsgeldige verrichtingen, b.v.
het voeren van een proces, was de mede
-

-werkingvadcutoi.
Curátor is in het algemeen hij, die eene
cure uitoefent. Curatores noemde - men ook

zekere ondergeschikte beambten, opzieners,

b.v. curatores aquarum, cloacarum, viarun,
monumentorum publicorum tuendorum, enz. Zoo
was o.a. Q. Catulus curator restituendi Capitolii.
Cures, Kifo^^; oude hoofdstad der Sabijnen
in het zuidelijkste gedeelte van het Sabijnsche
land, dat reeds vroeg bij Rome is ingelijfd,
geboorteplaats van Titus Tatius en Numa

CURETES--CTJRUBIS.
Pompilius. De inwoners heeten Curenses of
Curenses Sabini. De naam Quirites is dus
niet van Cures afgeleid, zooals men wel eens
vermoed heeft.

Curétes, Kovo^z-Fs, 1) de oudste inwoners
van Acarnanië en Aetolië, werden in een
oorlog tegen Calydon door Meleager overwon n en. -- 2) z. Rhea (Cybele).
Curia, vergaderzaal, in het bijzonder voor
de vergaderingen van den rom. senaat. De
oudste was de curia Hostilia, waarvan de
eerste bouw aan Tullus Hostilius werd toegeschreven. Ze had een hooge vooruitspringende stoep. Ze werd vergroot door Sulla,
maar brandde in 52 af bij de begrafenis van
Clodius. De nieuwe Curia, door Caesar begonnen, door Augustus voltooid en gewijd,
Curia Julia geheeten, nam een groot gedeelte
van het vroegere Comitium in beslag. Verder
had men de cm•ia Pompeia. De curia Cala.bra
op het Capitolium (z. Capilolinus (moes)) diende
tot priesterlijk gebruik. Vóór dit gebouw
hadden de connitia euriata Galata plaats.
Curiae. Elke der drie oude rom. stamtribus, Tities, Ramnes en Luceres, was in 10
afdeelingen verdeeld, die elk haar eigen
vergaderlokaal, curia, haar eigen sacra, en
haar eigen . priester, curio, hadden. Bij de
comitia curiata bracht elke curie ééne stem
uit. Acht der curiae zijn ons met name bekend : Foriensis, Rapta, Tleliensis, I7elitia, Titia,
Faucia, Acculeia en Ti, f ata. De leden eener
curia waren curia/es. Ze vierden twee feesten:
de Fornacalia (z. a.) en de Fordiciclia.
Curi ita (lex), zie Comitia Curiata.
Curiatii, de drie albaansche gebroeders,
die, volgens het bekende poëtische verhaal,
in den oorlog tusschen Alba Longa en Rome
met de drie rom. Horatii streden. In het
Albaansch gebergte, aan den weg van Albano
naar Aricia, vindt men een etruscisch graf
dat langen tijd voor het graf der-monuet,
Horatii en Curiatii gehouden is. Later komt
deze naam ook te Rome voor. In 453 vindt
men in een overigens geheel ongeloofwaardig
verhaal een consul P. Curiatius Fiscus Trigeminus vermeld," die in 451 een der tienmannen
was, en in 138 een volkstribuun C. Curiatius,
die de beide consuls van dat jaar in hechtenis
liet nemen.

Curiatitis Maternus, redenaar en dichter
tijdens Domitianus, van wiens geschriften
echter niets meer overig is. Hij is de hoofd
T ialogus de Oraloribus,-personiTactu'
in 77 n. C. ten zijnen huize gehouden.
Curii, een plebejisch geslacht. 1) M'. _Curius Dentatus trad als volkstribuun in296
tegen den consul App. Claudius (later Caeens) op, toen deze de verkiezing van een
plebejer zocht tegen te gaan. Dit verhaal is
onhistorisch. In 290 was hij zelf consul,
versloeg met zijn ambtgenoot P. Cornelius
Rufinus de Samnieten, en onderwierp de
Sabijnen. In 275 ten tweede male consul
zijnde, bracht hij aan koning Pyrrhus een
nederlaag toe, hetzij bij Beneventum, dat
toen nog Maluentuni heette, hetzij ergens
in Lucania in Arusinis campis. Het dankbare
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volk verkoos hem terstond ten derden male,
waarop Curius de verbonden volken van

Zuid - Italië overwon. In 272 stierf hij, terwijl
hij censor was. Uit den buit, op Pyrrhus
behaald, liet hij de tweede waterleiding van
Rome, de inio vetus (zie Anio) bouwen, welk
werk eerst eenige jaren na zijn dood voltooid
werd. In 290 had hij, na de onderwerping
der Sabijnen, aan het water van den lacus
Velinus een uitloop gegeven, zie Avens. Bekend is zijne eenvoudige levenswijze en zijne
weigering, van de gezanten der Samnieten
geschenken aan te nemen, onder bijvoeging,
dat hij liever over rijken wilde heerschen,
dan zelf rijk zijn. — 2) Q. Curius, deelgenoot
van Catilina's samenzwering, verklapte de
geheimen er van aan zijne minnares Fulvia,
die ze op hare beurt aan Cicero overbracht.
Curio, familienaam in de yens Scribonia,

z. &ribonii n°. 2 en 4-6.
Curio, priester eener curia. Aan het hoofd
der 30 curiones stond een curio maciymzus. Deze
werd reeds in de 3de eeuw in de cormitia
sacerdotum gekozen.

Curiosolites, gallisch volk in Aremorica.
Curium, Kov'etov, stad aan de Zuidkust van
Cyprus, bij Kaap Curias, ij Koi' t à S d z ,
naar men zeide, een volkplanting der Argivers.
Cursor, familienaam in de Bens Papiria,
z. Papirii n°. 5-7.

Cursus, wedrennen met twee- of vierspannen. Bij een vierspan liepen de vier paarden
naast elkander; de twee middelste waren op

de gewone wijze aangespannen; de twee buitenste trokken aan touwen, die ter zijde van
den wagen waren vastgehaakt, en werden

daarom equi funales geheeten. Zie verder de
artikels auriga en circus.
Cursus publicus, de staatspost, door keizer
Augustus ingesteld. Daar de kosten hiervan
door. de provinciales werden gedragen, werd
dit in latere eeuwen een drukkende finantieele last voor de bevolking.
Ctirtii. 1) IUellus of Mettius Curtius, een
Sabijn, die na den maagdenroof tegen Rome
streed en op de vlucht bijna in een moeras
omkwam. Later vestigde hij zich te Rome.
— 2) M. Curtius, een moedig jongeling, sprong
in 362 gewapend en te paard in een kloof,
die zich te Rome op het forum had gevormd
en niet te dempen was. De godspraak had
verklaard, dat het kostbaarste, wat Rome
bezat, er in moest worden geworpen. Na
Curtius' zelfopoffering sloot de kloof zich
weder. De plek werd ommuurd en behield
den naam van lacus Curtius. — 3) C. Curtius
Philo of Chilo, consul 445, bestreed de wetsvoorstellen van den volkstribuun C. Canuliius. Het verhaal, en de geheele persoon is
waarschijnlijk onhistorisch. — 4) Q. Curtius
Rufus, rom. geschiedschrijver ten tijde van
keizer Claudius. Hij schreef een werk de
rebus gestis llexandri Magni in 10 boeken,
waarvan de eerste twee en stukken van de
andere boeken verloren zijn.
Curtius (lads), zie Curtii no. 2 en Muntlus.
Curabis, stad aan de Oostkust van Africa
(Zeugitaná), ten Z. van Clupea (Aspis).

CURULIS—CYCNUS.
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Carulis (magistratus en sella) , C urulische

overheden te Rome waren zij, die het recht
hadden in het openbaar een sella curuii als
zetel te bezigen, iLl. een tabouret mei ivoren
onderstel en over elkaar gekruiste pooten,
zooals onder liet koningschap de koning
bezigde. Zulk een curulischen zetel hadden
de consuls, de praetoren, de censoren, omdat
deze, ieder voor zijn deel, de erfgenamen
waren der koninklijke macht; verder de interrex, de dictator en zijn wiayisler eq uitcm,
terwijl ook aan de curulische aedilen deze
onderscheiding was verleend. Ook de tijdelijk
ingestelde clecemviri legibus scribundis en tnihuni milit-um consulari potesíaie waren curulische overheden, derhalve alle magistratus
maiores en de aecliiles curules. Bij de sella
curulis behoorde ook de purpergerande toga,

toga praetenta.

Custodia libera, vrij willige hechtenis in
het huis van een of anderen aanzienlijken
burger, als waarborg, dat de beschuldigde
niet zou trachten te ontvluchten. Onder de
keizers vindt men de custodia nilitaris, waarbij de beschuldigde onder de bewaking van
één of twee soldaten staat, doch zich overigens
met dezen vrij mocht bewegen. In eustodia
azilitar•i bevond zich o.a. de apostel Paulus,
toen hij te Rome gevangen zat.
Cutiliae, oude sabijnsche stad, aan een meertje gelegen. De eigenlijke stad was reeds
vroeg verdwenen, doch dicht bij het meer,
aan welks water geneeskracht werd toegeschreven, vormde zich eene badplaats Ctili-ae
of aquae Cuti/iae. In het meer lag een drijvend
eilandje, dat men voor den ura,bilicus l"taliae
hield. , In de nabijheid lag de villa, waar
Vespasidnus stierf.
Cyaneae insulae, Ke ai'ie -v^ooL, twee drij
vende rotsen in zee aan den thracischen
Bosporus (straat v. Constantinopel). Door de
felle branding sloegen deze rotsen voort
tegen elkander en verbrijzelden alles-duren
wat er tusschen kwam. De Argonauten lieten eene duif er tusschen door vliegen, en
toen deze het er levend had afgebracht,
stonden de rotsen plotseling voorgoed stil.
Zij werden ook Symplegades, 2vunc yác?s,
-

genoemd.

Cyathus, hvsc6os, 1) een lepel, waarmede
wijn uit het mengvat in de bekers geschept
werd. — 2) als maat bij Grieken en Rom.
het 72ste deel van een XovS of congius, het
192ste van een Y rsí'S of modius.
Cyaxares, Ki<«láo7; , zoon en opvolger van
Phraortes, koning van Medië (625-585).
Den oorlog tegen Assyrië, dien hij als bondgenoot van Nabopolassar voerde, moest hij
ten gevolge van een inval der Scythen staken; toen hij hen na een verblijf van 15
(v. a. 28) jaar uit Azië verdreven had, werd
Niniveh omstreeks 606 veroverd en het assyrische rijk vernietigd, z. Alyattes.
Cybëbe, Cybele, Kvi1ij j ^, KeLl ^, z. Rhea .
Cybistra th Ks / o roc, oude stad in Cataonia aan den noordelijken voet van. den
Taurus, aan de zijde van Lycaonia; in den
keizertijd behoort de stad tot Cappadocia.
.

Cychreus, Kvxwv' , zoon van Poseidon en
Salamis, dochter van Asopus. Hij bevrijdde
het eiland Salamis van een draak, die het
onbewoonbaar maakte, stichtte er een volk planting, en regeerde er tot zijn dood; daar
hij geene kinderen had, liet hij de regeering
aan Telamon na.
Cyclades, Kvz.hid'sS, de eilandengroep, die
het heilige eilandje Delus omringde voor
zoover de eilanden door Ioniers bewoond
waren. Het waren : Andrus, Tenus, Myconus,
Syrus, Ceos, Cythnus, Siphnus, Maxus, Parus.
De ouden namen er 12 aan, doch omtrent de
hier ontbrekende is men het niet eens.
Cyclici, Kvddoi, een groep epische dichters, navolgers van Homerus, die echter meer
dan deze een mythus of kring van mythen
in zijn geheel ter behandeling namen; bij
voorkeur sloten zij zich, ook wat den inhoud
hunner werken betreft, bij Homerus aan. De
eerste cyclici leefden omstreeks liet begin
der 8ste eeuw.
Cyclopes, Ki z^wnsS, drie zonen van Uranus
en Gaea, die door hun vader en later weder
door Cronus in den Tartarus werden geworpen, maar door Zeus bevrijd werden,
hem hielpen in den strijd tegen de Titanen
en den bliksem voor hein smeedden; Apollo
doodde hen in zijn toorn, toen Asclepius
door Zeus met den bliksem gedood was. Als
smeden noemde men hen later dienaren van
Hephaestus, waarvan echter meer dan drie
waren ; hun werkplaats was in den Aetna
of op het eiland Lipara, waar zij niet alleen
den bliksem, maar ook wapenen voor goden
en helden vervaardigden. Ook sommige zeer
,

,

oude bouwwerken, samengesteld uit reusachtige steenklompen, waarvan de bewerking
meer dan menschelijke kracht scheen ver
te hebben (cyclopische muren), worden-eischt
aan Cyclopen toegeschreven, die met Proetus
uit Lycië naar Argolis gekomen zouden zijn.
— Bij Homerus zijn de Cyclopen een volk
van wilden en menscheneters, zij kennen.
recht, wet, noch godsdienst en houden zich
alleen met veeteelt bezig, terwijl zij zelfs
met elkander geen verkeer hebben; hun
vruchtbaar land brengt zonder handenarbeid
alles voort wat zij noodig hebben. -- De
Cyclopen worden voorgesteld als geweldige
reuzen met één oog in het luidden van het
voorhoofd.
Cyenus, Kt 'oc, 1) zoon van Apollo en
Thyria of Hyria,' leefde als jager tusschen
Pleuron en Calydon. In weerwil van zijne
buitengewone schoonheid, verlieten hem al
zijne vrienden om zijne terugstootende manieren ; alleen Phylius bleef hem getrouw
en bewees hem allerlei diensten. Eindelijk
verloor echter ook deze het geduld en weigerde een stier over te geven, dien hij op
last van Cycnus gevangen had, waarop deze
zich in drift van een rots stortte; Apollo
veranderde hem echter gedurende den val in
een zwaan. Zijne moeder weende zoo om zijn
verlies, dat zij wegkwijnde en in het meer
Hyria veranderde. — 2) zoon van Poseidon
en Calyce, door zijne moeder te vondeling
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gelegd, maar door visschers gevonden en opgevoed ; toen hij volwassen was, maakte
Poseidon hem koning van Colonae in Troas.
Zijne beide kinderen, Tenes en Hemithea,
liet hij, op valsche aanklachten van hun
stiefmoeder, in een kist in zee werpen; zij
landden op Tenedus, waar Tenes koning werd.
Later zag Cycnus zijn ongelijk in en kwam
hij zijn zoon terughalen; heiden kwamen den
Trojanen te hulp toen de Grieken landden,
en reeds dadelijk geraakten zij in strijd met
Achilles, die aan Cycnus, daar hij onkwetsbaar was, een hevigen slag op het hoofd gaf,
die hem in onmacht deed vallen, waarop hij
hem met den riem van zijn eigen helm wurgde.
Poseidon veranderde hem in een zwaan. —
3) zoon , van Ares en Pelopéa, een wreede
reus, die bij Iton in Thessalië woonde en
alle reizigers aanviel om van hunne schedels
een tempel voor zijn vader te bouwen. Hij
werd door Heracles gedood. — 4) zoon van
Ares en Pyréne, eveneens een geweldige reus,
die door Heracles gedood werd, ofschoon Ares
zelf hem bijstond;; ook van hem zeide men
dat hij in een zwaan veranderd was. De strijd
tusschen Ares en Heracles was zoo hevig,
dat Zeus hen door den bliksem scheiden
moest. — 5) zoon van Sthenelus, koning
der Liguriërs, die den dood van zijn vriend
Phaëthon zoo hevig betreurde, dat Apollo
hem uit medelijden in een zwaan veranderde
en onder de sterren plaatste.
Cydippe, K1^ S c^c^, z. Acontius.
Cydnus, K1Jroc, ijskoude rivier in Cilicia,
die door de stad Tarsus stroomt en waar
Alexander de Groote zich eene ernstige ziekte
op den hals haalde.
Cydonia, KvJwi iv, thans Canea, oude, machtige stad op de N.W. kust van Creta, het
middelpunt van den voor -griekschen stam
der Cydónes, KIvYwv„c. De inwoners waren
uitstekende boogschutters.- Cydonia mala =
kweeperen.
Cylipénus, bij vroege schrijvers de naam
van de Oostzee.
Cylléne, KiJa) , ook aeons Cyllenius, op
de grenzen van Achaia en Arcadia, de hoog
geboorteplek van-stebrgdPlopnus,
Hermes of Mercurius, die er een tempel had
en dikwijls door de dichters e lleniuus wordt ge
noemd. — Ook eenehavenstadin het N. van Elis.
Cyllenius, KuU ' oO , bijnaam van Hermes,
-

,

z. C/ll^ne.

Cylon, K 2wv, 1) atheensch eupatride, overwinnaar in de olympische spelen (640),
schoonzoon van Theagenes, den tyran van
Megara. Hij trachtte zich van de alleenheer schappij meester te maken en bezette, door
een dubbelzinnig orakel misleid, de acropolis
(612), doch kon zich niet staande houden
en werd door gebrek aan levensmiddelen gedwongen te vluchten. Zijne aanhangers werden, hoewel hun lijfsbehoud toegezegd was,
verraderlijk vermoord, z. zllcrmzaeonidae. — 2)
van Croton, een aanzienlijk man, die aan
het hoofd der volkspartij de aristocratische
regeering en de aanhangers van Pythagoras
(z. a.) verdreef.

Cymbalum, zif, ]a2ov, muziekinstrument ongeveer gelijk aan onze bekkens, in gebruik
bij de feesten van Bacchus en Cybele.

Cyme, 1) bijgenaamd rj At'oxr (in
ondérscheiding van het Italiaansche Cumae)
of ij Potywv^c, beroemde aeolische havenstad
op de aziatische kust, geboorteplaats van
Ephorus. , Hier overwinterde de vloot van
Xerxes na diens terugkeer uit Griekenland. In
17 na C. leed het zwaar door eene aardbeving.
Van de Cymaeërs deden in Griekenland allerlei dwaasheden de ronde. — 2) stad aan de
Oostkust van Euboea, z. Cumae.
Cynégirus, Kvv/y^tooc, v. S. een broeder
van Aeschylus. Toen hij na den slag bij
Marathon een van de vertrekkende perzische
schepen met de handen wilde terughouden,
werd hem de arm afgehouwen, ten gevolge
waarvan hij stierf.

Cynaetha, Ki i'a^ , stad in het N. van
Arcadia, met een ruw slag van inwoners.
Cynaethus, Kfiia, 9os, beroemd rhapsode
van Chius, zoude omstreeks 500 de gedichten
van Homérus op Sicilië bekend gemaakt hebben ; v. s. was hij de dichter van een der
zoogenaamde homerische hymnen.
Cynesii, Kvvro&o^, KIii roc, een volk in het
-

W., bij Herodotus vermeld, waarschijnlijk
.Iberiërs.
Cynici, K ' q, Kvvyxot, heetten de wijsgeeren uit de school van Antisthenes ; waar
naam afgeleid van het gym--schijnlkde
nasium Cynosarges, waar Antisthenes, als
niet volbloed Athener, onderwijs geven moest;
tevens vond men echter er in eene toespeling
op het leven der Cynici, dat door hun overdreven onthouding van genot en beperking
van behoeften naar veler oordeel iets dier lij ks had. In later tijd treden ze vooral op
als boetpredikers. Ze hebben samen met de
Stoici, die lieer voor de hoogere standen
werkten, een enormen invloed geoefend op
het moderne denken.
Cynosarges, KvvóouQyrs, een worstelperk
voor onechte kinderen, buiten Athene gelegen,
aan de Zuidkant, en aan Heracles gewijd.
Hier onderwees Antisthenes (± 400) zijne
wijsbegeerte, welke naar deze plaats de
cynische is genoemd.
CynoscephaIae, Krvi S x„qa) ut, naam van
twee heuvels in liet Z.O. van Thessalia, bij
Scotussa, die van verre gezien op hondskoppen
gelijken. Hier behaalde T. Quinctius Flamininus in 197 de overwinning op Philippus

van Macedonia.
Cynosséma, KvvoS Ufµuc, kaap van de thracische Chersonésus, daar waar de Hellespont
het nauwst is, ten Z. van Madytus, met het
graf der in een hond veranderde Hecuba.
Cynosura, Ki^vóooua, 1) voorgebergte in
Attica, dat de baai van Marathon in het 0.
afsluit. — 2) smalle landtong aan de Oostkust van Salamis, waar het zegeteeken van
den grooten zeeslag van 480 opgericht werd;
— 3) het zuidwestelijke deel van de stad
Sparta. — 4) eene nimf van liet gebergte
Ida, voedster van Zeus, die onder de sterren
verplaatst werd, v. s. de Kleine Beer.
-
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Cynthia, de pseudonym voor de geliefde
van Propertius (z. a.) ; in werkelijkheid
heette ze Hostia.
Cynthius, -a, KvvThoS, -3 t« Apollo en
Artemis, naar den berg Cynthus, hun geboorteplaats.
Cynthus, Kf os, kale berg op het eil.
Delus, z. a.
Cynuria, Kzvvoiio«a, distrikt ten 0. van den
Parnon, tusschen Argolis en Laconica, een
twistappel tusschen beide staten, tot het
eindelijk . omstreeks 540 door de Spartanen
voor goed aan de Argoliërs ontrukt werd.
Onder Philippus van Macedonia werd het
weder met Argos vereenigd (338). Naar de
stad Thyrea wordt het landschap ook Thyreiltis geheeten.
Cynus, Kvroq, stad der opuntische Locriërs
aan de Euboeïsche zeeëngte.
Cyparissia, Kv7ra ptoo, de cipressenstad,
op de W. -kust van Messenia aan de Cyparissische golf.
Cyparissus, Kv7réot000s, 1) zoon van Telephus, die van verdriet verkwijnde omdat hij
bij ongeluk een geliefkoosd hert had gedood,
dat hem door Apollo geschonken was ; hij
werd in een cipres veranderd. — 2) stadje
in Phocis bij Delphi.
Cypria, Cypris, Kv7rCie, Kivrot c , Aphrodite,
zoo genoemd naar het eiland Cyprus, den
hoofdzetel van haar eeredienst.
Cyprilinus (Thaseius Caecilius) , vroeger
heidensch rhetor, later christen en bissehop
van Carthago, onderging in 258 na C. onder
de regeering van keizer Valerinus met
grooten moed den marteldood. Hij heeft
verscheidene godsdienstige geschriften nagelater^. Vele werken echter, die op zijn
naam staan, zijn van oudere of jongere tijdgenooten.
Cyprus, KénQoq, voornaam grieksch eiland
in den oosthoek der Middellandsche zee. Reeds
vroeg zijn de oudste bewoners door Phoeniciërs teruggedrongen ; na den troj aanschen
oorlog kwamen er grieksche volkplanters, en
sedert dien tijd vindt men de oude bevolking
slechts in Amathus aan de Z. kust, de Phoeniciërs in het nabij gelegen Cition; de andere
steden zijn grieksch. Omstreeks 560 werd
Cyprus door Aegypte onderworpen en . werd
vervolgens met Aegypte perzisch. Bet heeft
toen verscheidene malen gepoogd, zich zelfstandig te maken. In 499 sloot het zich bij
den ionischen opstand aan, maar werd spoedig
weer onderworpen. Onder atheensche hegemonie was het eiland vrij van 478 --449.
Ook koning Euagoras van Salamis (z. a.)
wist het eiland een tijdlang vrij te houden
van de Perzen. In de 4e eeuw is het geheel
vergriekscht. Na den val van het perzische
rijk werd het macedonisch, kwam toen onder
een zijtak der Ptolemaeën en werd in 58
rom. provincie. Het eiland was rijk aan koper
(aes Cypriumra) en aan timmerhout. De scheeps-,
bouw werd er zoo veelvuldig uitgeoefend,
dat dichterlijk Crabs Cypria voor schip gebezigd wordt. Het eiland was zeer vruchtbaar. De ouden vergeleken den vorm van

het eiland met dien eener ossenhuid en noemden de N.O.-punt ^oaS oveá, ossestaart.
rus was de hoofdzetel
der Aphrodite- of
P
p
Venusvereering ; vandaar dat Venus dikwerf
Cypria wordt geheeten.-De voornaamste steden
zijn: Salamis, Paphus, Soli, en de hierboven
genoemde : Amathus . en Cition.
Cypsela, za Kí d«, 1) versterkte stad in
Thracia aan den Hebrus (Maritza) en aan de
via Egnatia. — 2) vesting in Parrhasia, in
het Z. van Arcadia.
Cypselus, Kiipx2oc, 1) koning van Arcadië
ten tijde van de terugkomst der Heracliden;
hij behield zijn rijk door zijne dochter Merope
aan Cresphontes tot vrouw te geven. — 2)
zoon van Eëtion en Labda, van moederszijde
verwant met de Bacchiaden. Daar dezen hem
reeds als kind trachtten te dooden, omdat hij
hun volgens een orakel de heerschappij over
Corinthe zoude ontnemen, verborg zijne moeder hein in een kist (cz ► /)rl ), die later te
Delphi gewijd werd en nog in de 2e eeuw
na C. daar te zien was. Toen hij volwassen
was, werd het orakel vervuld; hij stelde zich
aan het hoofd der volkspartij, verjoeg de
Bacchiaden, en regeerde sedert gelukkig en
zacht (657-627), bevorderde handel en ver
liet de stad met vele kunstwerken-ker,n
verfraaien. Zijn zoon Periander volgde hem op.
,

Cyrenaica, Kl Qi va« zr,, klein, maar bloeiend
landschap op de N. -kust van Afrika (thans
plateau van Barca). Naar de vijf grieksche
steden : Cyréne en de bij behoorende havenstad
Apollonia, Barca, later haar havenstad Pto-

lemaïs, Tauchira of Arsinoë, en Hesperis of
Berenice werd het . staatje ook Pentapolis
Cyrenaïea genoemd. Het land was rijk aan
water en hierdoor zeer vruchtbaar. In 322
kwam het onder de Ptolemaeën. De laatste
heerscher uit dit vorstenhuis, Ptolemaeus
Apion, vermaakte in 95 zijn land aan de
Rom., die het later neet Creta tot eene provincie vereenigden. Onder Traidnus kwamen
de in Cyr. gevestigde Joden in opstand,
waardoor het land grootendeels ontvolkt
werd, daar er op de Rom. en Cyrenaïkers
een algemeene moord werd gepleegd.
Cyréne, Kl Q1/ , dochter van Hypseus of
Penéus, beminde van Apollo, die haar uit
Thessalië naar Libye wegvoerde, waar hij
haar naam aan de stad Cyrene gaf; zij was
de moeder van Aristaeus.
Cyréne, K oQ w , hoofdstad van Cyrenaïca,
in een heerlijk oord gelegen, gesticht door
Battus van het eiland Thera (631), wiens
afstammelingen, de Battiaden, tot 450 over
de stad heerscheen, zie Battus. Cyrene was
beroemd door zijne artsen. Het was de uit
kostbare silphium (ogbov),-voerhan t
dat als kruiderij en als geneesmiddel gebruikt
werd. Cyrene was de geboorteplaats o.a. van
den wijsgeer Aristippus, den aardrijkskundige
Eratosthenes, den dichter Callimachus.
Cyrenius, Kvoii ns — P. Sulpicius Qulrinius (z. Sulpicii n°. 21).
,

,

Cyreschata,

th

Kvei X«'ia, in Sogdiëna, de

uiterste grensvesting van Cyrus' gebied aan
den Jasartes, door Alexander d. G. verwoest.
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ter dood, doch liet hem op voorspraak zijner
Cyrnus, KK.o,'o q — Corsica.
moeder weder vrij. Verbitterd door deze beCyropolis, KvooV7ro)t q -- Cyreschata.
Cyrrliestice, K1'ootx ^, landschap in het handeling, vormde Cyrus het plan zijn broeder
N. van Syria, tusschen het Amánusgebergte te onttronen. Hij trachtte zich overal vrienen den Euphraat, ten Z. van Commagéne. den en bondgenooten te verwerven, versterkte
Het droeg zijn naam naar de stad Cyrrhus. zijne krijgsmacht, terwijl hij voor den schijn
Cyrrhus, Kí coos, 1) stad in Cyrrhestice. — Tissaphernes beoorloogde, en nam troepen
2) stad in het macedonische gewest Emathia grieksche huurlingen, te zamen ongeveer
tusschen den Axius (Vardar) en den Bali- 13000, in dienst, die hij hier en daar liet
' bezig houden totdat hij hen zoude noodig
aemon (Vistritza), ten N. van Pella.
Cyrus, Kvoo;, 1) de stichter van het perzische hebben. In 401 verzamelde hij zijn leger te
rijk, zoon van Cambyses, die als aan Medië Sardes en trok hij, de Grieken over het doel
onderhoorig vorst over Perzië regeerde, en van zijn tocht misleidende, eerst naar Cilicië,
Mandane, de dochter van Astyages. Naar vervolgens over den Euphraat tot Cunaxa,
aanleiding van onheilspellende droomen gaf waar hij het veel sterkere leger van zijn
broeder ontmoette. Door de overwinning der
zijn grootvader bij zijne, geboorte aan Har
Grieken, die op den rechtervleugel stonden,
te dooden; door toeval-pagusbevlhtkind
werd hij echter gespaard, op lateren leeftijd scheen de slag reeds ten voordeele van Cyrus
beslist te zijn, toen hij, in drift op Artaxerherkend en aan zijne ouders teruggegeven.
Maar Harpagus, die door Astyages op wreede
xes toesnellende, door een van de begeleiders
des konings gedood werd. — De Grieken
wijze voor zijne ongehoorzaamheid gestraft
was, spoorde Cyrus, nadat deze zijn vader volbrachten hun terugtocht, eerst onder Clewas opgevolgd, tot opstand aan, en door archus, later onder Xenophon, te midden van
een enkelen slag, waarin Harpagus met een moeilijkheden van allerlei aard.
groot deel van het leger tot hem overliep,
Cyrus, Kvooc, rivier, die op den mens
lloschicus op de N. grenzen van Armenia
bracht hij de heerschappij van de Mediërs
op de Perzen over (550). Bij breidde zijn ontspringt, door de caucasische landschappen
Iberia en Albania stroomt en, door een zijarm
rijk uit door de verovering van Lydië (z.
met den Araxes vereenigd, zich in de Cas
Croesus) en liet de grieksche steden van
ontlast.
Klein -Azië door zijn veldheeren Mazares en
-pischez
Harpagus onderwerpen, hij voerde ook oorlog
Cyssus, Ki oeov5, haven van Erythrae op
de ionisch-aziatische kust.
tegen Babylonië en nam de hoofdstad in
door den Euphraat uit zijne bedding af te
Cytaeïs, K,^z«n;, Medea, naar de stad Cytaea
in Colchis.
leiden (538); den Joden gaf hij verlof naar
hun land terug te keerera. Hij sneuvelde in
Cytaea, Kfv(uce, stad in Colchis aan den
Phasis.
een slag tegen de Massageten (z. Oxus), die
Cythéra, Cytherea, Cytheréis, Cytheria,
hij aanvankelijk door list overwonnen had
(529). Niet minder groot dan als veroveraar I(l'th off, Ke19Osccc, Kv&Qiç, Kv & qC;n,
was C. als koning; ook de veroverde landen Aphrodite, zoo genoemd naar het eiland
Cythéra, waar zij hoog vereerd werd.
behandelde hij met zachtheid en met zorg
voor hunne afzonderlijke belangen; door
Cythora, za Kf9r^c , thans Cerigo, eiland
verstandige maatregelen wist hij de eenheid ten Z. van Laconica met de gelijknamige
van zijn uitgestrekt rijk te bewerken. — stad en de haven Scandëa, en met een beroemV. a. was Cyrus niet met Astyages ver- den tempel van Aphrodite of Venus, die dan
ook dikwijls Cytherea genoemd wordt. Het
want, maar nam hij als overwinnaar diens
eiland was eerst in het bezit van Phoenidochter Amytis tot vrouw ; ook zou hij in
den oorlog tegen de Derbices (evenals de ciërs, vervolgens kwam het achtereenvolgens
Massageten een scythisch volk) gestorven in handen der Argiven, Spartanen en Atheners. Door zijne ligging was het tegenover
zijn aan de gevolgen van een val van zijn
olifant. — Verdicht is het verhaal dat Sparta een strategisch punt van groot gewicht.
Cythuas, Kv9 i'os, eiland van de CycladenCyrus zonder omwenteling, als opvolger van
groep, met warme bronnen, ten Z. van Ceos
zijn oom Cyaxares, den zoon en opvolger
van Astyages, de regeering verkregen zou gelegen. Het was bewoond door Dryopes.
hebben. — 2) de jongere, tweede zoon van
Cytinium, Kvzistov, een van de vier steden
Darius Nothus, satraap van Lydië, Phrygië der dorische tetrapolis (Cytinium, Boeum,
en Cappadocië,- ondersteunde Lysander krach - Erïneus, Acypha of Pindus).
tig met geld in den oorlog tegen de Atheners,
Cytissorus, Kvrloowoos, zoon van Phrixus
en Chalciope. Toen Athamas na de vlucht
waarvoor hij later door de Spartanen in zijne
van Phrixus geofferd zou worden, waarschijnonderneming geholpen werd. Zijne moeder
had getracht hem, met voorbijgaan van zijn lijk ter verzoening van de bloedschuld, die hij
ouderen broeder Artaxerxes, tot troonopvol- door den dood van dezen op zich meende geger te doen benoemen, op grond dat hij ge- laden te hebben, kwam Cyt. met het bericht
dat Phrixus nog leefde en belette daardoor
boren was nadat zijn vader de regeering
aanvaard had ; dit mislukte echter, en Ar- dat het offer plaats had. Daardoor rustte op
taxerxes, die hem niet vertrouwde en boven- hem de toorn van Zeus Laphystius, en werd
dien gehoor gaf aan de inblazingen van bepaald dat de oudste van zijn geslacht altijd
Tissaphernes, nam hem spoedig na den dood aan dien god geofferd zoude worden, welke
van Darius gevangen en veroordeelde hem straf later alleen toegepast werd op hen, die
,
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betrapt werden op de poging om het prytanéum te betreden. Deden zij geene poging
hiertoe of gelukte het hun onbemerkt binnen
te komen, dan waren zij behouden.

Cytórus, KvrwooS, oude stad aan de kust
van Paphlagonia, stapelplaats van Sinope.
Het lag op of aan een berg van denzelfden
naam, die rijk aan buks- of palmboomen was.
Cyzieus, Kv^ txoe, bloeiende milesische kolonie op de zuidkust der Propontis (zee van
Marmara), op den hals van het schiereiland
Arctonnésus (= bereneiland), gesticht 756.
Aan weerszijden der landengte had de stad
uitstekende havens, door eene doorgraving
met elkander verbonden. Tot het gebied der
stad behoorde ook het versterkte eiland Proconnësus (= reeëneiland), dat een gezocht,
zwart en wit gevlamd, marmer opleverde,
waarnaar het in de middeleeuwen Marmara
werd genoemd. Hier versloeg Alcibiades in

Daae of Dahae, 4á6t, scythisch volk ten
0. der Caspische zee. Zij deden als ruiters
dienst in de legers der Perzen, van Alexander
d. G. en van Antiochus III van Syria.
Dacia, 4«xL«, thans Zevenbergen en Rumenië, rijk aan granen, hout en metalen,
werd bewoond door een krijgshaftig thracissch
volk (de Daci), dat voortdurend de rom. grenzen bestookte. Zie ook Getae. Domitiánus
kocht van hun koning Decebalus den vrede
voor eene jaarlijksche schatting; Traiánus
echter onderwierp het land in twee . oorlogen
101-102 en 105-107 n. C. De verschillende
gebeurtenissen uit deze oorlogen zijn op de
Columna Traiani in beeld gebracht. Traianus
bracht vele kolonisten naar Dacia over, vooral
om de goudmijnen te bewerken. Aureliánus
liet het weder varen (270), terwijl de Gothen
er bezit van namen. De rom. bewoners werden toen naar den zuidelijken oever van
den • Donau overgebracht, waar uit een stuk
van Moesia eene nieuwe provincie Dacia
Aureliani werd gevormd ; later komt deze
voor onder den naam Dacia ripensis, terwijl
in het binnenland een nieuwe provincie Dacia
7m-lediterranea werd ingericht, hoofdstad Serdica
(tgw. Sophia).
Dactyli ldaei, .M1cLob, zeer oude
daemonen, die op den berg Ida in Phrygië
of op Creta woonden en de eerste bewerkers van
metalen waren ; in Griekenland gelden zij als
priesters van Rhea Cybele en worden zij steeds
met de Curétes en Corybantes te zamen ge
noemd, dikwijls niet van hen onderscheiden.
Een van hen zou de stichter der olympische
spelen zijn.

Dadieae, e«óLxat, volksstam op de grenzen

van Sogdiáne.

Dadnehus,

lcc1'ovo^,

fakkeldrager, vooral

eene voorname betrekking bij de eleusinische
mysteriën, erfelijk in het geslacht van Callias
en Hipponicus, het geslacht der Krgt zz .

410 de Spartanen te land en ter zee, waarbij
Mindarus sneuvelde. De groote bloei van
Cyzicus dagteekent van het verval van Milétus en Athene. Toen de vrede van Antaleidas (387) de aziatische Grieken aan Perzië
had prijsgegeven, gelukte het den Cyziceners
in 365, de perzische bezetting te verdrijven.
Later , kwam de stad onder Macedonia, vervolgens bij Pergamus en ten slotte onder
Rome. Uit trouw aan de Rom. doorstond zij
in 75 een zwaar beleg van den pontischen
koning Mithraddtes, en werd zij tot belooning
door L. L vullus tot eene civitas libera ver
Onder keizer Nero ging deze vrijheid-hevn.
te loor, wegens mishandeling van rom.
burgers. De gouden munten der stad, x.v (- i i'o^,
waren alom in de handelswereld bekend en
gangbaar. Ook de cyziceensche balsem, uit
het sap der irisplant bereid, unguentuni Cyzicenumn of irinum, ,uí^oov z1^ tz^vóv, was beroemd.

Daedala, za deei(Ja)J,C, stad en berg op de
grenzen van Lycia en Caria. Ook eene stad
ergens in India.
Daedala, /1a^or«a«, feest ter eere van Zeus
en Hera, in Boeotië gevierd. Bij de kleine
Daedala, die waarschijnlijk eens om de vier
jaar te Plataeae plaats hadden, werd een eik
omgehouwen en daaruit een beeld van Hera
vervaardigd ; bij de groote, die slechts eens
om de zestig jaar gevierd werden, waren dus
veertien van die beelden gereed, die door
vertegenwoordigers van de veertien bondssteden naar den Cithaeron gebracht werden;
daar werd een stier en een koe geofferd, en
de beelden verbrand op een houten altaar,
dat mede verbrandde.
Daedalion, Jat (Ja2twv, zoon van Hesperus
en Philónis, stortte zich van verdriet over
den dood zijner dochter Chione van den Parnassus en werd in een havik veranderd.

Daedalus, a«^(Y(L2os, 1) zoon van Metion of
Palamdton, achterkleinzoon van Erechtheus,
beroemd beeldhouwer en bouwmeester en
uitvinder van een groot aantal werktuigen;
hij was de eerste die beelden maakte, waarvan
de oogen open waren en de beenen van elkander stonden, zoodat men zeide dat hij
zelfs wandelende beelden maken koude. Uit
naijver doodde hij zijn neef en bekwamen
leerling Talos, waarvoor hij door den Areopagus ter dood veroordeeld werd ; hij redde zich
echter door de vlucht en ging naar Creta, waar
hij door Minos goed ontvangen werd. Onder
de kunstwerken, die hij hier maakte, behoort
het beroemde labyrinth, dat tot gevangenis
van den Minotaurus diende. Daar iVlinos echter
vermoedde, dat hij aan Ariadne den draad
gegeven had, waarmede Theseus zich uit het
labyrinth gered had, liet hij Daedalus zelf
met zijn zoon Icarus in dien doolhof opsluiten ;
beiden ontsnapten echter door middel van
vleugels, welke Daedalus gemaakt had uit
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veeren met was aan elkander verbonden. Icarus
vloog te hoog op en kwam zoo dicht bij de
zon, dat het was smolt en hij in de naar
hem genoemde Icarische zee stortte ; Daedalus
kwam echter behouden bij Cumae in Italië
aan, waar hij een tempel voor Apollo stichtte.
Daarop begaf hij zich naar Sicilië, waar Cocalus (z.a.) hem gastvrij ontving en waar hij
o.a. eene onneembare vesting bij Agrigentum
en een tempel voor Aphrodite op den Eryx
bouwde. — Ook in andere landen zag men
later in merkwaardige oude kunstwerken sporen van een bezoek van D. — 2) sicyonisch
beeldhouwer omstreeks 400.
Daemon, z1OC ^(wv, oorspronkelijk de naam
dien men aan de goden gaf, wanneer men
dacht aan den goeden of slechten invloed
dien zij op het menschelijk leven uitoefenden.
Later beschouwde men hen als wezens, die
tusschen heroën en goden in stonden, afgestorvenen uit de gouden eeuw, die over het
welzijn der menschen waakten, hun de gaven
der goden brachten en omgekeerd hunne gebeden ten hemel droegen. Maar tegenover deze
beschermgeesten stonden ook
kwelgeesten (á^áozooFS) , die de menschen tot
kwaad verleiden en in het ongeluk storten.
Door Socrates vond het geloof ingang, dat ieder
mensch zijn eigen daemon heeft, die hem gedurende zijn geheele leven beschermt, en
eindelijk kende men aan ieder mensch een
goeden en een kwaden daemon toe. — De
Joden en Christenen gaven den naam daemon
weder als in de oudste tijden aan alle heiden
goden, maar verklaarden hen allen voor-sche
booze daemonen of duivels.

Dahae = Daae.
Daia, romeinsch - keizer 305— 313 n. C., zie
1Jlaxirzinzcs (Galerizcs Valerius).
Dalinatae, zie Dalmatia.
Dalmatia, z7«)aar (L, in ruimen zin, omvatte

het kustland ten 0. der Adriatische zee, van
Histria af tot aan den Drilon, de grens van
Illyris Graeca. De naam is door de Romeinen
aan dit gewest gegeven naar de hieronder
genoemde Dalmaten, met wie ze lang oorlog
gevoerd hebben. Het werd ook Illyria Barbara genoemd, en nog in twee kustlanden
onderscheiden : Liburnia, het noordelijk deel,
van Histria tot aan den Titius, en Dalmatia
in engeren zin, tusschen de rivieren Titius
en Drilon. De bevolking van dit kustland
leefde van jacht, visscherij, veeteelt en ook
van zeeroof. Dientengevolge kwamen zij bij
herhaling met de Rom. in botsing. De eerste
illyrische oorlog had plaats 229-228 tegen
koningin Teuta, de tweede in 219 tegen
Demetrius van Pharus. In 168 werd koning
Gentius, omdat hij met Perseus van Macedonia
een bondgenootschap had gesloten, door den
praetor L. Anicius in een dertigdaagschen
veldtocht verslagen en gevangen genomen,
en zijn rijk in drie cijnsplichtige distrikten
verdeeld. Doch reeds vóór Gentius hadden zich
een aantal stammen losgerukt van het illyrische rijk en onder den naam Dalmaten, Dalmatae, eene republiek gesticht met Delminium
tot hoofdstad. In 156 versloegen deze Dal-
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maten den rom. consul C. Marcius Figulus

(Mareii n°. 12), doch zij werden in 155

onderworpen door P. Cornelius Scipio Nasica
(Cornelii n°. 20), doordat hij hun hoofdstad
innam. In 117 werden zij andermaal onderworpe n door L. Caecilius Metellus, die den
naam Dalmaticus verwierf (Caecilii n°. 12).
Bij herhaling stonden de Dalmatiërs weder
op, in 78, 50-47, 16 en 11, en 6-9 na
C. (opstand van Bato).
Dalm'atius, stiefbroeder van Constantijn
den Gr. Ook zijn zoon droeg denzelfden naam.
Na Constantijns dood verloor deze laatste,
aan wien Constantijn de Groote een deel van
het rijk toegedacht had, in een soldatenoproer
het leven, zie Consíanlius II.

Dalminium of Delminium, hoofdstad van
de dalmatisehe republiek.
Damalis, ^Iá1«a^ ^c of Bof, kaap en vlek
in Bithynia aan den thracischen Bosporus,
op de plaats waar Io, in een koe veranderd,
de zeeëngte overzwom. Vandaar voer men,
van Chalcedon komend, over naar Byzantium.
Damarete, %1e S a r1?, gemalin van Gelon;
naar haar heet een sicilische munt = 10 att.
drachmen, Ja g (C r^toV.

Damaratus = Demaratus n°. 1.
Damascus, daµ«oxós, overoude stad in
Coelesyria, aan de rivier Bardines of Chrysorrhoas, in eene zeer vruchtbare streek
onder een heerlijk klimaat gelegen. Door
verschillende besproeiingskanalen, uit de
rivier afgeleid, was dáar in de woestijn eene
groote oase ontstaan, waar verschillende
karavaanwegen als in één middelpunt samen
aan de verovering-liepn.Damscuwto
door de Assyriërs (± 750) de hoofdstad van
het machtigste der syrische (aramaeische)
staten, en geregeld met Israël in oorlog.
De Assyriërs verwoestten stad en omgeving,
maar in den tijd der Perzen is het weer
een belangrijke handelsstad. In den tijd der
Diadochen hoorde het nu eens tot het rijk
der Seleuciden, dan weder tot dat der Ptolemaeën. In 85 ontstond er een onafhankelijk
—

staatje onder een arabisch vorstenhuis, dat
echter reeds sedert Pompeius (66) onder
Rome kwam te staan. De rom. keizers, vooral
Dioeletiánus, begunstigden de stad zeer, die
beroemd werd door hare wapenfabrieken
(damascenes klingen) en lijnwaadweverijen
(damast).
Damasi as werd in 582 archont te Athene,
en gebruik makend van de burgertwisten die
sedert Solons vertrek woedden, bleef hij deze
waardigheid gedurende 26 maanden bekleeden;
toen verbonden zich echter alle partijen tegen
hem en werd hij verjaagd.
Damasippus, naam in de yens Licinia (Li-

cinii n°. 19 en 20).

Damasitliymus, dfs/UCoib1vuos, vorst van
Calynda, ging met Xerxes naar Griekenland
en sneuvelde bij Salamis, door de goedgeslaagde list van Artemisia.
Dainastes, J(epéa ?r , 1) = Proerustes. — 2)
van Sigeum, geschiedschrijver, omstreeks 400.
Da nnia, d(LC «, 1) godin van den wasdom, op
verschillende plaatsen te zamen met Auxesia
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vereerd, misschien bijnaam van Persephone.
Op Aegina vond men beelden van hen in
knieënde houding, van olijvenhout. — 2)
bijnaam der Bona Dea, v. s. dezelfde als n°. 1.

Damocles, Saox2^s, gunsteling van Dionysius I, die steeds het geluk van den tyran
roemde. Daarom liet Dionysius hem op zekeren
dag alles genieten, wat hem zoozeer bekoorde,
maar liet ondertusschen boven zijn hoofd een
scherp zwaard aan een paardenhaar ophangen
als beeld van de gevaren die een alleenheer scher bedreigen. Het zwaard van Dam. is tot
een spreekwoord geworden.

Damon, 4c n', 1) atheensch toonkunstenaar en sophist, leermeester en vriend van
Pericles, wegens ongeloof verbannen. — 2)
van Syracusae, die voor zijn vriend Phintias

gijzelaar bleef, toen deze wegens een Waar
verdichten moordaanslag op Dio--schijnlk
nysius II ter dood veroordeeld was en eenigen
tijd uitstel van straf gevraagd had. Tegen
de verwachting der hovelingen keerde Phintias nog juist bijtijds terug, waardoor de
tyran zoo getroffen was, dat hij beiden het
leven schonk en verzocht in hun vriendschapsbond opgenomen te worden, wat hem
echter geweigerd werd.
dagooi «, de tent der spartaansche koningen,
wanneer zij in het veld waren; o rc osa/to6v,
ot, ágró ffcepoui(, zij die met hen die tent be-

woonden.

Dana, Já'«, of Thoana, eiara, groote stad

in Cappadocia, waarschijnlijk dezelfde als
Tyana (z. a.).
Dalla, 1(tvá,7, z. Acrisius. Volgens eene
italiaansche legende zou zij met haar zoon in
Italië gekomen zijn en de stad Ardea gesticht
hebben ; daarna zou zij bij Pilumnus moeder
geworden zijn van Daunus, van wien Turnus
afstamde.

Danai, zhcv«o^, heeten de Grieken in de
gedichten van Homerus, oorspronkelijk een
volk in Argos.

Danaides, d«v«t'd7S, Perseus, zoon van
Danaë; dava^JaL, Argiven, ook algemeen

Grieken.

Danaides, Java.,(YS, de vijftig dochters van

Danaiis (z. a.).
Danapris, thans Dniëpr — Borysthenes.
Danastris, thans Dniëstr, oudtijds Tyras
geheeten, rivier in Sarmatia.
Danaus, d(Lvruóq, zoon van Belus en Anehinoë, kreeg na den dood van zijn vader de
regeering over Libye, maar door zijn tweelingbroeder Aegyptus en diens zonen bedreigd,
vluchtte hij met zijne vijftig dochters naar
Argos, waar hij koning werd; hij bouwde den
burcht van Argos en leerde hoe men in tijden
van droogte het land van water kon voorzien. De vijftig zonen van Aegyptus volgden
hem echter en vroegen . zijne dochters ten
huwelijk; Danaus gaf toe, maar overreedde
zijne dochters, hunne echtgenooten in den
huwelijksnacht te vermoorden, waaraan alle
gevolg gaven, behalve Hypermnestra. De
-echtgenoot van deze, Lynceus, doodde nu
Danaus zelf en al zijne schoonzusters, die
tot straf voor hare misdaad in de onder-

wereld eeuwig water moeten scheppen in een
bodemloos vat.

Dandaridae of Dandarii, a«voáoaoz, scythisch volk aan de Oostkust van de Palus
Maec tis (zee van Azow) ten N. van den
Caucasus.
Danuvius, Lkc1'ovfioq, vroeger Ister (Hister),
welke naam voor den benedenloop ook in
later tijd nog dikwerf voorkomt. Deze stroom,
thans Donau, was onder de keizers langen
tijd de grensrivier van het rom. rijk.
Daorsi, ocóot,^ot, kleine volksstam in Zuid Dalmatia.
Daphnae Pelusiae, Iaopv(LL (L Hdoi'oLab,
aegyptische grensvesting tegen Arabia, nabij
Pelusium.
Daphne, 1ápvii, 1) dochter van Penéus,
werd door Apollo bemind; toen zij, door hem
vervolgd, de goden om hulp smeekte, werd
zij in een laurier veranderd. — 2) nimf van
den Parnassus, in de oudste tij den. priesteres
bij liet delphische orakel, toen dit nog aan
Gaea behoorde.
Daphne, L1ágv7, voorstad der syrische stad
Antiochia, een waar lustoord, rijk aan laurierboomen en cypresses, met een beroemden
Apollo- tempel. Daphne was een lievelingsverblijf der Seleuciden, later ook van Pompeius
en andere Romeinen. In zedelijk opzicht stond
het slecht aangeschreven, men spreekt van
Daphnici mores.
Daphuephoria, duq v1Toona, feest om de acht
jaar ter eere van Apollo te Delphi en in

Boeotië gevierd, ter herinnering aan zijne
reiniging na het dooden van den Python.
Daphnis, lavas, zoon van Hermes en eene
nimf, herder en jager op Sicilië, bekwaam
fluitspeler en de uitvinder der bucolische poëzie. Hij zwoer trouw aan eene nimf, die hem
beminde, en toen hij zijn eed brak, strafte
zij hem met blindheid of veranderde hem in
een steen ; Hermes verplaatste hem echter
onder de sterren. — V.a. stierf. hij van liefdesmart, daar hij zich tegen den wil van
Aphrodite verzet had.
Daradax, e(gád'ai, zijrivier van den Euphraat in Syria (Cyrrhestica).
Darapsa = Drepsa.
Dardanarii, opkoopers en speculanten in
koren, die de prijzen zochten op te drijven.
Dit was onder de keizers strafbaar gesteld
en behoorde tot de delicti extraordinarii.
Dardania , 1) gewest en stad van
het troj aan sche land, aan den Hellespont,
de zetel van Aenéas. Hiernaar worden de
Trojanen ook wel Dardani genoemd. De stad
Dardania moet niet verward worden met
Dardanus. — 2) het land der Dardani, déoDavoa, in Moesia Superior, het tegenw. Servië.
De Dardaniërs waren een morsig, doch muzikaal volk, van illyrischen stam.

Dardanides, z1roáav^(fi7s, eaor1avie)v, Pria-

mus, Anchises e.a. -afstammelingen van Dar-

danus ; Dardanidae, 4aerkeridaa, daQdávco1.,
L1(oJcc1JíW5(S, dáo(Yuvoc,

Trojanen

.

Dardanis, 4aod«vis, trojaansche vrouw,
in het bijzonder Creusa (n°. 3).
Dardanus, da,CSccvoq, zoon van Zeus en
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Electra, de mythische stamvader der Trojanen en dus ook der Romeinen. Hij stichtte
in Phrygië de stad Dardania en erfde later
van zijn schoonvader Teuter de regeering;
sedert dien tijd werd het land naar hem Dardania genoemd, totdat zijn kleinzoon Tros
het den naam Troia gaf. Zijne vrouw Chryse
had van Athéna als huwelijksgift het Palladium en de beelden der groote goden gekregen, wier dienst hij eerst op Samothrace instelde en later naar zijn rijk overbracht. Dardanus was v. S. in het trojaansche land geboren, v. a. was zijn vaderland Samothrce,
Arcadië, Creta of Italië.

Dardanus, ZláØ(fl'oC, stad aan den Hellespont op den aziatischen oever, ten Z. van
Abydus. De naam Dardanellen is hiervan
afgeleid.
Dares, L1iQ17 , trojaansch priester van Hephaestus, zou nog voor Homerus eene Ilias
op palmbladen geschreven hebben. Het latijn sche prozawerk, dat nog bestaat en eene ver
Ilias van Dares Phrygius heet-talingvde
te zijn, is een werk van weinig beteekenis,
dat echter door middeleeuwsche dichters veel
gebruikt en nagevolgd is. Het is waarschijnlijk uit de 5de eeuw na C., het Grieksche
origineel, dat verloren gegaan is, is misschien
uit de lste of 2de eeuw -n. C. Zie Dictys.
Parlous , (1c gri,zóS, perzische gouden munt,
ook in Griekenland gangbaar, ongeveer ter
waarde van 22 att. drachmen. Het gewicht
van den dariek bedraagt gemiddeld 8.41 gram.
Darius, ZI( iOS, 1) D. I. Hystaspis, zoon
van Hystaspes, behoorde tot het- geslacht
der Achaemeniden, diende onder Cambyses,
was een van de zeven perzische edellieden
die tegen den valschen Smerdis samenzwoeren, en werd, nadat deze vermoord was, ten
gevolge van een orakel tot koning verheven
(521). In het begin van zijne regeering had
hij met een algemeenen opstand van de onderworpen landen te kampen, toen echter Babylon na een lang beleg weder ingenomen
was, gaven de andere provinciën zich na
elkander over. Daarop wijdde D. het eerst zijn
zorg aan het binnenlandsch bestuur : hij hervormde het belastingstelsel, legde goede wegen
aan, met vaste halten voor de posterijen, en
verdeelde het rijk in satrapieën. In 513 onder
hij met een leger van 700,000 (?) man-nam
een veldtocht tegen de Scythen; door middel
van een schipbrug trok hij over den Ister
en deed een inval in hun land, maar de
Scythen trokken zich in hunne steppen terug
en vermeden een open gevecht, zoodat D.
na vele verliezen door gebrek genoodzaakt
omwas onverrichter zake terug te keeren en
verloren geweest ware, indien de aziatische
Grieken aan het verlangen der Scythen voldaan hadden en de brug .hadden afgebroken.

Terwijl nu zijn veldheer Megabázus de landen aan den Bosporus onderwierp, breidde
hij zijn rijk tot aan den Indus uit en ver
hij ook Barca (510). Nadat de door-overd
Aristagoras (z. a.) verwekte opstand der
ionische Grieken bedwongen was, wenschte D.
de Atheners en Eretriërs, die de opstandelingen

geholpen hadden, te straffen. Hij zond daarom
zijn schoonzoon Mardonius met een groote vloot
naar Griekenland (493), doch de meeste
schepen verongelukten bij het voorgebergte
Athos; drie jaar later gingen Datis en
Artaphernes met een nog talrijker leger, die
wel Eretria verwoestten en de inwoners naar
Azië overbrachten, maar bij Marathon tegen
de Atheners een volkomen nederlaag leden.
Verdere plannen van Darius tegen Athene
en tegen het inmiddels afgevallen Aegypte
werden door zijn dood verijdeld (486). — 2)
D. II Ochus ('JL;<oS), bastaardzoon van Artaxerxes I, en daarom door de Grieken Nothus
(N6 oc) genoemd, maakte zich door het vermoorden van zijn broeder van de regeering
meester (424). Hij liet zich geheel door zijne
vrouw, Parysatis, en door gunstelingen beheerschen en lokte door zijne zwakheid allerlei
onlusten en opstanden uit, die hij meest door
list wist te dempen; Aegypte konde hij echter
niet onderwerpen. Hij stierf in 405. — 3)
D. III Codomccnnus, kleinzoon van Artaxerxes
II, werd na de vermoording van Arses door
Bagóas op den troon gebracht (336). Hij
trachtte het inwendig zeer verzwakte rijk te
herstellen, en maakte een einde aan het
schrikbewind van Bagoas ; in den oorlog
tegen Alexander d. G. toonde hij zich echter
zwak ; hij verloor de gevechten bij Issus en
Gaugamëla, trachtte naar de oostelijke provinciën van zijn rijk te vluchten, maar werd
op weg door zijn satraap Bessus vermoord
(331).

Daseon, aáo'zt))', vesting en inham op Sicilia,
ten Z. van Syracusae.
Daseylium, 4«o^ci 2tov, stad in Bithynia,
aan de Propontis. Onder de perzische heerschappij was het de residentie van de satrapen van Phrygia minor, dat, daarnaar ook
rj L1ao ti^rttc oa -Upa éria of v duo'z2 2éti O voµ6
heette.
Dassarétae, drwouo^ra1, stam in het Z.O.
van Illyris Graeca. Hoofdstad Lychnidus
aan den lacus Lychnitis.
Datanies, dará,ui1S, een Cariër, die onder
Artaxerxes II tegen de Cadusiërs streed en
tot belooning voor zijn beleid en dapperheid
satraap van Cappadocië werd. Hij bewees den
koning vele diensten en werd zeer door hem
onderscheiden, maar uit vrees dat Artaxerxes
aan zijne invloedrijke vijanden het oor zou
leenen, kwam hij in opstand (± 370). Langen
tijd hield hij zich staande, maar eindelijk
werd hij verraderlijk vermoord ( 360).
Dataphernes, daii q OVjS, was een van hen
die Bessus aan Alexander verrieden ; niettemin bleef hij met Spitamenes den oorlog
voortzetten, totdat hij door de Dahae aan
Alexander overgeleverd werd.
Datis, z1âzts, veldheer van Darius Hystaspis, die met Artaphernes de nederlaag bij
Marathon leed.
Datum, Mxov, stad en streek in oostelijk
Macedonia ten 0. van den Pangaeus moes,
tegenover Thasus, met rijke goudmijnen.
Daulis, d(L1' b s, sterke stad in Phocis ten
0. van den Parnassus, aan den weg van
3
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Chaeronéa naar Delphi. Hier behoort de

mythe van Philomëla en Procne te huis.
Daltnia, het noordelijk gedeelte "van Apulia,
.het land van Daunus, den vader van den
rutulischen koning Turnus (zie Aeneas) en
schoonvader van Diomëdes. -Daunius heros =
Turnus ; Daunia yens = Rutuliërs ; decc .Daunia
Iuturna, Turnus' zuster ; Daunias (bij

Horatius) = Apulia.
Daunus, LIavvoS, zoon van Pilamnus en
Danaë, of een Arcadiër, zoon van Lycaon,
koning van Daunia. Diomédes stond hem
bij in den oorlog tegen de Messapiërs en
nam zijne dochter tot vrouw.
Pea Dia, waarschijnlijk de godin der voort
kracht in de natuur, een andere-brengd
naam voor Ceres of Tellus, wier dienst te

Rome door de fratres arvales (z. Arvales
f'ralres) waargenomen werd ; te harer eere
werd jaarlijks gedurende drie dagen in Mei
in de stad en in een nabijgelegen heilig
woud een feest gevierd.

Deeánus, in den keizertijd een hoofdman
van tien soldaten, die in dezelfde tent gelegerd waren.
Decebalus, 1 X /3a^OS, koning van Dacia,
van Wien Domitiánus den vrede kocht (89
n. C.), maar die door Traiinus geheel verslagen werd en zichzelf het leven benam
(106 n. C.). Zie Dacia.
Deeeléa, 4^xi^1^b^^, attische gemeente ten
N.W. van Athenae, bekend door den deceleïschen oorlog (413-404), toen de Spartanen op raad van Alcibiades de plaats bezetten .

Deeemprimi, 1) eene commissie van 10 leden, die in de municipia aan het hoofd van
den senaat stond. In navolging van dezen
vindt men in den keizertijd, in het Oosten
van het rijk decaproti, o Jix(L uoivzot, die
echter een anderen werkkring hebben. De
decapróti behoeven niet tot de senaatsleden
te behooren. Zij innen de belastingen en zijn
aansprakelijk voor het binnenkomen daarvan.
— 2) deceymmprimi heeten ook de bestuursleden
van den in decuriae ingedeelden ordo der
scribue (z. appari tores).
Decemviri, een collegie van 10 mannen.
1) Decemmiviri a gris dividundis, commissie van
landverdeeling uit den ader pub/ices onder
het volk. Zie Agrariae (leges), en wel Rogatio
Servilia ograria van 63. — 2) Decemviri legibus seribundis, het uit de rom. geschiedenis
bekende collegie der tienmannen in 451449, tengevolge der lex Terentilia in het leven
geroepen en waartoe App. Claudius behoorde.
Zie Claudii n°. 2 en Tabularurm (leges XII).
i

— 3) Decemviri (st)litibus iudicandis, een oud
rechterlijk collegie, dat in processen over vrijheid en burgerrecht recht sprak, en * dat
reeds in de 5de eeuw bestond (z. Horatiae
Valeriae (leges)), als we ten minste aan mogen
nemen, dat de woorden indices decemviri op
hen betrekking hebben; v. s. is het college
eerst in de 3cte eeuw, tusschen 242 en 227,
ingesteld. De leden werden in de tribuut
gekozen. Onder Augustus veran--comitën
derde hun werkkring en werden zij voor-

zitters der centumviri. Zij vormen een onderdeel van de viqintiviri. — 4) Decevzviri
sacroruvm of sacris faciundis, belast niet het
toezicht op de sibyllijnsche boeken, die op
het Capitool bewaard werden en die zij op
last van den senaat raadpleegden (zie Sibylla).
Zij hebben het toezicht op de offers, die
Graeco rite gebracht worden, oorspronkelijk
ook op de supplicationes en teetisternici, waartoe
ex libris besloten was. In den beginne waren
er - 2, later 10 (5 patricische en 5 plebejische),
sedert Sulla 15.
Deeentius, Caesar (onderkeizer) 350-353
n. C. Hij was een neef van Magnentius, die hem
aangesteld had om de aanvallen der Germanen af te weren ; tijdens zijn bestuur werd
echter Gallia door de Germanen verwoest.
Hij doodde zichzelf, toen hij den dood van
Magnentius vernam.
Deeetia, stad der Aeduers in Gallia Transalpina aan den Liger (Loire).
Deeiánus, naam in de yens -4pputeia (4puleii n 0 . 4 en 5).

Decidius Saxa, naam van twee broeders,
die in den burgeroorlog voor Caesar en later
voor Antonius streden. De een sneuvelde als
propraetor van Syria in 40 tegen de Parthen,
die onder aanvoering van Q. Labienus in de
provincie gevallen waren.
Deeimatio. Wanneer eene geheele troepen
een rom. leger zich had schuldig-afdelingv
gemaakt aan iets, wat in een enkele met den
dood zou worden gestraft, b.v. muiterij, lafhartigheid in den strijd, dan werd die afdeeling in het gelid geschaard, het lot wees
aan, waar men zou beginnen te tellen, `en
elke tiende man werd onmiddellijk ter dood
gebracht. Onder de keizers werd deze straf
dikwijls verzacht tot vicesimatio of eentesiniatio.
De^ii, een plebejisch geslacht. 1) P. Decius
Mus, krijgstribuun in 3 43, redde toen door
zijn kloekmoedigheid het rom. leger, dat
door de Samnieten bij den berg Gaurus was
ingesloten, en deed een bijna wissen onder
luisterrijke zegepraal verkeeren.-ganie
In 340 offerde hij als consul zich in den strijd
tegen de Latijnen op, en bezorgde hierdoor
den zijnen eene schitterende overwinning.
Evenals de geheele eerste samnietische oor
ook het verhaal omtrent de opoffering-log,is
van Decius in den oorlog tegen . de Latijnen
verzonnen. Slechts staat vast, dat Decius als
consul gesneuveld is. T-- 2) P. Decius Mus, zoon
van n°. 1, consul in 312, 308, 297 en 295, eensor in 304, streed voorspoedig tegen de Etruscers, Samnieten en Umbriërs, en bezorgde in
295 bij Sentinum, het voorbeeld zijns vaders
volgende, door een vrijwilligen dood zijn leger
de overwinning op de Samnieten en de Kelten.
— 3) P. Decius • Mus, zoon van n°. 2, consul in
279, viel in den slag bij Asculum (Ansculum)
tegen Pyrrhus. V. s. is het verhaal omtrent
het heldhaftig gedrag der Decii, n. m. dat ze
zich aan de onderaardsche goden wijdden en
daarna den dood zochten, op dezen Decius
Mus toepasselijk. — 4) P. Decius klaagde in
120 als volkstribuun den gewezen consul L.
Opimius aan, dat hij burgers -onveroordeeld
.
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in den kerker had geworpen. Cicero noemt
hem als redenaar. ---- 5) P. 1)ecius (eilus) sloot
zich, om zijne schulden te kunnen betalen,
aan Antonius aan en nam deel aan den
mutinensischen oorlog. Cicero zegt daarom
spottend, dat hij op het voorbeeld zijner
voorvaderen zich voor zijne schulden had
opgeofferd.
Deeinlii, aanzienlijk geslacht uit Samnium.

Decios (C. Messius Quintus Traiinus), uit
Pannonia afkomstig, rom. keizer 249 - 251
na C., opvolger van Philippus Arabs, regeerde
goed, doch vervolgde de Christenen. Op een
tocht tegen de Gothen kwam hij met zijn
zoon in een moeras om.
Deeamána ports, de poort aan de achterzijde der legerplaats. Zie Gastra.
Decumánus, tiendpachter. Ayer decumanus,
tiendplichtig land. Miles decumanus, soldaat
van het tiende legioen. Zie ook auguria.
Decum^tes agri, zie agri decurnates.
Deeuria, afdeeling van 10 personen, later
Bene kleine afdeeling in het algemeen, zonder
dat men zich streng aan het getal 10 hield.
Bij de ruiterij was elke turnza (30 man) in
drie decuriae afgedeeld.
Deeurio, de eerste van eene cdecuria ruiterij
en als zoodanig de hoofdman er van. —
Decuriones worden in de municipia de leden
van den senates raunicipalis genoemd, die ook
ordo decurionuw heet..
Deeursio of deear sus,1) militaire oefening
met pak en zak door het geheele leger, waarbij verschillende krijgsbewegingen werden
uitgevoerd en waarbij de soldaten vooral ge
oefend werden, hunne liniën en gelederen te
bewaren. — 2) een militaire optocht of parade
rondom een grafheuvel of een altaar, ter eere
van een in den strijd gevallene opgericht.
Dedicatio, plechtige inwijding van eenig
openbaar gebouw, b.v. van een tempel. Hij
die den tempel wijdde, sloeg daarbij de hand
aan de deurpost en moest een wijdingsformulier nazeggen, dat de pontifex maximus hem voorzeide. Daarbij te haperen gold
als een slecht voorteeken.
Deditieii waren zij, die zich onvoorwaardelijk aan de genade der Rom. hadden moeten
overgeven. — Zie ook Aelia Sentia (le.c). Dediticii konden noch Gives noch Latini worden.
Deïanïra, dl tévri?a, dochter van Oeneus,
gemalin van Heracles (z. Achelóus) en de onschuldige bewerkster van zijn dood (z. Heracles), waarom zij zich van het leven beroofde.
Deïdaméa, Z1gbdáp«ta,. 1) dochter van Lycon des, werd bij Achilles, die in meisjes
aan het hof van haar vader leefde,-kledrn
moeder van Neoptolemus. - 2) vrouw van
Pirithoiis. — 3) zuster van Pyrrhus van Epirus, gehuwd met Demetrius Poliorcétes. —
4) dochter van Pyrrhus van Epirus.
.dsiy,uu, gebouw in den Piraeus, waar monsters van koopwaren ter bezichtiging uitgestald werden.
d,et,gOS, zoon of dienaar van Ares.
Deïoees, e17t6ZJ7S , een Mediër, die, nadat
het volk zich van de Assyriërs onafhankelij k gemaakt had, door zijne wijsheid en
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rechtvaardigheid grootera roem verwierf en
daarom tot koning verheven werd (709 of
700), stichter van Ecbatana.
Deïoneus, d1 wi-sz'c, 1) of Delon, d;liwv, een
van de zeven zonen van Aeolus, werd koning
van Phocis. — 2) schoonvader van Ixion,
werd door dezen, toen hij de bruidsgeschenken
van hem vorderde, verraderlijk in een vuur
geworpen. — 3) zoon van Eurytus.
-poel
Delonides, Milëtus, zoon van Apollo en

Deïone.
Deotarus, JgtO uc..00i, tetrarch van Galatia
in Azië, ondersteunde de Rom in den mi
oorlog en ontving daarvoor-thradiscen
van den rom. senaat den titel van rex met
een vergrooting van grondgebied._ In den
burgeroorlog streed hij voor Pompeius; Caesar
vergaf het hem echter en liet hem het groots te gedeelte van zijn rijk. In 45 werd Deiotarus door zijn kleinzoon Castor en zijn arts
Phidippus aangeklaagd van een aanslag tegen
Caesars leven, toen deze indertijd bij hein
had vertoefd: Cicero verdedigde den koning,
en hoewel er geene vrijspraak schijnt gevolgd
te zijn, werd de zaak toch niet verder vervolgd . Antonius bevestigde voor eene groote
som gelds Deiotarus weder in zijn vroeger
gebied, maar later streed hij onder Brutus
bij Phillippi tegen de triumviri, met wie hij

zich echter verzoende.
Deiphobe heette de sibylle van Cumae,
dochter van den zeegod Glaucus.
Deïphobus, dalwo/:'os, zoon van Priamus en
Hecabe, een van de voornaamste trojaansche
helden. Hij was steeds tegen de uitlevering
van Helena en trouwde haar na den dood
van Paris. Bij de verovering van Troje werd
zijn huis verwoest en hij door 3leneláus op
wreedaardige wijze gedood. Met Paris zou
hij Achilles gedood hebben.
Deïphontes, 4i 6vzr^S, zoon van Antima
schoonzoon en opvolger van Temenus-chus,
(z.a.); v.a. vluchtte hij na den dood van zijn
schoonvader uit vrees voor zijne zwagers
naar Epidaurus.
asni ov, de hoofdmaaltijd der Grieken, in de
oudste tijden omstreeks den middag, later
tegen den avond gebruikt, waarbij men dikwijls gasten ontving, of die ook wel met
bijdragen ((17zó ovado)uiv) der gezamenlijke
deelnemers betaald werd. Bij aankomst der
gasten werden hun door slaven de zolen afgenomen en de voeten gewasschen, daarop
wiesch men de handen en nam men plaats op
de rustbank, waarop men liggende het maal gebruikte. Als spijzen worden genoemd gerstebrei (bij armere lieden het voornaamste gerecht), groenten, vleeschspijzen en visch;
vorken of messen gebruikte men niet, wel
lepels; onder het eten hield men de handen
schoon met fijngewreven broodkruimels. Na
het eten werden de schotels weggenomen,
waschwater met een soort zeep, soms ook
bloemen en reukwerken rondgediend en begon liet nagerecht ((Ïsi TQut. zea7t (it,) of drinkgelag (O? cóatoi ) met een drankoffer (on-ov daai)
waarbij men de woorden aya&ov (T«i,Aovo; uitsprak. Nadat door het lot een tafelpresident
-
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(Qt ►µ7(oOUQ7o,19wi& i c, áox i' was aangewezen,
bleef men onder het genot van wijn, vruchten,
kaas, koek, enz., dan dikwijls nog lang bij
elkander, terwijl men zich den tijd verdreef
met gesprekken, gezelschapsspelen, dikwijls
ook met voordrachten van fluitspeelsters of
vertooningen van danseressen.
Deïpyle, dochter van Adrastus,
gehuwd met Tydeus.
)

zllz(L7cQwzo, z. Decemprirai n°. 1.
L1xaQxI;(u, VFxuJiteXke , colleges van tien
personen, na den peloponnesischen oorlog
door Lysander met de regeering belast in
de meeste steden, die zich bij Sparta hadden
aangesloten. De willekeur, waarmede deze
colleges, gesteund door spartaansche bezet
regeerden, maakte in-tingeharmos,
korten tijd de spartaansche hegemonie alge meen gehaat.
Delano normnis, heet in den tijd der quciestiones perpetuae het indienen eener aanklacht
bij den praeíor gzcaestionis.
Delatóres, aanbrengers van misdrijven,
waartegen straf bedreigd was. Onder sommige
keizers, toen majesteitsprocessen aan de orde
van den dag waren, maakten sommigen van
dit aanbrengen eene broodwinning, daar hun
een vierde van de opgelegde boete of van
liet verbeurdverklaarde vermogen des ver
deel viel. Ook persten zij dik--ordelnt
werf aanzienlijke sommen af door de bedreiging, in geval van weigering eene aanklacht
in te dienen. Ze worden ook qucidruplaíores
genoemd.
Delia, geliefde van Tibullus (z.a.); pseudonym voor Plania.
Delium, L11aLo1', boeotisch stadje in het
gebied van Tanagra, waar de Boeotiërs in
424 de Atheners versloegen.
Delius, -ia, bijnamen van
Apollo en Artemis, naar het eiland Delus,
waar zij geboren waren en waar Apollo hoog
vereerd werd.
Dellius (q), dezelfde, aan Wien Horatius
een ode heeft gericht, werd door Antonius
in 41 naar Aegypte gezonden, om Cleopatra
ter verantwoording naar Tarsus te ontbieden.
Later ging hij tot Octavianus over. Hij heeft
den oorlog tegen de Parthen beschreven, dien
hij in liet gevolg van Antonius medemaakte.
Delmatia oude schrijfwijze voor Dalmatia.

Delmatius = Dalmatius.
Delminium = Dalminium.
Delphi, zIslçoo^, kleine maar beroemde stad
van Phocis, langs den Z.rand van den tweetoppigen Parnassus tegen den berg aan
gebouwd, met verscheidene tempels, waaronder die van den Pythischen Apollo de
voornaamste was. Delphi werd oudtijds als
het middelpunt der aarde beschouwd. De
oudste tempel, die volgens de sage door
Trophonius en Agamédes gebouwd was, verbrandde in 548. Hij werd (530-514) door
de uit Athene verdreven Alcmaeoniden prachtig in dorischen stijl herbouwd, waarbij de
oostgevel, in plaats van in porus of tufsteen,
in parisch marmer werd opgetrokken. In 373
werd hij door een aardbeving en een brand

vernietigd, maar door de Amphictyonen met
het geld van den tempel in nieuwenen stijl
herbouwd. Ook later is hij nog herhaaldelijk
hersteld, tot hij ten laatste door een aardbeving vernietigd werd. Hij bevatte een
ontzaggelijken tempelschat, een gouden beeld
van den god en een heiligen steen, die
als de navel der aarde, óµga^ós zes yes,
beschouwd werd, terwijl nog vele andere
standbeelden op den voorhof stonden. In den
pronaos las men de spreuken yvW&b osacvzóv en
µ^d'iv yuv. Achter de cella was een afzonderlijke ruimte, het adyíon, waaronder of
waarbij de aardkloof zich bevond, waaruit
zwaveldampen opstegen, die de Pythia (zie
hieronder) in geestvervoering brachten. (Het
bericht omtrent die zwaveldampen wordt
tegenwoordig voor een fabeltje gehouden).
In den phocensischen oorlog (357-346) .werd
de tempel uitgeplunderd door de huurtroepen
der Phocensen, in 278 door de Galliërs, die
ten getale van 200000 Griekenland trachtten
binnen te dringen, later door Sulla, vervolgens door Nero, die honderden standbeelden uit Delphi naar Rome liet voeren,
terwijl het overschot later door Constantijn
den Gr. naar Constantinopel werd overgebracht. De stad verviel, en verschillende
aardbevingen vernielden ze en verdreven de
bevolking. Op de plaats lag later het dorp
Kastri; nu heeft de fransche regeering dit
doen verplaatsen, en daarop is tusschen 1892
en 1901 opgegraven, wat er nog over is.
De tempel zelf lag in het midden van den
z^µ5voc, een met hooge muren omgeven sterk
hellend terrein; • in het zuidelijke gedeelte,
dat het laagst lag, vindt men voornamelijk
^afnveoi en geschenken, ten N. van den
tempel links het theater, rechts de ) oxii
van de Cnidiërs, een gebouw, waar de
vreemdelingen plachten samen te komen.
Het orakel van Delphi was het meest beroemde der oudheid ; eerst behoorde het aan
Gaea, Fi ; deze schonk het aan Themis,
Themis aan Phoebe, Phoebe aan Phoebus
Apollo., z. Pytho. Wanneer het orakel zou
geraadpleegd worden, plaatste zich eerie der
priesteressen of IIv& ia&, na zich gebaad en uit
de bron Cassótis gedronken en laurierbladeren in den mond genomen te hebben, op een
zetel, die op een drievoet rustte, en uit de
geluiden, die zij uitstiet, maakten de priesters
het antwoord gereed. Door zijn groot aanzien
heeft het orakel meermalen op den gang der
historische gebeurtenissen invloed uitgeoefend.
De pythische spelen hadden in de vlakte van
Crissa plaats, telkens in het derde jaar eener
olympiade. De eereprijs bestond in een lau-

werkrans.

ds#4 iite, feest ter eere van Apollo als
beschermer der zeevaart, te Athene den ben
of 7den Munychion gevierd.
Delphinium, ek)rpiv^ov, 1) stad aan de Oostkust van het eil. Chios. — 2) haven van
Oropus in Attica, overvaartplaats naar 'Euboea. — 3) gerechtshof te Athene in den
tempel van Apollo Delphinius, dat over
fDóvos Jixatoq recht sprak (zie Epheíae).

DELPHINUS— DEMETER.
Delphinus, Delphin, zk1 q s, d i

v,

1) ster -

renbeeld, waarin men den dolfijn van Anon
of van Amphitrite meende te zien. — 2) een
werktuig waarvan men zich in den zeeoorlog
bediende; het was een groote klomp lood of
ijzer, die aan den mast hing en met kracht
tegen het vijandelijke schip geslingerd werd.
Delta, het noordelijke deel van Aegypte,
tusschen de verschillende armen, waarin de
Nijl zich splitst, door aanslibbing gevormd
en uiterst vruchtbaar, en met een groot getal steden. De naam is ontleend aan den
driehoekigen vorm.
Delubram, de plaats van reiniging en ver
tempel, vooral dat gedeelte er-zoenig,d
van, waar het beeld der godheid stond.
Deins, Delos, z1oS, het heilige Cycladeneiland, waar Apollo en Artemis door Latóna
ter wereld waren gebracht. Apollo had er een
wit marmeren tempel met een altaar uit hoor
elkaar gewerkt. Tot de viering van-nei
Apollo's geboortefeest (' A^o Uth '&a) zonden
de grieksche staten jaarlijks in de maand
Thargelion plechtige gezandschappen. Om de
vier jaar werd dit feest vervangen door de
zh a, een van de luisterrijkste feesten van
geheel Griekenland. Geen begrafenis mocht
op Delus plaats hebben; lijken werden naar
het nabijgelegen Rhenéa overgebracht. De
oudste bewoners waren Cariers, daarna vestigden er zich Ioniërs. Na den perzischen
oorlog werd te Delus de bondskas van het
atheensche zeeverbond bewaard, totdat Pcrides deze naar Athene overbracht (454).
Delus was in de 2de eeuw, toen het door de
Romeinen aan Athene werd toegewezen, en
een vrijhaven werd, beroemd om zijne slaven
heinde en verre werden-markten,div
bezocht. In den eersten mithradatischen oor
werd het (88) door den pontischen veld--log
heer Menophanes of door Archeldus geplunderd en verwoest, de mannelijke bevolking
omgebracht, vrouwen en kinderen in slavernij
weggevoerd. In 69 werd het eiland wederom
geplunderd, nu door de zeeroovers, en sedert
dien tijd is het vervallen. Thans is Delus
woest en verlaten. Naar het eiland en den
berg Cynthus wordt Apollo dikwerf Delius
en Cynthius genoemd. Zie Asteria.
Dennádes, Jrpad7s, atheensch redenaar van
geringen stand, die in het belang van Macedoni ë werkte en een geducht tegenstander van
Demosthenes was; bij Alexander d. G. stond
hij in hooge gunst, zoodat hij met Phocion
tot hem gezonden werd, toen de Atheners
na het bedwingen van den thebaanschen
opstand de wraak des konings vreesden (z.
Demosthenes). Antipater liet hem ter dood
brengen, daar hij in onderschepte brieven de
bewijzen van een aanslag van Demades tegen
hem gevonden had (319). Zijn karakter wordt
uiterts bedorven genoemd, daarentegen roemen
de ouden zijne onweerstaanbare welsprekendheid, zijne geestigheid en gevatheid; niettemin waren zijne werken reeds vroeg verloren .
d,gaycoyós, leider der volkspartij in eene
republiek (ook n goczáris rov d ov) ; gewoon-
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lijk menschen die, niet door de ambteu die
zij bekleedden, maar door persoonlijke eigen
vooral door welsprekendheid, groo --schapen,
ten invloed hadden verworven. Terwijl een
bekwaam en braaf man, zooals Pericles, als
demagoog veel kon doen om het volk ten
goede te leiden, gebruikten latere atheensche
demagogen hun invloed veelal om het volk
tegen de rijken en sanzienlij ken op te hitsen,
waardoor partijschappen ontstonden, die voor
den staat een werkelijk gevaar opleverden:
vandaar dat het woord meestal eene ongunstige bijbeteekenis heeft.
Demarátus, e1l,2áQaTo;, 1) koning van
Sparta, zoon van Aristo, tegenstander van
zijn ambtgenoot Cleomenes I (z.a.) Toen hij
van de regeering ontzet was, ging hij naar
Perzië, waar hij door Darius met achting
behandeld werd en een eigen grondgebied
kreeg. Later begeleidde hij Xerxes op, zijn
tocht naar Griekenland, doch zijne raadgevingen en waarschuwingen vonden weinig
gehoor. — 2) corinthisch koopman, die voor
den tyran Cypselus vluchtte en naar Tarquinii
ging ; hij was de vader van Tarquinius
-

Priscus.

Demarches, di,„u( exoq, bestuurder van een

attischen demus ; hij werd voor een jaar door
de leden van den demus gekozen, riep hun
vergaderingen bijeen en leidde ze, hield een
register van de leden, enz. Grieksche schrij vers over rom. geschiedenis geven denzelfden
naam aan de volkstribunen.
Demeter, 41?, ? T1?e, Ceres, dochter van
Cronus en Rhea, godin van den akkerbouw,
van de geheele plantenwereld en vooral van
het koren, die de goede gaven der aarde
doet opkomen ('Avujo^ck Qa). Zijzelve had op
vele plaatsen de menschen leeren zaaien en
ploegen en had later door Triptolemus (z.a.)
de kennis daarvan over de geheele aarde
doen verbreiden.. Daardoor was zij de oorzaak geworden, dat de menschen hun vroeger
zwervend leven vaarwel zeiden en zich tot
staten en eene geordende maatschappij ver
zij is daarom ook de godin van-enigd;
wet en orde (Oec a, E eo uocpóoos) en van het
huwelijk. Dikwijls wordt zij als de vrucht
aarde zelve beschouwd en daarom som--bare
tijds voor dezelfde gehouden als Gaea of
Rhea ; ook haar naam werd door sommigen
als Ti i xi verklaard. Zij is een van de
oudste grieksche godheden en werd reeds door
de Pelasgen vereerd (fIduay^S), in lateren
tijd raakte haar dienst, bij de dorische volken
meer op den achtergrond. Zij was bij Zeus
moeder van Persephone, bij Poseidon van het
paard Anton, en bij Iasion van Plutus. De
voornaamste mythus van Demeter heeft betrekking op, het zoeken en vinden van hare
door Hades geroofde dochter Persephone (z.a.) ,
bij verscheiden groote feesten te harer eere
gevierd, vooral bij de eleusinische mysteriën,
werd deze mythus in herinnering gebracht,
waarbij men, naar het schijnt, symbolisch
zeker verband zocht aan te toonen tusschen
het jaarlijks afsterven en herleven der natuur
en het herleven van 's menschen -ziel na den
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dood. — Men offerde aan Dem. runderen,
zwijnen, vruchten en honig ; de korenaar,
de papaver, alle vruchtboomen, de pijnboom
en de olm zijn aan haar gewijd. Hare af heel-

Demeter (muurschildering te Pompéji).

dingen gelijken veel op die van Hera, echter
heeft haar gelaat eene zachtere, minder strenge
uitdrukking; gewoonlijk heeft zij een krans
van korenaren om liet hoofd en een korf met
vruchten of de mystische fakkel in de handen.
Denietrias, dipj7zvtá5, sterke vesting in
het thessalische landschap Magnesia, aan de

Pagasaeïsche golf, door Demetrius Poliorcétes

gesticht en langen tijd een sleutel van Grie-

kenland.
Demetrius, dzebos, 1) Poliorcétes, Ho)o)XJ7 z?S, zoon van Antigonus I, geb. 337,
onderscheidde zich reeds vroeg in de oorlogen,
die zijn vader tegen de andere veldheeren
van Alexander te voeren had. Hij streed met
afwisselend geluk tegen Ptolemaeus en Seleueus (z. Antibonus no. 1), en verwierf zijn bij
uitvinding van merkwaardige-namdore
belegeringswerktuigen, waardoor hij de stad
Salamis op Cyprus tot de overgave dwong,
nadat hij de vloot van Ptolemaeus, die aan
de belegerden hulp kwam brengen, geheel
verslagen had. 1`Za deze dubbele overwinning
nam hij, evenals zijn vader, den titel van
koning aan (306). Na een mislukt beleg van
Rhodus (304) trok hij naar Athene, vanwaar
hij vroeger (307) de macedonische bezetting

verjaagd had, naar dat thans weder door
Cassander bedreigd werd ; bij zijne komst
trok Cassander zich terug, en D. bleef te
Athene, waai hij, door het volk met overdreven eerbewijzen overladen, zich aan allerlei
uitspattingen overgaf, totdat Antigonus, door
het bondgenootschap van Cassander, Ptolem aeus, Lysimachus en Seleucus bedreigd, hein
naar Azië terugriep. Met den slag bij Ipsus
(301), waarbij Antigonus sneuvelde en D.
slechts met een klein gedeelte van het leger
kon vluchten, scheen alles voor hein ver
te zijn, vooral daar de Atheners wei -loren
hunne stad te ontvangen,-gerdnhmi
maar snel besloten deed hij een aanval op
de kustlanden van Thracië, en verbond hij
zich, zoodra er onder zijne vijanden oneenigheid begon te ontstaan,. met Seleucus, wien
hij zijne dochter tot vrouw gaf. In Syrië
kwam spoedig daarop Bene verzoening tusschen D. en Seleucus en hunne tegenpartij
tot stand. D. verzamelde opnieuw een leger
en eene vloot en trok naar Griekenland (296),
waar hij Salamis, Aegina en Athene innam
en de Spartanen overwon. Vervolgens door
Alexander, den jongeren broeder van koning
Antipater van Macedonië, te hulp geroepen,
verjoeg hij Antipater, maar ook Alexander
liet hij dooden, waarna hij tot koning van
Macedonië uitgeroepen werd (293). Met geluk
streed hij tegen de oproerige Boeotiërs en
tegen Pyrrhus van Epirus, maar de groote
toebereidselen, die hij maakte -om de aziatische
landen van zijn vader te heroveren, riepen
een nieuw bondgenootschap van Seleucus.
Lysimachus en Ptolemaeus tegen hem in het
leven, en voor het tot een gevecht kwam,
werd D., die om zijn hoogmoed en heerschzucht bij de Macedoniërs gehaat was, door
zijn leger verlaten, zoodat hij moest vluchten
(288). Van Griekenland uit zette hij aanvankelijk niet geluk den oorlog voort, maar in het
volgende jaar werd hij in het land van
Seleucus door eene zware ziekte overvallen
en was hij genoodzaakt zich over te geven.
Seleucus hield hem tot zijn dood (283) te
Apamëa gevangen. D. was een man van buitengewone bekwaamheid in den oorlog, vol
geestkracht in tegenspoed en gevaar, daarbij
was hij fijn beschaafd en kon hij in den
omgang zeer aangenaam zijn, maar door overmoed, onbezonnenheid en zekere neiging tot
het avontuurlijke en buitengewone kon hij
van zijne voortreffelijke eigenschappen geen
partij trekken en stierf hij als gevangene,
betrekkelijk jong, deels van hartzeer, deels
ten gevolge zijner uitspattingen. — 2) D. II,
koning van Macedonië, zoon en opvolger van
Antigonus Gon,tas, regeerde 239-229 onder
voortdurende oorlogen met de naburige vol
3) D. Soler, Iwio, zoon van Seleucus-ken.—
Philopator, leefde tot zijn 23ste jaar als gij telaar te Rome. Na den dood van Antiochus
IV (165) ging hij, zonder toestemming, maar
misschien niet tegen den wensch van den
senaat, naar Syrië, waar hij zijn neef Antiochus V dwong hem de regeering af te staan.
Wegens zijne wreedheid en dronkenschap
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gehaat, sneuvelde hij in een gevecht tegen
Alexander Balas (150). — 4) D. Nicátor,
N cj ro)o, zoon van n°. 3, die een tijd lang als
gijzelaar te Rome geleefd had, stiet Alexander
Balas door de hulp van Ptolemaeus Philométor van den troon (145), maar kon zich
nauwelijks tegen de voortdurende opstanden
zijner onderdanen en tegen Antiochus VI
staande houden. In een oorlog tegen de
Parthen, dien hij aanvankelijk met geluk
voerde, werd hij krijgsgevangen 'gemaakt en
eerst een krijgstocht, dien zijn broeder Antiochus tegen de Parthen ondernam, gaf hem
de vrijheid en de regeering weder (130); toen
hij echter in zijn rijk terugkwam moest hij
spoedig weder voor Alexander Zabina vluchten
en werd hij door handlangers van dezen of
door zijne vrouw Cleopatra (no. 7) vermoord
(126). — 5) D. Eiza os, vierde zoon van
Antiochus Grypus, streed met Antiochus X
om de regeering van Syrië ; in een strijd
tegen zijn broeder Philippus werd hij door
diens bondgenooten, de Parthen, gevangen
genomen; hij stierf als gevangene (94). — 6)
D. Phalérens, Padij ,f , leerling van Theophrastus. Door Cassander werd hem het bestuur van Athene opgedragen, dat hij van
317-307 z00 verdienstelijk waarnam, dat het
dankbare volk hem 360 standbeelden oprichtte. Toen echter Demetrius Poliorcêtes de
Macedoniërs verjoeg, moest hij als ' een mis
vluchten. Hij begaf zich naar Thebe-daiger
en van daar naar Aegypte, waar hij bij
Ptolemaeus Lagi groote achting genoot;
Ptolemaeus Philadelphus verbande hem
echter naar Boven -Aegypte, waar hij in 283
aan de gevolgen van een slangebeet stierf.
Hij was niet alleen als staatsman, maar ook
als wijsgeer, redenaar en dichter beroemd;
van zijne talrijke geschriften is echter niets
overgebleven. — 7) van Pharus, stadhouder
van koningin Teuta (z. a.) op Corcyra. Door
verraad won hij de gunst der Rom. en kreeg
hij, na afloop van den illyrischen oorlog, het
geheele gebied dat vroeger door de Illyriërs
veroverd was (228). Later tegen de Rom. in
opstand gekomen, werd hij verjaagd en moest
hij naar Philippus van Macedonië vluchten
(219). — 8) D. Belli^nus, vrijgelatene van
een anderen D., verwekte onlusten bij de
0

Intimilii, die door Caelius op last van Caesar
met geweld onderdrukt moesten worden. —
9) van Scepsis (-}- 150), schrijver van een
werk over de antiquiteiten uit den tijd van
den trojaanschen oorlog (T x,nzàs otáxooruos)
in 30 boeken. Zijn mededeelingen omtrent de
ligging van het homerische Troje zijn eerst
door de opgravingen op het einde der vorige
eeuw wederlegd. -- 10) D. Syrus, leeraar der
welsprekendheid, wiens lessen Cicero te Athene
bijwoonde. — 11) van Magnesia, tijdgenoot
van Cicero, schreef o.a. een boek over dichters en schrijvers, die door gelijkheid van
naam dikwijls met elkaar verward werden.
—12) van Gadara, vrijgelatene en gunsteling
van Pompeius. — 13) gunsteling van Caesar,
na wiens dood hij door Antonius tot stad
benoemd werd. — 14)-houdervanCyps
SCHLIMMER en DE BOER.
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van Suniuzn, leefde 40-90 na C. te Rome,
waar hij als cynisch wijsgeer in hoog aanzien stond.
Deminatio capitis = Capitis deminutio.
J?)ILtot, dr/Ai to&, Jgpoio 1Jof. heetten te Athene de ondergeschikten der elfmannen; het
waren staatsslaven, die als gevangenbewaarders, beulen e. dgl. dienst deden.
e1,utoveyoi, 1) de laatste van de drie phylen,
waarin de bevolking van Attica door Theseus
verdeeld werd. -- 2) in sommige staten van
de Peloponnesus de hoogste overheidspersonen
(z. bijv. d chaeiseh verbond). — 3) eig. zij die
voor liet publiek werken; zoo noemde- men
allen, die door hun eigen werk in hun levensonderhoud moesten voorzien. Daar zulke personen uit den aard der zaak niet zooveel tijd
als anderen op de markt, in de gymnasia en
dergelijke openbare plaatsen konden doorbrengen, werden zij in vele staten als minder
bij de algemeene belangen betrokken be=
schouwd; en genoten zij over het geheel
weinig aanzien.

Democédes, tµoz^cb5, van Croton, beroemd geneesheer, die op Aegina (528), te
Athene en op Samus met roem werkzaam
was. Toen Samus door Dar lus veroverd was
(522), kwam hij als gevangene naar Susa,
waar hij Darius van een wond aan den voet
en Atossa van een gezwel aan de borst genas, maar toen de koning hem als zijnlijfarts wilde behouden, wist hij te bewerken dat hij tot eene verkenningsreis naar de
grieksche kusten gezonden werd (520); bij
Tarentum ' ontsnapte hij, waarna hij naar
zijne vaderstad terugkeerde en met de doch
worstelaar Milo trouwde. Als-tervand
aanhanger van Pythagoras verbond hij zich
met de aristocratische partij tegen de heersche de democratie; toen echter (in 500) de
Pythagoraeërs ten offer vielen aan de woede
van het volk, vluchtte hij naar Plataeae.
Demoehares, z1 oXáw1g, zoon van Laches
en de zuster van Demosthenes, die zijne opvoeding leidde en hem van zijne beginselen
doordrong. Als bestrijder van de macedonische partij had hij den grootsten invloed
onder Demetrius Poliorcétes, maar werd hij
verdreven toen de macht van Macedonië
weder toenam. Als gezant naar Macedonië
en Aegypte, als financier en in meer andere
betrekkingen heeft hij zich zeer verdienste
gemaakt. Zijn werk over de geschiedenis-lijk
van zijn tijd is verloren gegaan. Zie ook
Dennosthenes.

Demoeritas, /1i,s6zon2o S , van Abdéra, geb.

460 en op zeer hoogen ouderdom gestorven.
Hij erfde van zijn vader een zeer groot vermogen en deed reizen naar Aegypte en het
verre Oosten; in zijne vaderstad teruggekeerd,
wijdde hij zich geheel aan de studie der
wijsbegeerte en der natuurwetenschap. De
atomistische leer, waarvan zijn leermeester
Leucippus de grondslagen gelegd had, werd
door D. nader uitgewerkt en tot een stelsel
gemaakt. Volgens hem bestaat alles uit ondeelbare stofdeeltjes (azoac), die soortelijk
aan elkander gelijk zijn, maar in grootte en
15
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gewicht verschillen; deze zijn eeuwig en in
voortdurende beweging, en uit hunne ver
onder den invloed van een on--enig,d
berekenbaar toeval tot stand komt, ontstaan
niet slechts werelden en andere lichamen,
maar ook de zielen en goden. Tusschen de
atomen is ledige ruimte, een niets (µicSh),
dat evengoed bestaat als het iets (Î). De
kennis, die alleen op zinnelijke waarneming
berust, is onvolledig en duister (oxor^ij), de
echte (yviio^i) wordt door onderzoek en studie
verworven. Het hoogste goed is gemoedsrust
átaQall c), die men verkrijgt
door in alle dingen de juiste maat te houden;
van daar misschien zijn bijnaam van lacher
(y4coî 'o ). Van zijne talrijke werken, ook op
taal- en letterkundig gebied, waarvan de belangrijke inhoud en de stijl geroemd wordt,
is zeer weinig bewaard gebleven.
(

Demodoeus, zhµódoxos, de blinde zanger aan
het hof van Alcinous, koning der Phaeaken.
zi,Ao , onderafdeelingen der attische phylen. Van ouds was Attica voor administatieve
doeleinden in demen of districten verdeeld;
door de nieuwe indeeling van: Clisthenes werd
hun aantal 100, zoodat 10 eene phyle vormden. Later vindt men 174 vermeld, er worden
zelfs 19.9 namen. van demen genoemd, waarvan
echter vele w aarschij lij k op verkeerde lezing
berusten. Zij, die tot denzelfden demus behooren ((r??eiC(C&), brengen gemeenschappelijk
zekere offers (b"^oa cJ, aortxá ) en deelen in de
inkomsten en uitgaven van den demus. Het
bestuur berustte bij een cYigfxos, het beheer
der financiën bij een T( ACS . Ieder burger
moest tot een demus behooren en zich op zijn
18de jaar in het register (iLLtQxLX01/ y òcep(cz.Fiov), dat door den demarch gehouden werd,
laten inschrijven.
Ji71, OXOGI/o& Z. dYIttot.

Demónax, zIi uthn 1, van Cyprus, die ten

tijde van Hadrif;nus te Athene leefde. Ofschoon hij tot de richting der cynici behoorde,
wijdde hij zich ook aan de staatszaken en
genoot hij algemeene achting. Hij stierf op
zeer hoogen leeftijd vrijwillig van honger,
om de lasten van den ouderdom te ontgaan.

Demophanes, Ll]7 o o(Pá^/1? s z. Eeclemus.

Demophilus, z/i µ óq,kos, 1) dichter der
nieuwe attische comedie. — 2) geschied
zoon van Ephorus (z. a.).
-schrijve,
Demophoon, -phon, zhy ocówn , - q ni, 1) zoon
van Celeus. Toen Deméter bij Celeus gastvrij
ontvangen was, werd haar de zorg voor den
kleinen Demophon opgedragen ; uit dankbaar
-wilde de godin het kind onsterfelijk-heid
maken, waartoe zij hem bij dag met ambrosia
zalfde en des nachts in het vuur reinigde.
Toen echter Metanira haar eens des nachts
verraste en van schrik luid gilde, zag Demeter
in toorn van haar plan af. — 2) zoon van
Theseus en Phaedra, - ging met de Grieken
naar Troja, waar hij zijne grootmoeder Aethra
(z. a.) bevrijdde. Op de terugreis verloofde hij
zich met Phyllis, dochter van den thracischen
koning Sithon ; hij ging echter voor het huwelijk naar zijn vaderland, en daar hij over
den bepaalden tijd uitbleef hing Phillis zich
,

op ; zij werd in een amandelboom veranderd.
Aan Diomédes, die bij zijne terugkomst van
Troja een inval in Attica deed zonder te
weten in welk land hij was, ontnam D. het
palladium. Hij verdedigde de Heracliden
tegen Eurystheus, en regeerde ook nog, toen
Orestes in Attica kwam.
1iiuo7roirou, vreemdelingen Wien het burgerrecht geschonken was. Dit geschiedde, ten
minste in vroegere tijden, te Athene hoogst
zelden en alleen wegens bizondere verdien
jegens het volk. Een voorstel om iemand-sten
het burgerrecht te verleenen moest in twee
opeenvolgende volksvergaderingen aangenomen worden, en in de tweede moesten zich
minstens 6000 stemmen bij geheime stemming
voor den voorgestelde verklaren. Ook dan
nog misten de nieuwe burgers sommige rechten; eerst hunne kinderen, soms hunne kleinkinderen, genoten het burgerrecht in zijn
vollen omvang.
z/iiiióotot' z, Jr^ttob.

Demosthenes, LF,1oc&.v1lS, 1) zoon van
Alcisthenes, atheensch strateeg in den peloponnesischen oorlog, ondernemend, omzichtig
en bekwaam. In 426, toen hij met 30 schepen
de kusten van de Peloponnésus plunderde,
vormde hij het plan door Aetolië, Doris en
Phocis te dringen en een inval in Boeotië
te doen; door onbekendheid met land en volk
mislukte deze onderneming en leed D. zulke
verliezen, dat hij uit vrees voor den toorn
der Atheners te Naupactus bleef. Toen hij
echter den Spartanen bij die stad en bij het
amphilochische Argos gevoelige verliezen had
toegebracht, keerde hij naar Athene terug.
In het volgende jaar bezette bij Pylus in
Messenië en sloot hij de spartaansche hoplieten, die gekomen waren om hem te verjagen,
op het eiland Sphacteria in ; na een lang
beleg dwong hij, door Cleon (z. a.) geholpen,
hen tot de overgave. Toen in 413 de benchten, die Nicias van Syracusae zond, steeds
ongunstiger werden, werd D. met eene aanzienlijke vloot hem te hulp gezonden; de
geleden verliezen waren echter reeds te groot,
en D. vond bij zijn ambtgenoot te veel tegen
dan dat hij eenig voordeel kon be--stand,
halen of het leger en de vloot kon redden;
na de beslissende nederlaag werd hij, evenals
Nicias, gevangen genomen en door de ver
dood gebracht. —-biterdSyacusn
2) .Athener, zoon van Demosthenes, geb. 383,
verloor op zijn zevende jaar zijn vader, die
hem een vrij aanzienlijk vermogen naliet,
waarvan echter, toen hij meerderjarig werd,
bijna alles door zijne voogden verduisterd of
verkwist was. In liet proces, dat hij hun deswege aandeed (364), trad hij dus reeds zeer
vroeg als redenaar op, zoodat sommigen ook
vermoedden dat de bij die gelegenheid door hem
gehouden redevoeringen niet door hem alleen,
maar door of ten minste met de hulp van
Isaeus gemaakt waren. Deze was reeds vroegen zijn leermeester in de welsprekendheid
geweest, ofschoon hij natuurlijk ook andere
redenaars hoorde, en de natuurlijke nadeelen,
waarmede D. te kampen had, lichamelijke
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zwakte en een spraakgebrek, waren bij het

onderwijs zoovele moeielijkheden, die hij alleen door bewonderenswaardige volharding
kon te boven komen. Ofschoon D. het
eerste proces tegen een van zijne voogden
won, gelukte het hem niet zich in het bezit
te stellen van het hem toekomende, en moest
hij zich ten slotte met de betaling eener
betrekkelijk kleine som tevreden stellen;
dientengevolge vond hij het ook raadzaam
met de twee andere voogden eene schikking
te maken. Daarna hield hij zich als 1oyoyoágoc bezig met het schrijven van pleidooien,
waarmede hij naar het schijnt veel succes had,
doch deze werkzaamheid liet hij varen toen
hij zich op de staatszaken ging toeleggen. Op
ongeveer dertigjarigen leeftijd begon hij ook
in de volksvergadering op te treden, v. s.
nadat hij bij eene "vroegere poging uitgefloten,
maar door een beroemd tooneelspeler tot
volharding aangemoedigd was. Voorshands
hield hij zich met onderwerpen van onder
belang bezig, maar weldra zag hij-geschikt
dat van buiten een gevaar dreigde, dat den
ondergang van Athene en geheel Griekenland ten gevolge moest hebben : de toenemende macht van Macedonië. Sedert 351,
het jaar waarin hij z jn eerste Philippica
hield, houdt D. niet op, de Atheners tegen
Philippes te waarschuwen, en hen te wijzen
op hunne verkeerdheden, waardoor het dezen
mogelijk werd zich steeds grootei gebied te
verwerven en meer en meer invloed op de
aangelegenheden der Grieken te krijgen.
Grievend moet het voor D. geweest zijn te
zien, hoe weing zijne vermaningen vermochten, hoe zelden de door hem voorgestelde
maatregelen ten uitvoer gebracht werden,
deels door de onverschilligheid van het volk,
deels door gebrek aan bekwame veldheeren,
maar vooral door het drijven. 'van eene invloedrijke partij, die in het belang van
Macedonië werkte en waarvan Aeschines
(z. a.) de woordvoerder was. Het kon D.
niet ontgaan, waartoe dit alles leiden moest;
toen dan ook Philippus na den tweeden
heiligen oorlog eensklaps he masker afnam
en zelfs Athene bedreigde, was hij de eenige
die niet verrast werd, die kalm genoeg bleef
om ook nu nog verstandige maatregelen te
nemen en oogenblikkelijk een bondgenoot
Thebe en Athene tot stand-schaptuen
te brengen, dat aanvankelijk Philippus met
goed gevolg scheen weerstand te bieden ; de
slag bij Chaeronéa besliste echter in het
nadeel der Grieken. Vruchteloos waren ook
de pogingen van D. om na den dood van
Philippus een algemeen grieksch bondgenootschap tegen Macedonië in het leven te
roepen ; de snelheid en gestrengheid, waarmede
Alexander op Thebe wraak nam, boezemde
ieder schrik in, en alleen op voorspraak van
Dem,des zag Al. af van zijn eisch, dat met
andere redenaars ook D. aan hem zoude uit
worden. Maar hoe weinig gevolg-gelvrd
de bemoeiingen van D. ook hadden, het volk
erkende steeds zijne edele bedoelingen en zijn
vaderlandslievend streven ; zoolang men zich
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nog konde bedriegen omtrent Philippus' plannen, mocht het al lachen, wanneer D. door
zijne vijanden een overdreven pessimist en
waterdrinker" genoemd werd, telkens wanneer zij een beslissenden slag tegen hem
meenden te slaan, toonde het volk hoezeer
het hem achtte. Toen D. Aeschines wegens
hoogverraad aanklaagde, ontsnapte deze, in
weerwil van zijne invloedrijke vrienden, ternauwernood aan eene veroordeeling ; toen
daarentegen Aeschines zich verzette tegen
een volksbesluit, waarbij aan D. wegens zijne
verdiensten een gouden krans werd toegekend,
leed hij zulk een verpletterende nederlaag,
dat hij een langer verblijf te Athene onmogelijk achtte (z. Aeschines). Ook werden aan
D. verscheiden eerambten opgedragen, die hij
alle met bekwaamheid en dikwijls met groote
kosten waarnam, en de hardnekkige tegenstand der macedonischgezinden kon niet
beletten, dat hem werd opgedragen de lijkrede
over de gesneuvelden bij Chaeronea uit te
spreken. Ongelukkige gevolgen had voor hem
echter de komst van Harpalus (z. a.) ; ofschoon
hij eerst afgeraden had dezen in de stad te
ontvangen, beweerde men later dat hij zich
had laten omkoopen om in het belang van
Harpalus te werken ; hij werd tot eene boete
van 50 talenten veroordeeld, en daar hij die
som niet kon betalen, werd hij gevangen
gezet (324) ; hij ontvluchtte echter na weinige
dagen en bracht eenigen tijd opAegina en te
Troezen door, totdat hij bij de algemeene
beweging, die door den dood van Alexander
in geheel Griekenland ontstond, teruggeroepen
werd. Hij werd in triumf te Athene ingehaald
en leidde weder voor eenigen tijd met hart
en ziel de toebereidselen voor dem oorlog tegen
Macedonië ; na de nederlaag bij Crannon
vluchtte hij naar den tempel van Poseidon
te Calauria, waar hij, toen de troepen van
Antipater naderden om hem gevangen te
nemen, zich door vergif van het leven beroofde (October 322). Ruim 40 jaar later
richtte het volk, op voorstel van Demochares,
een standbeeld voor hem op, als voor een man
die zijn vermogen voor het algemeen belang
had opgeofferd, den staat vele diensten bewezen en vele bondgenooten verworven had,
het volk steeds ten goede geraden had, en
eindelijk in het gevaar den dood boven het
verzaken zijner beginselen had gekozen. Zijne
redevoeringen zijn voor een deel verloren
gegaan, van de 61, die zijn naam dragen, worden 16 voor onecht gehouden ; de echte gelden
als modellen van welsprekendheid en dienen
tot schitterende bewijzen van zijne bekwaamheid en zijn ijver, zoowel als van zijne vader
zijn edel karakter. De belang -landsief
meest gelezen redevoeringen zijn:-rijksten
xf)czà ÇJJt^ínjrov «'

(begin 351), de 3 Olynthi-

sche (351-349), ('oi zfS lon^vr^; (346), za à
l^ia^
xi graet^C rwof
ObAi,tgroi, ))' (344),
zwv xX„Coo-Poo (341),
(343, zie zieschlnes ),
KTijoLgi 'lo;
xectà Ptïí,tnoz' ' (341) , fn
áo11 zov ot^gzh ov - (330, zie zieschines).

Denarius, zilveren rom. munt = 10 as,
(zie as), later, toen de as in gewicht beperkt
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was = 16 as. De denarius is altijd in waarde
gelijkgesteld met de Attische drachme. De
stempels waren verschillend. Denarius auveus,
bij verkorting alleen aureus geheeten — 25
zilveren denarii of 100 sestertiën. Zie aureus.
Denselétae of Dentheléti, dn4,r i a&,
va(', thraciseh volk aan den Haemus,
tusschen _ de rivieren Strymon en Nestus.
Dentátus, bijnaam in het geslacht der Curii.
Denantiatio, de inleiding tot een proces,
de mededeeling daarvan door den eischer aan
den gedaagde en de afspraak der partijen om
voor den praetor te verschijnen. Sedert M.
Aurelius wordt denuntiatio vaak gebezigd
voor de gerechtelijke dagvaarding.
Deo, drew, verkorte naam, die aan Demeter
vooral bij de dichters gegeven werd.
DepontAni werden wel eens de burgers
boven 60 jaar genoemd. Den Romeinen zelf
was de oorsprong van dezen naam duister.
Misschien is de uitdrukking hieruit te verklaren, dat toen de pontes ingevoerd werden
bij het stemmen, iuniores, hetzij in ernst of
in scherts, geroepen hebben : sexa#enarios de
popte, met deze beteekenis, dat de oude hee ren, die door hun leeftijd geen diensten meer
aan den staat verschuldigd waren, ook maar
van de stembus moesten wegblijven. Dat de
zestigjarigen echter het stemrecht gemist
zouden hebben, is beslist onjuist.
Deportatio, verbanning naar eenige afgelegen strafkolonie, zooals de cycladische
eilanden, Donusa, Amorgos, Seriphus, Gyarus, onder militaire bewaking en met verlies
van burgerrecht en bezittingen. Relegatio was
slechts eenvoudige verbanning naar eene bepaald aangewezen plaats, waar de balling
overigens als vrij man leefde, en zonder
verdere rechtsgevolgen. Onder de republiek
waren deze straffen voor rom. burgers onbekend ; zij dagteekenen uit den tijd van
Augustus. Bij Tacitus e. a. worden deportatio
en relegatio somtijds dooreen gebezigd.
. Derbe, belangrijke stad in Lycaonia, aan
de grenzen van Ísauria, het eerst genoemd
als de woonplaats van den tyran Antipater,
den vriend van Cicero.
Derbiees, deQ,^ïzzf^t, scythisch volk aan de
noordelijke grenzen van Perzië, in de steppen
ten 0. van de Caspische zee. Het zijn de
afstammelingen van de Miassageten, waartegen
Cyrus te velde trekt.
Dereetis, -to deQz xGS, -zee h, een syrisch
meisje, moeder van Semiramis; zij liet den
vader van haar kind dooden en het kind in
een woestijn brengen, waar het door duiven
gevoed werd; daarna stortte zij zich in een
meer bij Ascalon en werd zij in een visch
veranderd. De Syriërs vereerden haar onder
den naam Atargatis als godin te Hierapolis;
zij wordt afgebeeld met het bovenlijf van
Bene vrouw, dat in een vischstaart uitloopt.
Dercyl(1)idas, deQzv2(x)ida^, Spartaan, die
in den peloponnesischen oorlog met roem
diende. In 399 werd hem het bevel over het
spartaansche leger in Klein -Azië opgedragen;
hij herstelde de onder zijn voorganger Thibron verslapte krijgstucht, voerde met kracht
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den oorlog tegen de Perzen, en wist vooral
door zijn groote slimheid, om welke hij
Sisyphus bijgenaamd werd, groote voordeelen
te behalen. Reeds hadden de satrapen Tissaphernes en Pharnabázus een wapenstilstand
met hem gesloten om de vredesvoorwaarden
op te stellen ; toen echter de koning van
Perzië intusschen groote krijgstoerustingen
maakte, kwam Agesiláus in Azië en nam
het opperbevel van D. over. Deze bleef nog
eenigen tijd bij het leger, en toen na den
zeeslag bij Cnidas de Spartanen overal verjaagd werden, handhaafde hij zich in Abydus
en Sestus.
Dertóna, /1IQ3wv, stad in Liguria, ten Z.
van den Padus (Po), rom. kolonie met den
bijnaam Julia, thans Tortona.
Dertósa, ,1^ezwo«, thans Tortosa, stad der
Ilercavones in Tarraconensis nabij de monding van den Ibérus (Ebro).

Designator, 1) bediende in het theatrum,
die aan de toeschouwers hunne plaatsen moest
aanwijzen. De entréekaartjes, tesserae Ikeahales, wezen den rang, de afdeeling (cuneus)
en het nummer der plaats aan, benevens den
titel van het stuk. — 2) aannemer van begrafenissen en lijkstaatsies. — 3) in de 3de
eeuw n. C. een scheidsrechter bij de wedrennen.
Destrietarium, vertrek waar men zich van

stof, zweet en olie liet reinigen, zie Striyilis

en Balneunz.
Dèsuitores, 1) paardrijders, voltigeurs, die
in vollen ren van het paard sprongen, het
bijhielden en er weder opsprongen, of ook
wel met twee paarden of meer hunne kunsten
vertoonden en van het eene op het andere
oversprongen. — 2) numidische en ook wel
andere ruiters, die twee paarden bestuurden,
en wanneer het Bene vermoeid was, in vollen
ren en volle wapenrusting op het andere oversprongen.
Detestatio sacrorum, plechtige afstand van
de sacra zijner yens bij arrogatio in eene
andere, of verzaking van de sacra der familie
-

bij een testameníum comitiis calatis factum.
Deucalion, 4^2'x«)^wv, 1) zoon van Promëtheus en Clymene, koning van Phthia, was
met zijne vrouw Pyrrha de eenige die behouden bleven, toen Zeus het overige menschdom
door eene overstrooming en een plasregen van
negen dagen verdelgde. Het schip, dat hij
op raad van Prometheus gebouwd had, landde
bij het vallen van het water op den Parnassus (v. a. Athos of Aetna). Verschrikt door
de eenzaamheid die hen omringde, raadpleegden zij het orakel van Themis, dat hun beval
de beenderen hunner moeder achter zich te
werpen. D. begreep dat hiermede steenera,
als het ware de beenderen der moederaarde,
bedoeld werden ; zij gehoorzaamden aan het
orakel en de steepen van D. werden mannen,
die van Pyrrha vrouwen. Het graf van D.
vond men te Athene bij den tempel van den
olympischen Zeus, dat van Pyrrha te Cynus
in Locris. Hunne kinderen waren Hellen,
Amphictyon, Protogenéa e. a. — 2) zoon van
Minos en Pasiphaë, vader van Idomeneus, nam
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deel aan den tocht der Argonauten en aan
de calydonische jacht.
Deunx = 11 unciae. Als muntstuk bestond
de deunx niet. De as had 12 unciae.
Deva, ZIF7ova, thans Chester - (afgeleid van
Castrurn), in de buurt van Liverpool, stad in
Britannia Romana. Ook de aanliggende baai
of breede riviermond, thans Dee, heette zoo.
Deverra, eene godin, die ' met Pilumnus
en Intercidóna aangeroepen werd om eene
kraamvrouw met haar kind tegen den invloed
van Silvánus te beschermen. Om zich de hulp
van die godheden te verzekeren, liet men des
nachts drie mannen met bijl, stamper en
bezem, de zinnebeelden der beschaving, om
het huis loopen.
Deversorium, zie Caupona.
Dexippus, zIi h7Uroq, 1) grieksch geschied
eeuw n. C., wiens voor -schrijvend3
werk de gebeurtenissen na den dood-namste
van Alexander behandelde. — 2) nieuw -platonisch wijsgeer in de 4de eeuw n. C., schrijver
van commentaren op Aristoteles.
Dextans = 10 unciae of 5 /,3 as. Een muntstuk van dit bedrag bestaat niet.
Di indigetes, enz., zie Dii indigetes, enz.

Dia, z. _Deco Dia.

Dia, ei«, 1) oude naam van het eiland
Naxus. — 2) eilandje ten N. van Midden
eilandje in de arabische golf-Creta.3)
(Roode Zee), voor de monding van -de Aela-

nitische golf (Aelaniticus sinus).
Diablintes, een van de vier takken der
Aulerci. Hoofdstad: Noviodunum, tgw. Jublains.
Diacria, ewsxoiu, het N.O. bergland van
Attica. De Diacriërs waren het armste en
meest democratisch gezinde gedeelte der -attische bevolking.
mdtz(sOice, in het algemeen de beslissing
in een proces, in het bizonder iii eene rechts
waarin verschillende personen dezelfde-zak,
aanspraken (bijv. op een voogdij, ambt e.
dgl.) willen doen gelden ; ook in een proces
tegen de staatskas, wanneer iemand beweerde
recht te hebben op verbeurdverklaarde goederen.
,Ibácroyos, opvolger; in het bizonder wordt
die naam gegeven aan hen, die na den dood
van Alexander d. G. over de deden van zijn
rijk regeerden.
Diaeta, een complex van verschillende
kamers in een Romeinsch huis, die samen
een woning op zich zelf vormen. In Pompeii
heeft men verscheidene zulke cliaetae meenen
te herkennen.
Diaeus, ZI (5 os, van Megalopolis, sedert 149
strateeg van het achaeisch verbond en aan
oorlog tegen de Romeinen,-voerdin
die vooral door zijn toedoen ontstaan was;
nadat hij door Mummius bij Leucopetra op
den Isthmus verslagen was, maakte hij door
vergif een einde aan zijn leven (146).
Diagoras, z&(5yoo(5S, 1) van Rhodus, een
der beroemdste athleten van Griekenland,
vader en grootvader van athleten. Een van
de gedichten van Pindarus is aan hem gewijd.
— 2) van Melus, zoon van Teleclides, hield
zich in zijne jeugd met poëzie bezig, later
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werd hij een aanhanger van Democritus. Hij
leefde meestal te Athene, waar hij door het
loochenen der goden (vandaar zijn bijnaam
ûos) en het bespotten der mysteriën zooveel
aanstoot gaf, dat de Atheners een prijs op
zijn hoofd stelden (411) ; hij vluchtte echter
tijdig naar Corinthe. Deze verhalen zijn
echter niet geheel betrouwbaar.
ab «yea" , beambten te Athene, die ieders
aanslag in buitengewone belastingen (bijv. de
^Zocopá) bepaalden en nalatige betalers ver-

volgden.

L1t,atz17r? , scheidsrechter. Te Athene werden civiele zaken, ter besparing van onkosten, meestal in de eerste instantie door een
scheidsman behandeld. Op verzoek van den
eischer wees de magistraat, die met de leiding
van het proces belast was, door het lot een
van de openbare scheidslieden aan, waarvan
er meer dan honderd waren ; van de beslissing van den scheidsman kon men bij de
Heliaea appelleeren. De scheidsrechter kreeg
bij elke zitting van beide partijen een drachme; wegens misbruiken in het waarnemen
zijner betrekking kon hij bij de logisten
aangeklaagd worden. — Bovendien kon men
elk geschil bij overeenkomst door een of meer
scheidsrechters laten beslissen, die men zelf
koos; van hun uitspraak was echter geen
appel geoorloofd.
ztázz0005, bijnaam van Hermes, als uitvoerder van de bevelen van Zeus.
db(Je/uLefliQce, het bewijs door getuigen, dat
eene aanklacht al of niet behoort in behandeling genomen te worden. De aangeklaagde
kon eischen, dat cie aanklager door getuigen bewees, dat er geen beletsel (verj wring e. dgl.) bestond om de zaak te behandelen, of anders zelf door getuigen bewijzen
dat zulk een beletsel wel bestond. Wie bij de
CfhapaQrvQ a geen vijfde deel van de stemmen
voor zich had, verviel in de i r o s^ «.
Diana, oorspronkelijk eene italiaansche
maangodin, wier wezen in nauw verband
staat met dat van Janus, en wier dienst door
latijnsche plebejers in Rome was ingevoerd;
later werd zij geïdentificeerd met Artemis en
werden alle attributen en mythen van deze
op haar overgebracht. Zij was voornamelijk
de godin van het mindere volk, ook slaven
en slavinnen stonden onder hare bescherming.
Haar feestdag viel op den 13den Augustus, en
de luili saeculares waren aan haar en Apollo
gewijd. --- Beroemd was de tempel, dien zij als
beschermgodin van het latijnsche stedenverbond op den Aventinus had. Ook te Aricia
(z. a.) had zij een beroemd heiligdom. Haar
eeredienst in den tempel op den Aventinus
is ingericht naar dien van de Aricische Diana.
Dianium, kaap en stad van Tarraconensis,
tegenover de Pityusen- eil. De stad, oudtijds
eene kolonie van Massilia en toen Hemeroscopium geheeten, had een beroemden Dianatempel. Sertorius gebruikte de haven als
marinestation.
bcs pu5s. Wanneer er vermoeden bestond,
dat iemand zich wederrechtelijk als atheensch
burger had laten inschrijven, werd bij volks-
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besluit bevolen, dat de

µos,

waartoe zulk

een persoon behoorde, zijn ledenregister zoude
herzien. In eene vergadering der werd
dan dit register voorgelezen, en over iedereen,
wiens recht men betwijfelde, werd gestemd;
deze stemming heette at Lpi pLotS. De persoon,
te wiens nadeele de stemming was uitgevallen, verloor zijn burgerrecht zonder ver
straf te beloopen ; indien hij echter , ap--der
pelleerde en ook dan in het ongelijk gesteld
werd, konden zijne goederen verbeurd ver
hijzelf als slaaf verkocht worden.-klarden
— Ten tijde van Demosthenes gebeurde het
eens, dat aan alle lemen tegelijk het herzien
hunner ledenlijsten werd opgedragen.
Diasia, 4&aoia, een groot feest ter eere van
Zeus M^Lto; den 23sten Anthesterion door
de Atheners bij den Ilissus gevierd; het was een
verzoeningsfeest, waarbij ieder burger een offer
bracht; wie geen stuk vee kon betalen, gaf een
gebak in den vorm van een schaap of varken.
/I aIc;oq Joogoe, of alleen Jimv2o 5 , een wedloop, waarin de dubbele lengte van de ren
werd..
-banfgelop
Dieaea, thracische stad bij het meer Bistónis.

L. Cornelius Sulla door eene lex Valeria (z. a.)
tot levenslang (perpetuus) dictator was eene
dier onwettigheden, waaraan de laatste tijd
der rom. republiek zoo rijk is. De rom. geschiedenis kent dictators, vooral rei gerundae
causa, d. i. tot het voeren van een oorlog,
maar ook seditionis causa, commzitiorunne habendorum c., senates legencdi c., delectus Iiabencdi
c., feriaruin Laíinarmmn c.,. clavi Eigendi c., d. i.
voor het inslaan van den gouden jaarspijker
op het Capitool, quaeslionis eicercendae c., d. i.
tot het leiden van een buitengewoon rechtsgeding. De officieele term voor de benoeming
is : dictaíorem disere. De grieksche vertaling
is (CZJioZáT(»g, ook d zrc wo. Tot de insigniën
van den dictator behoorden de sella curieus,
de toga praeteeta en 24 lictoren met roeden bundels en bijlen. De eerste dictator was
T. Lartius Flavus, de eerste uit de plebs
C. Marcius Rutilus, in 356. Ook bij het
latijnsch verbond komen dictators voer.

Dietátor municipális. In de municipia ston-

den meestal twee personen aan het hoofd van
het gemeentebestuur met den titel van duumviii iuri dicundo. Evenwel komen enkele
afwijkingen voor. Zoo stond. b.v. te Lanu-

Dicaearehia,
LPXt(L, havenstad van
Cumae, later Puteoli.
Dicaearehus, L/GYfCt(tOZoÇ, van Messina,
leerling van Aristoteles, beroemd als schrijver
van wijsgeerige, geschied- en aardrijkskundige
werken, die echter alle bijna geheel verloren
gegaan zijn. Zijn Bios `E)) á^ToS in 3 boeken
was het oudste werk over beschavingsgeschiedenis.
diy(dXOr, grieksch koperen muntstukje,
een vierde j van een obolus.
Dietïtor. De dictatuur, omstreeks 500 te
Rome ingesteld, was in den grond een herstel der koninklijke macht, doch slechts voor
zes maanden op zijn langst. Was de taak,
waarvoor hij benoemd was, vroeger afgeloopen, dan behoorde de dictator zijn ambt neer
te leggen. De dictator, oudtijds ook ua,agister
populi geheeten, als aanvoerder van het voet
werd benoemd door een der consuls,-volk,
natuurlijk krachtens een senaatsbesluit ; op

vium, Aricia, Caere, Nomentum, Fidënae,
Tusculum één - persoon aan het hoofd met den
titel van dictator.
Diste, d^zzi7, berg op Creta, waar Zeus
geboren was. Bij rom. dichters Dictaeus —
cretensisch.
Dietynna, dixrvvvfe, z. Britoinartis.
Dietys, zlIzwS, 1) broeder van koning
Polydectes van Seriphus, die de kist aan land
trok, waarin zich Danaë met haar kind bevond. -- 2) D. C•etensis, van Cnossus, had
naar men meende, Idomeneus in den trojaansehen oorlog begeleid en op palmbladen
een dagboek (Ephemeris) geschreven, dat ten
tijde van Nero bij gelegenheid van eene
aardbeving in zijn graf gevonden werd. Van
dit werk bestaat eene latijnsche vertaling
van zekeren L. Septimius, die in de Ode
eeuw n. C. leefde ; van het oorspronkelijk
grieksche werk is onlangs een klein gedeelte

zijne beurt benoemde hij zijn rza gister egztit^ura,
die zijn collega ° a inor^ en, zoo noodig, zijn
plaatsvervanger was en met hem aftrad.
Daar de onbeperkte volmacht van den dictator ouder was dan de instelling van het
volkstribunaat, vermochten de volkstribunen
niets tegen den dictator, die van zijnen kant
ook niets tegen hen vermocht uithoofde hunner onschendbaarheid, zij konden elkander
dus niet hinderen. De dictator was niet aan
de provocaiio onderworpen, zie echter Valeriae
(lees) de provocatione, n°. 3. In 217, na den
slag bij het trasumeensche meer, was er geen
consul te Rome om een dictator te benoemen;
hierom werd Fabius Maximus (Cunctator)
door het volk gekozen en niet tot dictator
benoemd, maar met dictatoriale macht bekleed, pro dictatore. Na afloop van den 2den
Punischen oorlog zijn geen dictatoren meer
benoemd. In plaats van een dictator te benoemen, behielp men zich met het senates
consultmn uitimunt (z. a.). De .benoeming van

gevonden. Z. Dares.
4tJ(iuxaa, een gedenkschrift betreffende
de opvoering van een tooneelstuk, bevattende
den titel van het stuk, den naam van den
schrijver, den tijd en de plaats der opvoering,
enz. Van deze documenten maakten latere
schrijvers over geschiedenis der letterkunde
of van liet tooneel, v. s. Aristoteles liet eerst,
veel gebruik, en bij de meeste grieksche en
latijnsche tooneelstukken, die bewaard gebleven zijn, bestaat ook nog de rY^ a za)ia
geheel of gedeeltelijk. -- d. beteekent in de
eerste plaats het instudeeren door den dichter
van een koor, vooral voor tragedie en comedic,
dan ook het opvoeren zelf der tooneelstukken;
ook de stukken, die bij dezelfde gelegenheid
ten tooneele kwamen, noemde men soms met
een gemeenschappelijken naam fft&eofd.
Didia (lex) sumptuaria, tot beperking der
uitgaven voor maaltijden, niet slechts te
Rome, maar in geheel Italia, 143, een uit
-breidngva
lex Fannia van 161.

g
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Pi4Iii, aanzienlijk plebejisch geslacht. 1)
T. Diclius, consul in 98, overwon als praetor de Scordiscers. Als proconsul versloeg
hij de Celtiberiërs in Hispania. Hij sneuvelde
in den marsisehen oorlog. - 2) C. Didius,
legaat van Caesar, sneuvelde in Hispania in
den strijd tegen S. Pornpeius. - 3) M. Didius
(Sevrus) Julianus zie Juliani n. 3.
Dido, L1Jth, ook liJlissci, 'Eoou, geheeten,
was de zuster van den tyrisehen koning
Pygmalion, en de echtgenoote van haren oom
Aeerbas of Siehaeus. Toen Pygmalion haar
man had doen vermoorden, vluchtte Dido
± 870 met een aantal Tyriers, en landde
op de kust van Africa, waar zij van zekeren
koning larbas een stuk grond kocht en aldaar
de stad Carthago stichtte. Toen later Tarbas
haar met geweld en onder bedreiging met een
oorlog tot vrouw begeerde, richtte Dido een
brandstapel voor zich op en doorstak zich
daarop met een zwaard. Zij werd door de
Carthagers als godin vereerd. Vergilius brengt
in zijne Aenëis Aenas en Dido samen, en
laat Dido sterven tengevolge van hopelooze
liefde voor Aeneas. Dezen vorm van de sage
heeft hij aan Naevius en misschien ook aan
Ennius ontleend.
Didraehma, -mum, (MQaX/oJ, griekseh zilveren muntstuk ter waarde van twee drachmen.
Didyma, Ta z1crli/La, stad in het gebied
van Milëtus, ook Braiichidae geheeten, met
een beroemden tempel en een orakel van
Apollo, waarvan het geslacht der Branchiden
de priesterlijke waardigheid vervulde. Door
Dar lus of door Xerxes werd de stad verwoest,
doch later werd zij door de Milesiërs herbouwd. De bouw werd echter nooit geheel
voltooid. Zie ook Brcsnc/iidae.
Didymus, ZIcJV/AOç, 1) bijgenaamd XziTsoç, beroemd alexandrj nsch grammaticus,
geb. in 63, wien door de ouden een fabelachtig aantal werken, v. s. 3500, worden
toegeschreven. Voornamelijk hield hij zich
bezig met commentaren en woordenboeken op
Homerus, Sophocles, Aristophanes e. a. dichters en de attische redenaars. - ) Claudius
Didyrnus, z. Glaudii n°. 40.
Dies Coniithules, z. Gomitiales dies.
Pies Enilotereisi, z. Festi dies.
Dies Fasti, z. Fcesei.
Dies Festi, z. Fesi dies.
Dies Nefasti, z. Nefcdi dies.
Dies Profesti, z. Festi dies.
Piespiter, oude naam van Jupiter (Diovis
pater).
Diffarreatio, eene in bizonderheden onbekende vorm van echtscheiding, wanneer het
huwelijk per coufarrecsiionem gesloten was.
Deze echtscheiding komt eerst sedert den
keizertijd voor.
Digentia, een koel en helder beekje in het
sabijnsche land, dat langs het landgoed van
Horatius stroomde en zich in den Anio
stortte.
Digesta, een verzameling van juridische
geschriften; vooral wordt met dien titel,
( gr. Thi'dizr(u) een gedeelte aangeduid van
het wetboek van Justininus.
-
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Digiti, door Cicero gebruikte latijnsche
naam van de Dactyli Idaei.
Digitius (S.) werd door Scipio Africnus
maior bij de inneming van Carthago nova
(210) met een muurkrans begiftigd. Zijn
zoon was in 194 praetor en stadhouder van
Hispania citerior.
Dii intligetes, de inheemsche, oorspronkelijk rom. goden, in tegenstelling van de
pergrïni of novensides.
Dii manes, zie Manes.
Dii novensides (novensiles) of peregrini,
goden wier dienst niet oorspronkelijk rom.,
maar van elders ingevoerd was, in tegenstelling met de di(s) indiyetes.

Dii 1)ellts, zie Penates.
Dii seleeti : hieronder verstaat Varro de
voornaamste Romeinsche goden.
dt(t)ir6ta of Bovqióvue, feest te Athene den
1 4den Skirophorion ter eere van Zeus IIo)sç
gevierd. Men liet een stier van het heilige
koren, dat op het altaar lag, eten en offerde
hem daarop als het ware tot straf. De priester, die hem doodde, moest echter terstond
na den doodelijken slag vluchten, en de bijl,
waarmede het offer voltrokken was, werd in
zijn plaats voor het gerecht gebracht, vervloekt en in zee geworpen. De huid van het
offerdier werd opgevuld en daarna voor een
ploeg gespannen. Sommigen zien in dit gebruik een overblijfsel van een oude dierenvereering.
Jtzaiîrai ZlLlà ditoiç, rechters, die over
minder belangrijke zaken en waarschijnlijk
alleen in de demen buiten de stad oordeelden.
Zij waren door Pisistratus ingesteld, om de
landlieden buiten de stad te houden. Na zijn
val werden ze afgeschaft, maar in 453 weder
ingesteld ten getale van 30. Na Euclides
(403) werd het getal op 40 gebracht, van waar zij gewoonlijk or/ vsvxeQáxovw- genoemd
worden.
Z/tzOr?Qtov, lokaal waar eene rechtbank
zitting houdt, ook de rechtbank zelve.
zk'uorziv, de belooning der rechters te
Athene, toO zuott6ç. Door Pericles werd
aan de rechters eene betaling van een obolus
voor iedere zitting toegekend, door Cleon
werd deze verdrievoudigd (rtth1ioov uOutxóv). De rechters ontvingen bij hunne komst
in het gerechtshof een bewijsje (of5tfloAov),
waarop zij na afloop der zitting bij de zth)a
x o t-r (u betaling kregen. Overdreven is ongetwijfeld liet bericht, dat jaarlijks 150 talenten
als Jzucz6v door den staat uitgegeven
werden.
zTh,7, godin der gerechtigheid, dochter van
Zeus en Themis, dikwijls als straffende godin
met de Erinyen vereenigd. Zij is dezelfde als
Astraea.
LlZ17 proces, meer in het bizonder, in tegenstelling van yQ(sq1, ook ciyiii ikîtoç, (YIZ17 Zd
genoemd, proces wegens persoonlijke beleediging, mishandeling, toegebrachte schade, enz.
De behandeling der (hza& is vooral daardoor
van die der y,aqa verschillend, dat de aanklager moet zijn de betrokken persoon of zijn
ziçtoç, en dat beide partijen tot dekking van
-
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de kosten zekere geldsom (^covr«v^L«) moesten
storten, die de verliezende partij aan de winnende moest terugbetalen. De straf bestond
meestal in boete of schadeloosstelling, aan
den aanklager te betalen, echter konden de
rechters in sommige ernstige gevallen nog
eene verhooging van straf (7r000 ri u«) bij v.
gevangenisstraf, erbij voegen, en volgde op
herhaalde veroordeelingen somtijds atimie.

Vgl. /Q(9.
( o06, een soort van
Dimaehaeri, (1&/Lapu
zwaardvechters. Uit den naam maakt men
op, dat zij ieder met twee zwaarden gewapend waren.

Dimallum, d &'ga 1oq, ook -, stad der
Parthini in Illyris graeca, aan de kust ge-

legen.
Dimensuratio provinciarum is de titel van
een klein geschrift over geographic uit de
4e eeuw n. C., zie Divisio orbis terrarum.
Dinarchus, d ri-vr(o fos, van Corinthe, geb.
omstreeks 361, kwam jong naar Athene en
werd een leerling en vriend van Theophrastus en Demetrius Phaléreus. Als aanhanger
van Cassander werd hij in 307 verbannen en
ging hij naar Chalcis op Euboea, van waar
hij eerst in 292 terugkwam ; na den dood
van Cassander liet Polyperchon hem ter dood
brengen. -Hij leefde van het schrijven van
pleitredenen, waarin hij Demosthenes trachtte
na te volgen; een van de drie redevoeringen,
die zijn naam dragen, wordt door velen voor
onecht gehouden.

Dindyméne, di'iiv^, bijnaam van Rhea
Cybele, naar haar tempel op den berg Dindymum, volgens de overlevering door de
Argonauten gesticht.
Dindymum, -mus, -ma (plur.), dii deµov,

--,Aos, -/ naam van twee bergen, beide aan
Cybele geheiligd, die hiernaar Dinclyméne heet.
De eene lag op de grenzen van Phrygia en
Galatia, nabij de stad Pessinus, waar een
tempel was met het uit den hemel gevallen
beeld der godin, dat in 204.naar Rome werd
overgebracht. De andere berg lag op het
schiereiland van Cyzicus en had een tempel,
die reeds door de Argonauten zou gesticht zijn.
Dino, eki-vw, dochter van Phorcys, eene
van de Graeae.
Dinochares, d(troyáofS, beroemd macedonisch bouwmeester, was belast met den aan
Alexandrië en richtte den brandstapel-legvan
voor Hephaestion op. Van hem was het zon
uit den berg Athos een beeld-derlingpa,
van Alexander te houwen, dat in de rechterhand Bene stad zoude dragen, en in de linker
een schaal, waaruit eene rivier zou stroomen.
V. a. is zijn naam Dinocrates, Timochares,
Chirocrates of Stasicrates.
Dinocrates, 1 i'oxeév 7j , 1) z. Dïnochczres.
,

— 2) z. Philopoemen.

Dio, l cwv, van Syracuse, zoon van Hipparinus, zwager van den jongen Dionysius,
geb. 409. Van nature niet vele voortreffelijke
eigenschappen begaafd en sedert zijne jeugd
beoefenaar der wijsbegeerte, genoot hij algemeen hoog aanzien en oefende hij zelfs zoowel op den ouderen als op den jongeren

Dionysius een gunstigen invloed uit. Maar
zijne vijanden, vooral Philistus, wisten hem
bij laatstgenoemden verdacht te maken, zoodat hij in 366 verbannen werd ; hij ging
naar Athene en leefde daar eenigen tijd,
terwijl hij vooral met zijn vriend Plato omging, die vroeger op zijn verzoek tweemaal
Syracuse bezocht had, en nu herhaaldelijk
vergeefsche pogingen aanwendde om eene
verzoening tusschen hem en den tyran te
bewerken. Toen eindelijk de heerschappij van
Dionysius steeds drukkender werd en zich
vooral tegen de betrekkingen van Dio richtte,
besloot hij een poging te wagen, om zijn
vaderland te bevrijden. Met eene uiterst ge
macht landde hij in het W. van Sicilië-ringe
(357), terwijl Dionysius hem niet een vloot
aan de kust van Italië afwachtte, en werd
hij met vreugde door de Syracusanen ontvangen ; daar echter de burcht in handen
van Dionysius gebleven was, volgden nog
langdurige gevechten en onderhandelingen,
gedurende welke, vooral door de tegenwerking
van zijn vroegeren aanhanger Heraclides, die
nu bevelhebber van de vloot was, reeds oneenigheden tusschen Dio en zijne partijgenooten uitbraken, die eenmaal zoo hoog liepen,
dat hij zich - met de zijnen naar Leontini begaf; spoedig echter werd hij teruggeroepen
en eindelijk moest Dionysius zijne aanspraken
laten varen. Toen Dio nu echter zelf aan de
regeering gekomen was, ,verminderde spoedig
de ingenomenheid met hem, en kreeg hij door
zijne overdreven gestrengheid en willekeurige
handelingen vele vijanden. Vooral Heraclides
bleef zich tegen hem verzetten, en toen hij
dezen had laten ter dood brengen, steeg de
ontevredenheid zoo hoog, dat weldra bij
sommigen liet plan opkwam zich van den
geweldenaar te ontdoen. Zoo werd Dio, na
eene regeering van ruim drie jaar, op een
feestdag in zijn eigen kamer vermoord (354).
Zijn aandenken werd echter hoog in eeres
gehouden en de Syracusanen richtten te zijner
gedachtenis een gedenkteeken op.
Dio Cassius (beter Cassius Dio) Coceeiánns,

van Dio Chrysostomus, geb. te Nicaea 155 n. C., trad in
186 als redenaar te Rome op, werd senator
praetor, *tweemaal consul en stadhouder van
Pergamus, Africa, Dalmatië en Pannonië. Na
eenigen tijd in Campania gewoond te hebben,
ging hij naar Nicaea terug, waar hij zijn
leven eindigde. Van zijn groot grieksch werk,
bevattende in 80 boeken de romeinsche geschiedenis van de vroegste tijden tot Alexander Sevérus, een werk dat hij op aansporing
van een droomgezicht onder handen nam en
waaraan hij 22 jaren werkte, zijn 25 boeken
(36 — 60) volledig bewaard gebleven, van de
andere bestaan grootere of kleinere fragmenten en uittreksels. Het bevat belangrijke bijdragen voor de geschiedenis van het keizerz1/icvv o Káootoe, kleinzoon

;

rijk, ofschoon ook veel, dat ons weinig belang
inboezemt, bij v. verhalen van wonderen, hofgeschiedenissen, enz. ; in taal en stijl tracht
hij de oude grieksche schrijvers na te volgen.

Dio Chrysostomus Coceeiánus,

eiwo

o xazioó-
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iro,ioc, geb. te Prusa omstreeks 50 n. C., hield

zich aanvankelijk met rhetorische, later met
philosophische studiën bezig. Onder Nerva en
rrainus leefde hij, door beide keizers hoog
geëerd, te Rome, van waar bij vroeger onder
Domitiiinus verbannen was. Van hem bestaan
80 in den vorm van redevoeringen geschreven
verhandelingen over wijsbegeerte en zede kunde, uitmuntend door sierlijkheid en zuiverheid van taal, en zeer belangrijk voor de
kennis der toestanden in zijn tijd.
aco 1*)(L Z. zhwoór.

Dioeaesarëa,

zi oxaaoáo.Eca,

vroeger Sep-

phoris, aanzienlijke stad in Galilaea; den
nieuwen naam krijgt de stad na de verwoesting van Jerusalem.
Diodes, dtox).fq, 1) zoon van Orsilochus,
koning van Pherae. — 2) van Megara, om zijne
dapperheid na zijn dood als heros vereerd;
te zijner eere vierde men te Megara jaarlijks
het feest e^óztÛc. — 3) een van de vorsten
te Eleusis, die door Demeter in de mysteriën
onderwezen werden. — 4) van Phlius, dichter
der oude attische comedic. -- 5) demagoog te
Syracuse tijdens den peloponnesischen oorlog,
aan wien vooral de ba;rbaarsche behandeling der atheensche krijgsgevangenen geweten
wordt. Na afloop van den oorlog tegen de
Atheners bewerkte hij de wetten in democratischen geest, en men verhaalde, dat hij zichzelf van het leven beroofd zou hebben, omdat
hij in strijd met zijn eigen wet gewapend
in de volksvergadering gekomen was (vgl.
Charonclas). Na een ongelukkig gevecht tegen
de Carthagers (409) werd hij verbannen, doch
spoedig teruggeroepen. -- 6) van Carystus,
beroemd geneesheer vóór den tijd van Aristoteles. — 7) van Peparethus, grieksch geschied
uit de 3e eeuw, die over de oudste-schrijve
geschiedenis van Rome schreef. Zijn werk
heeft Fabius Pistor (Fabii nz°. 25) als bron
gebruikt. — 8) rhetor uit den tijd van Au-

gustus.
Dioeletiánus (C. Aurelius Valerins), van
geringe afkomst, in Dalmatia geboren, klom
van gemeen soldaat onder keizer Probus tot
stadhouder van Moesia op, en werd in Nov.
284 na C. door zijn leger tot keizer uitgeroepen. Daar hij inzag, dat bij de toenemende
invallen der barbaren het rom. rijk te uit
voor één regent, nam hij in 285-gebridwas
Maximianus tot Caesar, en in 286 tot Augustus en mederegent aan, wien hij het W.
des rijks toevertrouwde, terwijl hij zelf de
zorg voor het 0. behield. In 293 namen zij
nog twee hulpkeizers aan, met den titel
Caesar, als het ware kroonprinsen, om hen
later als Augusti op te volgen, n.l. Galerius
voor het 0., Constanties Chlorus voor het
W. Tevens werd elke helft van het rijk nog
weer in tweeën gesplitst (zie praefecturae).
Als onderverdeeling van de prciefecurcie had
men nu 12 dioeceses (z. a.), die weer onderverdeeld waren in 101 provincies. Italië werd
met de overige provincies gelijk gesteld, en
ook aan de grondbelasting onderworpen.
Verder worden burgerlijk en militair gezag
gescheiden. Het burgerlijk gezag is in handen
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van de 4 prae, fecti praetor'io, de legers worden
gecommandeerd door duces. In 305 legde
Diocletianus, die naar rust verlangde, zijne
waardigheid neder, om bij Salona stil te
leven. Van zijn paleis aldaar zijn nog overblijfselen. Hij stierf in 313. Diocletianus be
hoort tot de keizers, die de Christenen streng
vervolgden. Met hem begint de (absolute)
monarchie. De senaat wordt ter zijde geschoven. Alle gezag gaat uit van den keizer,
die zich Dominus laat noemen, en een streng
hofceremonieel, aan het Oosten ontleend,
invoert. De keizers wonen nu niet meer in
Rome, maar meer aan de grenzen van bet
rijk, Maximianus te Milaan, Diocletianus te
Nicomedéa. Toch heeft Diocl. nog veel in
Rome gebouwd, zie Thermae.
Dio0rus, 4tód oS, 1) van Iasus, bijgenaamd Cronus, megarisch wijsgeer aan het
hof van Ptolemaeus Lagi. -- 2) van Tyrus,
te Athene leerling van Critolaus en zijn
opvolger als hoofd der peripatetische school. —
3) D. Siculus van Agyrium, leefde onder
Augustus te Rome. Na dertig jaar in Europa
en Azië gereisd en met ernst zijne bronnen
bestudeerd te hebben, zette hij zich tot het
schrijven van eene algemeene geschiedenis
(Bc h ao íirx turooby. ) van de vroegste tijden
tot Caesar in 40 boeken, waarvan 15 (1-5,
11 - 20) geheel bewaard gebleven zijn, terwijl
van de overige fragmenten en uittreksels bestaan. Hoewel hij zijne bronnen- gewoonlijk
zonder kritiek eenvoudig naschrijft en ten
gevolge van zijne streng synchronistische
indeeling aan zijn werk geene eenheid wist
te geven, is het toch belangrijk door vele
van elders onbekende berichten, vooral betreffende de geschiedenis van Sicilië.
Diodotus, z/tó(T0z0C, 1) Athener, op wiens
voorstel de Atheners het besluit introkken
om de afvallige Mytilenaeërs te dooden (z.
Cleon). — 2) van Erythrae, schrijver van
,

Erp [oYS' Asáiic?ov,

een werk, dat verloren

gegaan is, maar waarvan Plutarchus en Diodórus gebruik gemaakt hebben. — 3) geleerd
stoicijnsch wijsgeer, leermeester en vriend
van Cicero, in wiens huis hij woonde en stierf
(49/48), en wien hij zijn vermogen naliet.

Dioeeesis, rYtoi;u^w.ç, onderafdeeling van het

keizerrijk sedert Diocletianus (z. a.).

Diogenes, zhoy /v ij s, 1) van Apollonia op
Creta, Ionisch wijsgeer uit het einde van de 5e
eeuw, die, evenals Anaximenes, de lucht als
de grondstof van alles aannam. Van zijn
werk cT(&o t, q)vuhwc zijn enkele fragmenten bewaard. — 2) de cynicus, ó Ki w,-, geb. 404.
te Sinópe. Met zijn vader Ricesias, - die als
valsche munter veroordeeld was, vluchtte hij
,

als knaap naar Athene, waar hij leerling
werd van Antisthenes. In de praktijk dreef
hij de leer van dezen, dat het geluk bestaat
in het gemis van behoeften, tot zulk een
uiterste, dat hij bij de Atheners tot .een voor
werd. Hij gebruikte het-werpvansot
slechtste voedsel, kleedde zich als een bedelaar, en nam inderdaad ook wel aalmoezen
aan; hij woonde in een klein, armoedig
huisje, dat men spottend een ton noemde,
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ofschoon hij meestal onder den blooten hemel
of in eene stoa sliep. Van geleerdheid of
wijsgeerige bespiegelingen had hij een af keer;
onbekommerd om den spot zijner tijdgenooten,
hekelde hij op zijn beurt de dwaasheden,
maar evenzeer de beschaving van zijn tijd.
Plato noemde hem icozcnç gabiogxvoc. Op
eene reis naar Aegina werd hij door zeeroovers gevangen genomen en op Creta als
slaaf verkocht; Xeniades van Corinthe kocht
hem en vertrouwde hem de opvoeding zijner
kinderen toe, van welke taak hij zich tot
genoegen van zijne leerlingen en hun vader
kweet. (V. s. is dit verhaal, zooals zoovele
omtrent hem, verzonnen). Daarna vrijgelaten,
leefde hij des winters te Athene, des zomers
te Corinthe, waar hij in 323, naar men ver
straat, stierf. — 3) van Seleucia-haldeop
in Babylon, leerling van Chrysippus en
eenigen tijd hoofd der stoicijnsche school,
werd met Carneades en Critoláus in 155 als
gezant naar Rome gezonden. Van zijne tal
werken is niets overgebleven. — 4)-rijke
D. Laërtius, leefde te Athene waarschijnlijkk
in het begin van de 3de eeuw n. C., schreef
een werk in 10 boeken over het leven en
de leerstellingen van beroemde wijsgeeren,
dat een hoofdbron is voor de geschiedenis
der wijsbegeerte, ofschoon de tekst waarschijnlijk in hooge mate vervalscht is.
ZI otxtoµóy, de gewelddadige ontbinding
eener aanzienlijke stad en verdeeling van de
inwoners in. kleine landelijke gemeenten; een
van de middelen tot invoering eener aristocratische staatsregeling.
z1 o) off, zie Isthmus.
Diomedéae insulae, -v iyoo L1 o L? d uat, vijftal
eilandjes aan de Oostkust van Italia, ten N.
van den coons Garcytznus. Zij waren genoemd
naar Diomédes, die na den val van Troje,
op de apulische kust zou geland zijn. Op het
grootste van deze eilanden, Trimerus (Tri metus), heeft Julia, de kleindochter van Augustus, twintig jaar in ballingschap geleefd.
Diomédes, 1) koning der Bistoeen in Thracië, die de vreemdelingen, welke
in zijn rijk kwamen, aan zijne paarden tot
voedsel gaf. Heraeles liet hem zelf dit lot
ondergaan en bracht de paarden aan Eurystheus. — 2) zoon van Tydeus en Deipyle,
nam deel aan den oorlog der epigonen. Na
afloop daarvan volgde hij zijn grootvader
Adrastus als koning van Argos op, en trok
hij met 80 schepen met de Grieken naar Troja,
waar hij zich een van de dapperste helden
betoont, onder bescherming van Athéna altijd
in de voorste rijen strijdt, en zelfs Aphrodite
en Ares wondt. Met Odysseus dringt hij door
een onderaardschen gang in de stad en rooft
het palladium, dat hij later naar Argos mede neemt (z. echter .Demopion). In Argos terug
vindt hij dat Aphrodite, uit wraak-gekrd,
voor de haar bij Troje toegebrachte wond,
zijne vrouw Aegialca tot overspel verleid heeft;
daarom vertrekt hij, hetzij vrijwillig, hetzij
uit vrees voor hare lagen, naar Aetolië, en
geeft zijn grootvader Oeneus de regeering
weder, die hem door zijn broeder Agrius out-
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nomen was. Op de terugreis wordt hij door
storm naar de kust van Italië gedreven en
landt hij in Daunia, hij ondersteunt koning
Daunus tegen de Messapiërs, neemt diens dochter Euippe tot vrouw, sticht vele steden (Bene
sterft op hoogen-ventum,Brdis.a)en
leeftijd. V. a. zoude hij op het laatst van
zijn leven naar Argos teruggekeerd en daar
gestorven zijn, of zoude hij op reis daarheen
op een van de Insulae Diomedéae verdwenen
zijn, terwijl zijne tochtgenooten van verdriet
over zijn verlies in reigers (ayes Diomecleae)
veranderden. In verscheiden steden van Italië
en Griekenland werd hij als heros vereerd,
te Argos stond zijn dienst in nauw verband
met dien van Athena. Behalve bovengenoemde
eilandjes zijn ook de Diomeddi Campi in
Apulia naar hem genoemd. — 3) latijnsch
grammaticus uit de 4de eeuw na C., schreef
3 boeken de are grammalica, in hoofdzaak
een uittreksel uit oudere dergelijke werken
en vol citaten uit oude schrijvers.
c

Diomëdis Campi = Campi Diomédis.
Diomedon, zILo, ldI»v, atheensch admiraal uit
den laatsten tijd van den peloponnesischen
oorlog, behaalde een ge voordeelen op de afvallige bondgenooten, was een van de admiraals
die den slag bij de Arginusae wonnen en
later door de Atheners ter dood veroordeeld
werden, z. Leo n°. 4.
dto,ctetic, vroolijk feest ter eere van Herades door de Atheners gevierd, zoo genoemd
naar den Athener ,biomus, den eersten die
hem als god, en niet als heros, een offer
bracht.
, tooii , de eed, waarmede beide partijen
z to
in een rechtsgeding hunne verklaringen bekrachtigen, z. d ruw uooia.

Dion -- Dio.
Dióne, ij nv ^, dochter van Oceanus en

Tethys of van Uranus en Gaea, bij Zeus
moeder van Aphrodite. Oorspronkelijk was
zij liet vrouwelijk evenbeeld van Zeus, en
werd zij vooral te Dodóna als zijne gemalin
vereerd ; later werd zij als zoodanig door Hera
verdrongen. Ook Aphrodite heet soms zhthvi
of meer ddcovaai .
Dionysia, dto'Z'o6GC, feesten ter eere van
Dionysus, in het bijzonder twee die in Attica
gevierd werden : 1) de kleine of landelijke
(/1. ta Zc V' áyoo7I1s,

iv áyQO&S, zà µ&ZQc), in

de maand Poseideon (Dec. Jan., zie Annus)
buiten de stad gevierd, dagen van uitgelaten
vroolijkheid, zang, dans, scherts en plagerij.
In de verhalen van de lotgevallen van
Dionysus, die bij dit feest door op een wagen
staande personen voorgedragen werden, ligt

de oorsprong van het attische drama. Eene
eigenaardige vermakelij kheid waren de áorth ,
waarbij men op een gevulden en van buiten
glad gemaakter zak moest springen en zich
staande houden. — 2) de groote of stedelijke
ook
alleen tel.), eerst ten tijde van Pisistratus
ingesteld, van 8 tot 13 Elaphebolion (Maart—
April, z. Annus) met groote pracht in de
stad gevierd. Het oudste beeld van den god
werd door een schitterender optocht rond(gil. (rá cteyál.a, -ca x(er' dort', áortxá,
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geleid, terwijl door talrijke koren dithyramben
gezongen werden, dikwijls door de beroemdste
dichters voor die gelegenheid vervaardigd;
de hoofdzaak was echter het opvoeren van
nieuwe tragedies en comedies. In den tijd
van den att. zeebond kwamen bij dit feest
00k de bondgenooten hunne bijdragen storten;
bovendien trokken de feestelijkheden . zulk
Bene menigte landvolk en vreemdelingen, dat
men die dagen ook voor de geschiktste hield
om bekend te maken, welke onderscheidingen
de staat aan verdienstelijke burgers had toegekend. — Tusschen beide feesten en als het
ware daarmede tot een geheel vereenigd,
vielen de Lenaea en de Anthesteria.
Dionysi(a)des, Itovvo clr1,^S, —oídrís, treur speldichter uit Tarsus, tijdgenoot van Alexan,

d er d. G.
Dionysius, 1) van Phocaea, aan-

voerder der Ioniërs in den opstand tegen
Perzië ; na den slag bij Lade ging hij naar
Sicilië, van waar hij als vrijbuiter tegen Tyrrheners en Carthagers streed. — 2) de oude,
geb. 431, van geringe afkomst, onderscheidde
zich in den oorlog tegen Carthago; nadat de
strategen, die Agrigentum verloren hadden,
op zijne aanklacht van hun ambt ontzet waren,
werd hij met anderen in hun plaats benoemd;
in deze betrekking wist hij het leger voor
zich te winnen, waarop hij zijne ambtgenooten
afzette, met eene wacht naar Syracuse trok
en zich van de alleenheerschappij meester
maakte (405). Daar hij in den oorlog met
Carthago niet gelukkig was, maakte hij gebruik van de omstandigheid, dat hun leger
door pest geteisterd werd, om vrede te sluiten, waarbij echter een groot deel van Sicilië
in hun macht bleef. Nu versterkte hij Ortygia,
nam een groot aantal huursoldaten in dienst
en maakte zich meester van alle grieksche
steden op Sicilië. Hij vergrootte de stad
Syracuse, en bracht een groot deel der be-

volking van Naxus, Catana, Leontini enz.,
,daarheen over. Den oorlog tegen de Carthagers hervatte hij driemaal en voerde hij
over het geheel met geluk, hoewel hij geen
blijvend voordeel kon behalen; zelfs werd
hij in 396 door Himilco in Syracuse belegerd, totdat de pest in het carthaagsche
leger weder zulke verwoestingen aanrichtte,
dat D. het na eene gemakkelijke, doch beslissende overwinning tot het koopen van
vrijen aftocht dwong. Ondertusschen had D.
ook Croton en Rhegium veroverd en andere
grieksche steden in Beneden - Italië aangevallen. Bij zijne onderdanen was hij alge
gehaat wegens zijne wreedheid, roeke--men
loosheid en verregaanden achterdocht. Hij
liet zich veel voorstaan op zijne liefde voor
kunst en wetenschap, noodigde dichters en
wijsgeeren aan zijn hof, maar wilde daarvoor
ook bewonderd worden om zijne eigene treurpe l e n ; te Olympia werden zijne werken bespot, maar te Athene won hij in 367 eerí
prijs. Hij stierf kort daarna, v.s. van vreugde
over die overwinning, v.a. aan de gevolgen
zijner onmatigheid of door vergif, dat zijn
zoon hem had laten geven. — 3) de jonge,
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zoon van den vorigen, in zijne opvoeding
uit wantrouwen door zijn vader verwaarloosd,
kwam in 367 aan de regeering en maakte
spoedig vrede met de Carthagers. Daar hij
van nature niet wreed of onbekwaam scheen,
meende Dio (z.a.) hem door de leeringen van
Plato, die naar Syracuse genoodigd werd, tot
een ideaal vorst te kunnen vormen, en inderdaad scheen dit korten tijd te gelukken, maar
weldra leende D. het oor aan vleiers en
verkeerde raadgevers. Dio werd verbannen,
en hoewel Plato later nogmaals naar Syracuse
geroepen werd, bleek het dt hij allen invloed
verloren had. Na het vertrek van Dio ontaardde de regeering van D. in eene tyrannie,
nog drukkender dan die van zijn vader, en
toen Dio in 357 terugkeerde, werd hij met
open armen ontvangen. D. ging naar Locri
in Beneden-Italië, waar hij zich van de heerschappij meester maakte en de, burgerij wreed
onderdrukte, totdat hij zich in 346 den strijd
der partijen te Syracuse ten nutte wist te
maken om daarheen terug te keergin en de
regeering weder in handen te nemen. Weldra
riepen echter de Syracusanen, zijne onder
moede en bovendien door de Car--druking
thagers in het nauw gebracht. hulp .van Corinthe in; Timoleon kwam en dwong D. zich
over te geven en de regeering neder , te leggen. Hij vertrok naar Corinthe (344), waar
hij, naar men verhaalde, als schoolmeester
het overige van zijn leven in armoede sleet.
— 4) van Milétus, logograaf, jonger tij dgenoot van Hellanicus. -- 5) van Samus, leefde
in den al exandrij nschen tijd en schreef mythologische en historische werken, die door
Diodórus als bronnen gebruikt werden. — 6)
D. Thra.x, (o Ooás), grammaticus te Alexandrië, leerling van Aristarchus, schrijver van
de eerste wetenschappelijke grieksche spraakkunst en van andere werken op het gebied

der philologie. — 7) van Halicarnassus,
leefde 'sedert 30, waarschijnlijk als rhetor,
te Rome, en schreef, behalve kleinere werken,
eene rom. geschiedenis (`P&i ápcccooycc)
van de oudste tijden tot den eersten punischen
oorlog; liet- is uitgekomen in 7; hij had er
22 jaar aan gewerkt ; van de 20 boeken,
waaruit dit werk bestond, zijn de eerste elf
volledig, de overige in uittreksels en fraginenten bewaard. Zijn streven is, de beschikking der goden in de geschiedenis duidelijk
te maken, en de Grieken met hunne onder
aan Rome te verzoenen; zijn stijl-werping
is veelal opgesmukt, vooral in de lange,
redevoeringen, die hij zijn hoofdpersonen in
den mond legt. Van zijne rhetorische en
critische verhandelingen zijn de meeste
bewaard gebleven, zij zijn van groot belang
voor de geschiedenis der grieksche letterkunde.
— 8) van Halicarnassus, bijgenaamd óMotvmxóS,

naar zijne

]ilotl(Thxi7 áaiooíu,

een groot

werk over de geschiedenis van kunsten en
wetenschappen, waarvan slechts enkele fragmenten bewaard zijn. Hij leefde ten tijde
van Hadri ,nus. — 9) de reisbeschrijver (ó
7c fl47yijx
uit den tijd van Keizer Hadriamus, schreef in grieksche hexameters een
),
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menschen en gaven hem een plaats in hun
midden. De god, in wiens hoede over het
algemeen boomen en bomvruchten staan

overzicht van de aardrijkskunde, waarin hij
vooral Posidonius volgde, en dat door lateren
veel gebruikt en eenige malen in het Latijn
vertaald werd, o. a. door Aviénus.
Dionysus, zItóvi'cros, Bacc/tus, zoon van Zeus
en Semele, werd bij den dood zijner moeder,
daar de tijd zijner geboorte toen nog niet
gekomen was, door Zeus gedurende eenige
maanden in zijn dij bewaard. Toen het kind
voor de tweede maal ter wereld kwam, gaf
Zeus het ' aan de nimfen van Nysa om op
te voeden en te verzorgen. Nadat D. volwassen was, plantte hij den wijnstok en gaf
hij van den daaruit bereiden drank aan de
nimfen en andere bewoners van het woud

is in het bizonder een god van den wijij, en
daar het kweekgin van vruchten, evenals
iedere tak van landbouw, den overgang van
een lageren tot een hoogeren trap van beschaving vooronderstelt of ten gevolge heeft,
geldt hij evenals Deméter voor den brenger
van zachtere zeden, wet en orde (O,xoµogóooc),
veelal wordt hij ook met deze godin in ver
gebracht, zelfs wordt hij mede vereerd-band
in de eleusinische mysteriën, waar hij den
naam Iacchus ('Leaps) draagt, of als broeder

Dionysus van het Vaticaan.

Dionysus van het Louvre-Museum.

te drinken ; terstond gaven allen zich aan
hem over en vereenigden zij zich in opgewonden geestvervoering om hem te begeleiden
op den tocht, dien hij ging ondernemen om
zijne nieuwe gave over de geheele wereld te
verspreiden. Bijna overal, vooral bij Oeneus
in Aetolië en in Attica (z. Icarius), werd zijn
geschenk dankbaar aangenomen en hijzelf als
god gehuldigd, tegenstanders bracht hij door
indrukwekkende bewijzen zijner macht tot
zwijgen (z. Acoetes, I..curyus, Pentheus). Toen
eindelijk zijne overwinning volkomen was,
erkenden dan ook de olympische goden zijne
macht en zijn weldadiger invloed op de

('Av&FVS, Av3X05, 1vcroz17, 'Y1c, ^aocóS),

of bruidegom van Core KóeoS heet. En terwijl
de wijn de menschen verkwikt en versterkt,
hen van zorg en leed bevrijdt (Av«^oS), brengt.
hij ook het gemoed in hoogere stemming,
verhoogt zijne ontvankelijkheid voor indruk
bewerker van de geestdrift-kenisd
(w^o^^o^^^6µóS). Daarom is D. ook een bevorderaar der schoone kunsten (1VII^nog,^roc) en
een vriend der Muzen, en wordt hij dikwijls'
in vereeniging met Apollo vereerd, met wien
hij ook als orakelgevend god overeenkomst
heeft ; de dithyrambus en het drama hebben
hun ontstaan _aan zijn eeredienst te danken.
Maar aan den anderen kant wordt die hoogere

DIOPHANES—DIOTIMUS.

stemming dikwijls tot luidruchtige uitgelatenhei d , waardoor zich verscheiden Dionysusfeesten kenmerkten, of tot mystieke op-

gewondenheid (Bdz oS, BogtoS, Lvboc). Dit
laatste vond men vooral bij de nachtelijke
feesten (Nzixr), die in den herfst op den
Parnassus gevierd werden, waarbij vrouwen
in dierenhuiden gekleed en met den thyrsus
in de hand als razend (Maenaden, Bacchanten,
Thyaden, enz.) over de toppen der bergen
rondzwierven, terwijl zij onder een oorverdoovend uitgillen van den kreet ^oL, begeleid
door de muziek van fluiten en pauken, zelfs
de dieren verscheurden die onder hare handen
kwamen, en het bloedige vleesch opaten. Deze
luidruchtige, zoogen. orgiastische, wijze van
vereering, die van Thracië naar Beotië en
verder naar het overige Griekenland overgebracht was, was de oorzaak dat reen verband zocht tusschen D. en Rhea Cybele, Atys,
Sabazius e. a. aziatische godheden, wier dienst
een dergelijk karakter droeg. --De af beeldingen van D. stellen hem nu eens voor als
een man niet weelderige lokken en vollen
baard, koninklijk van gestalte en in een lang,
golvend gewaad, dan eens als een jongeling

met smachtende trekken, bijna vrouwelijk van
gelaat en lichaamsbouw; gewoonlijk worden
zijne haarlokken samengebonden door een
haarband (mitra) of door een krans van wijnloof en klimop en heeft hij een thyrsusstaf
in de hand. Vooral stelde men hem gaarne
voor te midden van den stoet (&k'oos), bestaande uit nimfen, maenaden, Silenen, satyrs
en dgl., die hem op zijne verre tochten,
welke zich v.- s. tot Indië uitstrekten, begeleid zouden hebben ; te midden van dit
woeste gezelschap ligt de god, soms nevens
zijn bruid Ariadne (z. a.), in zalige rust.
Ook vindt men hem in het gezelschap van
de Chariten, Eros en Aphrodite. De wijnstok
en het klimop, en onder de dieren de panter,
los, tijger, ezel, dolfijn en bok zijn hem gewijd. — De Rom. identificeerden hem met
Liber en bij de orphische mysteriën droeg
hij den naam Zagreus.
Diophanes, zI oc^ávS, grieksch redenaar van

Mytilcne, leermeester van Ti. Gracchus en als
diens aanhanger met hem ter dood gebracht.
Diophantus, ayórp(tvioq, 1) atheensch redenaar, vriend en partijgenoot van Demosthenes. — 2) alexandrijnsch wiskundige uit het
einde van de 3de of het begin van de 4de
eeuw n. C., de eerste schrijver over algebra.
Van zijn werk 'Ao^ 3rp áxá is ongeveer de
helft bewaard gebleven.

Diopithes, e ^o7ai9j7s, van Sunium , atheensch

strateeg in den oorlog tegen Philippus. Toen
deze zich in vredestijd van de grieksche steden
in de Chersondsus wilde meester maken en
D. dit trachtte te verhinderen, beschuldigde
Philippus hem te Athene als verbreker van
den vrede (343) ; hij werd echter door Demosthenes in de redevoering (L _CCOF CLv
XFOOOJrOo en zelfs door Phocion verdedigd
(341). Hij sneuvelde kort daarna.
Dióres, etwouq, 1) zoon van Amarynceus,
sneuvelde als aanvoerder der Epeërs bij het
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beleg van Troje. — -2) vader van Automedon.
-- 3) zoon van Priamus, ging met Aenéas
naar Italië en werd door Turnus gedood.

Dioscorides, dtoOYooio?',15, 1) epigrammen dichter, van wien verscheiden gedichtjes in
de grieksche anthologie zijn opgenomen,
leefde omstreeks 200. — 2) grieksch steensnijder ten tijde van Augustus. — 3) Peda
D., beroemd grieksch geneesheer uit-nius
Anazarbus, tijdgenoot van Nero, schrijver
van een werk over geneeskrachtige planten,
dat nog tot in de 15de eeuw als het voornaamste op dit gebied gold.
Dioseflri, z/ 6ozoileot, Castor (Kácrwe) en
Pollux (Iloi.trSFVzr^S), tweelingbroeders, door
Zeus in de gedaante van een zwaan bij Leda
verwekt, of zonen van Tyndareos en Leda
(Tgnadaridae, T1'rd'ao0r ), terwijl v. s. Castor
de zoon van Tyndareos en Pollux die van
Zeus is. Zij waren heldhaftige jongelingen,
Castor uitmuntend als ruiter. Pollux als
vuistvechter. Nog op jeugdigen leeftijd namen
zij Aphidna (z. a.) in, later verwierven zij
grooten roem bij de calydonische jacht en
den tocht der Argonauten (z. Arnycus). In
den strijd tegen de Apharetidae (z. a.) vond
Castor, die als zoon van Tyndareos sterfelijk
was, den dood, en Pollux kreeg op zijne
smeekingen van Zeus vergunning de onsterfelij kheid met zijn broeder te deden, zoodat
beiden telkens een dag in de onderwereld,
den volgenden op den Olympus doorbrengen.
Te Sparta, waar hun dienst inheemsch is,.
worden zij beschouwd als beschermers van
den staat, later werden zij meer algemeen
vereerd als verdedigers van het gastrecht en
gidsen der zeevarenden, wiep zij zich als St.
Elmsvuur vertoonen. Dikwijls verschijnen zij
aan de menschen en verschaffen zij hun de
overwinning in een ongelijken strijd. Zoo
hadden zij eens de Locriërs in Italië tegen
de achtmaal sterkere Crotoniaten bijgestaan
en denzelfden dag hunne overwinning bij de
olympische spelen bekend gemaakt. Eveneens
streden zij in de gelederen der Romeinen bij
het meer Regillus, tengevolge waarvan hun
een tempel op het forum gewijd werd, die
elk jaar den 15den Juli in plechtigen optocht
door de romeinsche ridders bezocht werd. Zij
worden gewoonlijk als ruiters afgebeeld, met
een eivormigen helm op het hoofd en een
speer in de hand, dikwijls ook met een ster
boven het hoofd. Te Athene werden zij
' Avaxé^q, te Rome ook wel Castores genoemd.
Diosenrias, zI o(JzollQlaq, milesischè volk planting, bloeiende marktplaats en koopstad
in Colchis, sedert Traidnus Sebastopolis bij-

genaamd.
Diospolis, L1tou7to21/S, grieksche naam voor
het aegyptische Thebae, ook magna, ,^tixyáí^ij,
bijgenaamd. Een eind stroomafwaarts lag
Diospolis minor, rj µixoá. Een derde lag in
het Delta- gebied, in de nabijheid van Mendes.
Ook in Palestina (zie Lydda) en Phrygia vond
men dezen naam. Zie ook Cabirce.
Dióta, wijnkruik met twee ooren.
Diotimus, ° dw vi,p o S , 1) Athener, aanvoerder
van de vloot die aan de Corcyrdeërs tegen
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Corinthe te hulp gezonden werd (433). — 2)
atheensch vlootvoogd in den corinthischen
oorlog. — 3) zoon van Diopithes, atheensch
vlootvoogd en aanhanger van Demosthenes.
Diotrephes, oi ei' , Athener, die in 413
thracische hulptroepen naar hun vaderland
terugbracht en op weg Mycalessus verwoestte.
In- 411 werd hij door de 400 naar Thasus
gezonden om er eene aristocratische staatsregeling in te voeren, wat den afval van dat
eiland ten gevolge had.
Dioxippus, zI th r7cos, 1) blij speldichter der
nieuwe attische comedie. — 2) atheensch
vuistvechter, overwinnaar bij de olympische
spelen. Hij behoorde tot het geleide van
Alexander den G., en overwon eens ongewapend een gewapenden Macedoniër.
Dipaea, 4Ltat'ri, stadje in Arcadië, ten Z.O.
van Mantinéa, waar de Lacedaemoniërs in 471
de Arcadiërs overwonnen, die zich van den
peloponnesischen bond hadden willen afscheiden.
Diphilus, aiç(LAoq, 1) grieksch episch dichter
uit de 5de eeuw. — 2) van Sinópe, dichter
der nieuwe attische comedie, tijdgenoot van
Alexander d. Gr. en Philémon, leefde gewoonlijk te Athene en stierf te Smyrna.
Sommige van zijne talrijke werken, waarvan
slechts enkele fragmenten bewaard gebleven
zijn, werden door romeinsche blijspeldichters,
vooral Plautus, nagevolgd. — 3) stoicijn,
wegens zijne omslachtige redeneeringen Labrinih bijgenaamd; hij wordt door Lucianus
vermeld. — 4) tooneelspeler, tijdgenoot van
.Pompeius. — 5) schrijver en voorlezer van

L. Licinius Crassus (Lieinii n°. 12). -- 6)
beroemd geneesheer van Siphnus, leefde kort
na Alexander d. G., schreef een groot werk
over voedingsmiddelen. -- 7) schrijver van
een werk over de constructie. en het gebruik
van verschillende machines.
Diphridas, Jtgo0)e , spartaansch ephoor
(394), waarschijnlijk dezelfde die in 391 door
de Spartanen als bevelhebber over het leger
naar Azië gezonden werd, om Thibron op te
volgen.
^hq 9 Qa, een lederen chiton, voornamelijk
door landlieden en herders gedragen.

Diplóma, (Y^nAw/^«, een dubbel gevouwen
papier, Bene soort van paspoort voor hen,
die in dienst of op kosten van den staat
reisden, opdat zij het onderweg noodige spoedig zouden kunnen krijgen. Onder de keizers
verstond men onder diploma een giftbrief van
de hooge overheid, waarbij gunsten of voorrechten werden uitgereikt.

Dipylon, Tra /i7(v) O/, vroeger a Oobáabat
geheeten, de hoofdpoort van Athene,
aan den N.W. -kant van de stad ; van hier
gaan twee wegen, ééne naar Eleusis, ééne
naar de Academia. Vóór de poort lag O ^yw
K^o^ tzoe, waar veel graven ontdekt zijn,
aan de binnenkant o e'vxóS K. (z. Athenae aan
het begin). De poort heeft den naam gegeven
aan de oud - Attische vazen van geometrischen
stijl, in de graven vóór de poort gevonden,
de Dipylon- vazen.
Dirae = Furiae.
qcí'í&

Dirce, e1oz17, dochter van Helius, gemalin
van Lycus, z. Antiope. Ook naam van een
bron bij Thebae.
Diribitores (diribére = dishibére) bij de

comitiën waren zij, die de uitgebrachte stemmen sorteerden en telden. Aug. liet hiertoe
op den Campus Martius een afzonderlijk gebouw, diribitorium, oprichten.
Dis = Pluto.
Diseessio, meest gewone wijze van stemmen

in den senaat, waarbij de voorstemmers en
tegenstemmers zich naar twee verschillende
kanten der zaal begaven.
Diseordia, z. Eris.
zIto ofloA;a, een bij

Discobolus .

de Grieken zeer geliefd spel, onderdeel
van het 7( JT(L &^o5,
waarbij men met een
steenen of ijzeren
schijf (d' o,:os), die in
het midden iets dikker was dan aan den
rand, naar een bepaald doel of om het
verst wierp. De eigenaardige houding, die
de speler (^Ytozo1J6^oS)
op het oogenblik van
den worp aannam, is

dikwijls door beeldhouwers voorgesteld.
Dispenstitor, in aanzienlijke huizen de
slaaf, die de kas hield en de boeken bijhield,
op landgoederen de intendant of rentmeester.
Dithyrambus, ( verzL L fOS, lied bij de feesten van Dionysus. gezongen, waarvan het
onderwerp oorspronkelijk de avonturen van
dien god, weldra echter ook die van andere
goden en helden waren. Aanvankelijk een
ruw, kunsteloos lied, dat door de feestvierenden naar willekeur gezongen werd, kreeg
het zijn eigenaardigen vorm door Arion, die
het in strophen en antistrophen verdeelde
en door koren liet voordragen. Sedert dien
tijd bereikte de dithyrambische poëzie een
hoogen trap van bloei, en te Athene dongen
bij de Dionysusfeesten de beroemdste lyrische
dichters in den dithyramben - wedstrijd mede
naar den prijs. I4et tijdperk van haar verval
begint op het einde der 5de eeuw; eerst kreeg
de muziek de overhand over de poëzie, daarna
verwaarloosde men meer en meer alle regelen
der kunst, totdat men zich geheel liet leiden
door een teugellooze fantasie, die, zoowel
dichterlijk als muzikaal, niets anders voort
dan gezwollen bombast. In overeen--bracht
stemming hiermede werd de antistrophische
vorm van de liederen opgegeven, en werd
de voordracht het werk van enkele virtuozen.
Dium, d^ov, 1) stad op _ de landtong Acte
in Chalcidice, met een gemengde bevolking.
— 2) stad in het N. van Euboea. — 3) stad
aan den voet van den Olympus en aan de

Thermaeische golf, in het macedonische landschap Piëria, met een beroemden tempel van
Zeus. Hier waren de ruiterstandbeelden opgericht, die de beeldhouwer Lysippus had
gegoten ter eere van de gesneuvelden aan

DITJS FIDIUS--1OIIIXO2'.

den Granicus. Later werden deze beelden
naar Rome overgebracht. — 4) kaap op de
N. kust van Creta.
Dius Fidius, god der trouw, ook Semo
Sancus geheeten, als eedformule me Dius
Fidius se. iuveí. Dius Fidius = Jupiter Fidius,
grieksch Z ITor os. Hij had al in de 5de
eeuw (sedert 466) een tempel op den Quirinalis, en later ook een op het Tiber- eiland.
Zie ook Fides.
Divico, aanvoerder der Helvetiërs in den
oorlog van 107, toen het rom. leger onder
L. Cassius Longinus verslagen werd en onder
het juk moest doorgaan. Hij werd in 58 als
gezant tot Caesar gezonden, en sloeg toen
een hoogen toon aan.
Divinatio, de kunst of gaaf, om uit gezochte of ongezochte teekenen den wil der
goden uit te vorschen of door goddelijke
ingeving 'de toekomst te voorspellen. Zie
voor de Rom. de artikels auguria, haruspices
en extispiciurn, voor de Grieken µ«vze^a. Divinatio is ook bij een strafproces dat gedeelte
van het proces, waarbij door gissing, d.w.z.
zonder getuigenverhoor door de rechters bepaald moet worden, wie aanklager zal zijn.
Ook de redevoeringen van de advocaten heeten
divinatio. Zie Caecilii n°. 30.
Divisio orbis terrarum, is de titel van een
klein boekje over geographic aan het einde
van de 4de eeuw n. C., evenals de Dimmiensuratio imperil uitgegeven naar oudere bronnen,
waarschijnlijk de wereldkaart van Agrippa.
Divisor, iemand, die zich belastte met het

uitdeelen van geld en het koopen van stemmen voor dezen of genen candidaat bij de
verkiezingen ; men zou kunnen zeggen : een
makelaar in stemmen.
Divitiáeus, een van de hoofdpersonen bij
de Aeduërs, bevriend met Caesar. Zijn jongere
broeder Dumnorix, die den Rom. vijandig was,
had hem in macht en aanzien een tijdlang
overvleugeld ; Caesar herstelde hem weder in
zijne macht. Uit naam van verschillende
gallische staten verzocht hij Caesar, hen te
verlossen van de drukkende overheersching
van den Germaan Ariovistus. — Ook wordt
nog een Divitiacus, koning der Suessionen,
bij Caesar als een machtig vorst vermeld,
evenwel zonder nadere bijzonderheden.
Divodnrum, stad der Mediomatrici, aan
de Mosella (Moezel), thans Metz.
Divóna, stad der Cadurci in Aquitania,
thans Cahors.

Divortium, echtscheiding. Bij de Rom.

moest de ontbinding van het huwelijk plaats
grijpen overeenkomstig den vorm, waaronder
het gesloten was. Een huwelijk per confarreationem, oorspronkelijk misschien onontbindbaar, werd ontbonden door di, farreatio
(eerst sedert den keizertijd) ; een huwelijk
per aes et libram (coëmptio) werd door remancipaíio per aes ei libram te niet gedaan een
huwelijk zonder eenigen omslag gesloten, kon
door eene eenvoudige mondelinge of schrif
telijke opzegging verbroken worden. De man
;

zeide : to Issas _res tibi habeto, foras exi ; de
vrouw : to teas res tibi habeío, redde meas.
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Naarmate de laatstgenoemde soort van huwelijken meer in zwang kwam, hadden ook
de echtscheidingen menigvuldiger en lichtvaardiger plaats. Zie repudium.
Divus, de titel van gestorven keizers na
de consecralio. Zie Apotheosis.
Diyllus, Iii' oc, Athener, schreef een vervolg op de geschiedenis van Ephorus tot 298.
Hij leefde in de 3de eeuw.
Dobérus, /iórn?ooc, aanzienlijke stad in het
macedonische gewest Paeonia.
Dobreta (Dobretae), stad in Dacia, aan den
linker- oever van de Donau, ten 0. van dc
IJzeren Poort, tgw. Turn Severin. De stad
bestond reeds tijdens de Flavische " Keizers.
Dodeeaschoenus, ewd„zaaxowoq, landstreek
langs den Nijl, ter lengte van 12 sehoeni —133
kilometer. Waarschijnlijk is dit het gebied in
den omtrek van de laatste katarrakt van den
Nijl, tusschen Syéne en Philae. De veronderstelling, dat hiermede Nubia Inferior bedoeld
wordt (z. Napata), schijnt onjuist te zijn.
Dodóna, dcoc?wvi7, oude stad in Epirus in
het landschap Thesprotia, met een orakel van
Zeus, het oudste van Griekenland. De tempel
stond aan den voet van den berg Tomárus ;
de uitspraken van het orakel werden opgemaakt uit het ruischen der bladeren van
heilige eiken in een aangrenzend bosch en
uit het gekletter van bekkens, die in de
boomen hingen. Dit geschiedde door pries-

ters, ie))ob' of `.^^Aol, die met ongewasschen
voeten den tempel betraden, en door priesteressen, H 5tá (Ye c, genoemd.
Dodrans = 9 unciae = 8 /, as.
/1ox&liaaia, in het algemeen onderzoek, in
het bizonder het onderzoek naar iemands
bevoegdheid om eene bepaalde plaats in den
staat in te nemen, waarop hij aanspraak
maakt, bijv. om als burger ingeschreven te
worden, als redenaar in de volksvergadering
op te treden, enz. Vooral belangrijk was te
Athene het onderzoek naar hen, die als overheden of leden van den raad verkozen waren,
waarbij gevraagd werd of de verkozene aan
alle door de wet gestelde voorwaarden voldeed, en of hij door zijn vroeger leven de
hem toegekende eer waardig was.
Dolabella, familienaam in de gens Cornelia,
z. Cornelii n 0 . 35 —38.
Dolfiche, ao2iX i, 1) stad in Commagene ten
W. van Zeugma, met warme baden en een
tempel. van Zeus z/osvoS, Juppiter Dolichénus, een aziatische godheid, waarvan de
dienst vooral sedert de inlijving van Commagene (71 n. C.), over het geheele Westen,
en voornamelijk, evenals die van Mithras,
onder de soldaten sterk verbreid was. De
dienst werd zeer door de keizers begunstigd.
— 2) stad in het thessalische gewest Per-

rhaebia ten N. van Oloösson. — 3) = Dulichium, een der Echinadische eilanden aan
den mond van den Achelóus. = 4) oude naam
voor het eiland Icarus.
4ó;kxoS, de wedloop in de lange renbaan,
Bene uitgestrektheid van 7, 12, 20 of 24 stadiën.
Hij die aan zulk een wedloop deelneemt, heet
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Dolon, 46Jc)v, Trojaan, zoon van Eumédes,
die als verspieder naar het leger der Grieken
ging, maar op weg door Diomédes en Odysseus aangehouden werd ; nadat hij medegedeeld
had, welke toerustingen de Trojanen gemaakt
hadden, werd hij door de beiden Grieken gedood.

Dolonci, Jd2oyrob, een thracisch volk, naam
van de niet -Grieksche bevolking van de
thracische Chersonésus.
Dolopes, /I6. o7z^S, machtige volksstam, waar
gebied tusschen Thessalia, Epirus en-vanhet
Aetolia lag ingesloten en die deel nam aan
den oorlog tegen Troje. Een tak van hen
bewoonde het eiland Seyrus.
Dolus, als rechtsterm, onrecht, wederrechtelijke handeling, doles malus geheeten, wanneer er opzettelijk bedrog wordt gepleegd.
Daar dit in den regel het geval is, staat
doles alleen meestal in de beteekenis dolos
nalus. Beroemd is de omschrijving, die
de praetor C. Aquillius Gallus, tijdgenoot
van Cicero er van gaf: si aliud simulatum
esse, aliud actum. Dolcm praestare beteekent:

schadevergoeding geven wegens gepleegd
bedrog. In crimineele zaken is doles malus
minder de handeling zelve, dan wel het
voorbedacht opzet daartoe.
Dominium, eigendom en eigendomsrecht.
Volgens streng rom. recht kon alleen hij
zijn eigendomsrecht doen gelden, die het commercium had en op Bene door de wetten
erkende wijze den eigendom had verkregen.
Het iucs genlium, of, beter gezegd, het .peregrinenrecht, dat te Rome aldus werd genoemd,
erkende echter voor niet -burgers ook andere,
niet streng civielrechtelijke wijzen om iets
te verwerven. Nu ging het echter niet aan,
den civis achter te stellen bij den pereyrinus
en zoo ontwikkelde zich uit het praetorische
recht de leer van quirilarischen en bonitarisehen eigendom. Tot de res mantipi b.v., dat
is tot zulke zaken, die formeel ten overstaan
van getuigen per aes et libram moesten worden overgedragen, behoorden niet slechts
grondbezittingen op italischen bodem, maar
o.a. ook slaven en last- en trekdieren. Wanneer nu zulke een res eenvoudig door overgave, traditio, in andere handen was overgegaan, dan gaf dit voor den verkrijger geen
dominium ex, lure Quiriliurl ; doch de praetor
kon toch het bezit als geldig erkennen; dan
noemde men zulk een bezit : in bonis habere.

Domitia (lex) de sacerdoliis, 104, van den

volkstribuun On. Domitius Ahenobarbus (zie
Donilii n°. 5). Deze wet bepaalde dat voor
de verkiezing van leden der priestercollegiën
17 van de 35 tribus (minor pars) door het
lot zouden worden aangewezen, en dat hij,
die door deze 17 tribus was gekozen, door
het college zou gecoöpteerd worden.

Domitia (via), van Massilia langs de kust
naar Spanje, in 120 door Cn. Domitius Ahenobarbus_(zie Domitii n°. 4) aangelegd.
Domitianus (T. Flavius), jongste zoon van
Vespasiilnus, volgde in Si na C. zijn broeder
Titus als keizer op. Stelselmatig was hij buiten
de regeeringszaken gehouden ; toch regeerde

hij de eerste twee jaren beter, dan men kon
verwachten, toen echter werd zijne regeering,
naar de gewone opvatting, een schrikbewind,
een toonbeeld van wreedheid en onzinnigheid. Hij vond genot in vervolging en bloed
doodsangst zijner slacht--vergitnd
offers. Hij streed voorspoedig tegen de Chatten (82-83), en met afwisselend geluk tegen
de Daci (85 – 86 en 87-89), die hij uit Moesia
verdreef. Den ongelukkigen afloop van zijne
oorlogen tegen de Marcomannen en Quaden,
van wie hij zelfs den vrede moest koopen,
bemantelde hij door schitterende triomftochten, terwijl hij zichzelf den titel van „Heer
en God" toelegde. Toen hij in 96 ook zijne
gemalin Domitia ter dood wilde laten brengen,
werd hij met haar medeweten door eerre samen
-zwering
vermoord.
Domitii, een aanzienlijk plebejisch geslacht,
waarin twee hoofdtakken voorkomen, de .Abenobarbi en de Calvdni. 1) L. Domilius zou
den naam Ahenobarbus (koperbaard, roodbaard) gekregen hebben, omdat in 496 de

Dioscuren (Castor en Pollux) hem de overwinning bij het meer Regillus hadden bericht,
en tot staving hunner geloofwaardigheid zijn
zwarten baard aangeraakt en in een rooden

zouden veranderd hebben. Andere schrijvers
vermelden dit voorval, zonder aanwijzing welke
overwinning behaald was. De eerste Ahenobarbi komen eerst veel later voor. — 2) Cn.
Dom. Ahenobarbus, consul in 192, overwon de
Bojers. In 190 streed hij in Asia, en had
hij een groot aandeel aan den slag bij Mag
waarin L. Scipio Antiochus versloeg.-nesia,
Als praetor urbanus wijdde hij in 194 den
tempel van Faunus, in 196 begonnen, zie
hieromtrent ook Scribonii n°. 2. — 3) Cu. Dom.
Ahenobarbus, zoon van n°. 2 was in 167 een
der tien gezanten tot regeling der macedonische zaken. — -4) Cn. Donz. Ahenobarbus,
zoon van n°. 3, consul in 122, versloeg de
Allobrogers en Averners, wien hij door zijne
olifanten grootera schrik aanjoeg. Als censor
in 115 verwijderde hij met zijn ambtgenoot
L. Caecilius Metellus Dalmaticus 32 leden
uit den senaat. Hij liet de via Domilia in
Gallia Narbonensis, van Massilia langs de
kust naar Spanje, aanleggen. — 5) Cn. Dom.
Ahenobarbus, zoon van n 3 . 4, was als volks
lex Domitia de-tribun104demakr
sacerdoiiis; uit dankbaarheid koos het volk hem
tot pontifex maaimus. In 96 was hij consul, in
92 censor met den vermaarden redenaar
L. Licinius Crassus (Licinii n°. 12). Zij vaar digden een edict uit tegen de pas Opgerichte
latijnsche rhetorenscholen. — 6) L. Dom.
Ahenobarbus, ook een zoon n 0 . 4, in 100 tegen
volkstribuun L. Appuleius-standerv
Saturninus, trad als praetor (98 of 97)
in Sicilia- zeer streng op tegen de slaven,
consul in 94, werd later op last van den
jongen Marius vermoord (82). — 7) Cn. Dom.
Ahenobarbus, zoon van n°. 6, schoonzoon van
L. Cornelius Cinna, vluchtte voor Sulla naar
Africa (82) en sneuvelde daar in den strijd
tegen Pompeius. — 8) L. Dom. Ahenobarbus
zoon van n°. 5, gehuwd met Porcia, dochter

DOMUS.

van Cato van Utica, onverzoenlijk tegenstander van Caesar, aediel in 61, praetor in 58,
consul in 54, trachtte Corfinium tegen Caesar
te verdedigen, viel in diens handen, doch
werd vrijgelaten en sneuvelde bij Pharsalus.
— 9) Ca. Dom. Ahenobarbus, zoon van n°.
8, was bij zijn vader te Corfinium en Pharsdlus. Het staat niet vast, of hij tot de moordenaars van Caesar behoort heeft. Wel hoorde
hij tot hun partij . Als vlootvoogd van Brutus
vernielde hij in 42 de vloot der driemannen
(z. Domitii n°. 15), doch hij verzoende zich
na den slag bij Philippi door tusschenkomst
van C. Asinius Pollio met Antonius. Daar hij
echter diens betrekking tot Cleopatra afkeurde,
ging hij kort vóór den slag bij Actium tot
Octavianus over, máar stierf reeds eenige
dagen daarna. — 10) L. Dom. Ahenobarbus,
zoon van n°. 9, schoonzoon van den drieman
M. Antonius, consul in 16, drong met een
leger van Illyricum uit (7) tot over den
Albis (Elbe). Later commandeerde hij aan
den , Rijn en in het N. van Germania,
waar hij ponies lonyi aanlegde. Hij was een
goed veldheer, doch ruw en gevoelloos en
haatdragend. — 11) Cm. hom. Ahenobarbus, zoon
van n°. 10, consul in 32 na C., gehuwd met
Germanicus' dochter Agrippina, was de vader
van keizer 'Nero, die oorspronkelijk L. Domitius Ahenobarbus heette, zie Nero. — 12)
.Domiiia, dochter van n°. 10, gehuwd met
Passinus CritiY)us, werd door Nero, toen zij
reeds hoogbeja" rd was, vergiftigd, opdat hij
zich haar vermogen zou kunnen toeëigenen.
— 13) Dorizitia Lepida, ook Bene dochter van
n°. 10, moeder van de beruchte keizerin
Valeria Messalina, werd op aanstoken van
Agrippina omgebracht (54). — 14) Cn. Dom.
Calvinus Maximus, consul in 283, streed met
zijn ambtgenoot P. Cornelius Dolabella tegen
de Senonen. In 280 was hij de eerste censor
uit de plebs. — 15) On. Dom. Calvinus, als
tribunus plebis in 59 tegenstander van Caesar; na vele knoeierijen werd hij, na een
interregnum van een half jaar, in 53 consul,
daarna was hij aanhanger van Caesar en
voerde in den slag bij Pharsalus het centruin van diens leger aan. Later (42) zag hij
als admiraal der driemannen zijne vloot in
de ionische zee door die van Cn. Dom. Ahenob. (n°. 9) vernielen. Later (van 39-36)
streed hij als stadhouder in Hispania. Na
zijn terugkeer triumfeerde hij, en herstelde
de door brand vernielde regia, aan wier muren
hij in marmer lijsten liet aanbrengen van
alle consuls en van alle triomfen, de zoogenaamde Fasti Capitolini. Zie Pasti n°. 2.
— 16) Cn. Dom. Corbulo, uitstekend veldheer
onder Claudius en Nero, beroemd door zijne
overwinningen op de Friezen en Chauken
(47 n. C.), de Armeniërs en de Parthen
(55-66), door zijne zeldzame rechtschapenheid en zijne ongehoorde reuzenkracht. Uit
ijverzucht zond Nero hem zijn doodvonnis
toe in Griekenland, waar hij zich vrijwillig
het leven benam. De fossa Corbulonis op het
eiland der Batavieren, waarschijnlijk de Vliet,
verbond Maas en Rijn. Corbulo heeft ook

241

gedenkschriften nagelaten, die echter verloren
zijn. — 17) Domitia Lonna, dochter van
n°. 16, gemalin van keizer Domitianus, was
eene schoone vrouw, doch niet van onberispelijke levenswijze. Zij had verboden omgang
met den tooneelspeler Paris. Toen dit uitkwam, werd Paris gedood (+ 82 n. C.), en
zij verbannen, maar in 89 op verzoek van
het volk teruggeroepen. Later nam zij aan de
samenzwering tegen den keizer deel. Zij heeft
haar man zeer lang overleefd. Zij wordt ook
Domitilla geheeten. -- Niet tot de Bens Domilia behooren : 18) Domilius Afer, redenaar;
zie . fifer. — 19) Domitius Tarsus, gevierd
dichter, vriend en tijdgenoot van Vergilius en
Tibullus. — 20) Dominus Ulpianus, beroemd
jurist; zie UT/pianos. — 21) L. Domitius
Aurelianus, rom. keizer; zie ziurelianus. —
22) Flazia Doniiíi"á, vrijgelatene, vrouw van
Vespasianus, doch gestorven voordat hij keizer
werd, moeder van Titus en Domitianus.
Domus. Hoewel er bij de romeinsche huizen
evengoed verschil van inrichting bestond als
in andere landen en tijden het geval is,
komen er toch enkele vertrekken in zekere
volgorde in voor, die in geen rom. huis van
eeneg aanzien ontbreken. Als type van een

,

SCHLIMMER en DE BOER.

huis van matigen omvang geven wij hier den
plattegrond van het zoogenaamde huis van
Pansa te Pompeji. Met het tuintje er achter,
dat op de teekening slechts gedeeltelijk is
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aangegeven, vormt het erf een langwerpigen
vierhoek, aan alle zij den door straten omgeven en is dus eene insula. Aan drie zijden
zijn tegen het huis kleinere woningen en
winkeltjes gebouwd (8 en 9), waaronder een
betrekkelijk groot huisje (9) waarin eene bakkerij werd uitgeoefend. Aan den ingang van
het eigenlijke heerenhuis vindt men eene inspringende ruimte (K) vestibulurn genoemd.
Door de deur ianua, ostium (0) komt men
in den gang en vervolgens in het atrium (IA),
in welks midden men het compluvium vindt
(6). Ter weerszijden van het atrium zijn eenige
eubicula (2) en aan het einde twee zoogenaamde
alae (3), alcoves, niet met deuren, maar met
gordijnen afgesloten. In den tijd, dat het
italiaansche huis nog een vrijstaand boerenhuis was, hadden deze aloe vensteropeningen,

een gang (5) van de keuken, culina, gescheiden, en geheel achteraan eene galerij of
verandah (7), die toegang gaf tot het viridarium of tuintje. Het rom. huis was als het
ware in zich zelf gekeerd, zonder vensters
aan de straatzijde, althans voor zoover de
benedenverdieping betreft. Bij een groot getal vertrekken had men dus meer dan één
binnenhof noodig, hetzij dan eenti eenvoudige
binnenplaats (cavaediurn) of eene zuilengaanderij (peristylium, portic2us). De tweede af beelding hierbij toont een oud pompejaansch huis.
van buiten ; waarbij vooral de inrichting van
het compluuvium duidelijk zichtbaar is. De
huizen hadden ook bovenverdiepingen, waarvan de vertrekken evenwel slechts klein
konden zijn, daar boven het atrium geen vertrek kon zijn. Over het grieksche huis zie

waardoor het licht binnen kwam. Toen het
huis als stadskuis werd ingebouwd, vervielen
deze vensters, en was men verplicht de kleine
dakopening van het atrium, het latere compiuvium, die oorspronkelijk vooral voor het
uitlaten van den rook gediend had, grooter
te maken, waardoor het vertrek ten minste
in den winter voor bewoning minder doel
werd. Zie ook atrium. Achter het atrium-matig
is het tab linum (T), en daarnaast een vertrek
(1), dat hier vermoedelijk tot bibliotheek
diende. Een gang (5) leidt van het alriurn
naar de binnenplaats (cavaedium) of perisiyhum (C of P), waarvan de 4 zijden overdekt waren, terwijl het dak, om het regen waterbekken, door zestien zuilen wordt geschraagd. Rechts is eene eetzaal, triclinium,
(Tr.), achteraan eene pronkzaal, oecus, door

men het artikel oZzia, over de tegenstelling
tusschen insula en domus het artikel insula.
Donatistae, een sekte van Christenen, die
zich in de vierde eeuw in Afrika heeft afgescheiden, en genoemd is naar een zekeren
bisschop Donates, zie ook Circumcelliones.
Donátus (Aelius), rom. taalgeleerde (± 350
na C.), wiens latijnsche spraakleer in de middeleeuwen nagenoeg de Benige grondslag der
latijnsche taalstudie was. Wij bezitten van
hem ook nog een belangrijken commentaar
op de blijspelen van Terentius, behalve op
den Heautontimorumenos, en talrijke aanhalingen (bij Servius) op de Georgica en de
Aenéis van Virgilius.
Donátus (Tib. Claudius), rom. taalgeleerde (± 400 na C.), moet niet met den
vorigen verward worden. Hij leverde eerre

DONIJSA, -SIA-40 YAE1.4.
evnsbeschrj ving van Vergilius. Bovendien
zijn er eenige fragmenten over van een cornmentaar op Vergilius.
Donlisa, -sla, ZIo/ovoa, eilandje in de Aegaeische zee, nabij en ten 0. van Naxos, viridis
genoemd om de groene marmersoort, die er
gevonden werd. Onder de keizers diende
Donusa tot strafkolonie voor gedeporteerden.
Dora, rn zItoa, ioç, havenstad en vesting
op de kust van Palaestina, nabij den berg
Carmel.

Pores, JwQt1Ç, een van de vier hoofdstammen der Grieken. In zeer oude tijden in
Thessalid woonachtig, trokken zij omstreeks
1000 uit hun zoogenaamd stamland Doris
naar de Peioponnsus, die zij grootendeels
veroverden en van waar zij de bevolking
verdreven. Van daar zonden zij koloniën uit
naar Creta, Azië (z. Doris n°. ), Italid en
Sicilië. De Doriërs onderscheiden zich door
vele eigenaardige gebruiken van de overige
Grieken.
Poriells, zIÛ)Qi'ç, 1) zoon van Anaxandridas.
Toen zijn broeder Cleomenes, dien hij voor
de regeering ongeschikt achtte, zijn vader
om daar
opvolgde (520), ging D. naar Libye
eene volkplanting te stichten ; hij werd echter
van daar verdreven, ging naar het westen
van Sicilid de streek bij den Eryx) en sneuvelde in een gevecht tegen de Carthagers
(500). EJ it den tijd, waarin deze gebeurtenissen
voorvallen, blijkt reeds, dat Dorieus niet
onmiddellijk na de troonsbestijging van zijn
broeder de expedities ondernomen heeft. V. s.
had Dorieus de inwoners van Croton bij de
verwoesting van Sybaris (510) geholpen; deze
meening is onjuist. - 2) zoon van Diagoras
van Rhodus, overwinnaar bij alle groote
grieksche spelen. In den peloponnesischen
oorlog streed hij in spartaanschen dienst;
hij werd door de Atheners gevangen geno
men, maar wegens zijn groote beroemdheid
vrijgelaten (407).
Doris, zIwiç, dochter van Oceanus en
Tethys, gemalin van Nereus, moeder der Nere
iden of Doriden ; ook eene van de Nerelden.
DOris, z1Wtiç, 1) klein, onbeduidend landje
in Midden-Griekenland, alleen belangrijk,
omdat de peloponnesische Doriërs het als
hun stamland beschouwden. Oorspronkelijk
hadden hier Dryopes gewoond, maar dezen
waren door de Doriërs op hun tocht naar
het Zuiden verdreven. Het land had 4 stad-

jes, Pindus, Erinelis, Cytinium en Boeum,
de dorise/le lelrapolis genoemd. - ) kustland
van Caria, in het Z.W. van Voor-Azië, waartoe ook de eilanden Cos en Rhodus en enkele
kleinere behoorden. De steden Halicarnassus
en Cnidus op het vasteland, Cos op het eiland
Cos en de drie rhodische steden Lindus, laly
en Canilrus maakten de dorisehe keaicspolis-sa
uit. De bondsvergaderingen werden gehouden
bij het triopische heiligdom van Apollo en
Demter, op kaap Triopium bij Cnidus.
Doriscus, zlopiozoç, stad op de thracische
kust aan den mond van den Hebrus (Maritza),
in eene vlakte van gelijken naam gelegen.
LloQ7tiu 7 de eerste dag der Apaturia.
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zI6,o 7(oi/, avondmaal, oudtijds laat in den
namiddag gebruikt. Toen in lateren tijd het
middagmaal (cnio') later en later gebruikt
werd, werd ook de tijd van het avondmaal
meer en meer verschoven, en eindelijk verviel het geheel en al.
Dorus, doç, zoon van Hellen en Orsëis,

of van Apollo en Phthia, of van Poseidon,

mythisch stamvader der Doriërs.
Dorylaeum, dopi)utoz, stad met warme
bronnen in Phrygia, belangrijk kruispunt
van verschillende groote wegen, aan de rivier

Thymbris.
Pos, bruidschat. Bij Grieken en Romeinen
was het gebruikelijk, dat de vader of de
familie der bruid haar naar stand en vermogen eene passende huwelijksgift medegaven. Hoewel de man het beheer had over
en het vruchtgebruik van het vermogen zijner

vrouw, mocht hij dit toch niet vervreemden.
Er konden toch bij overlijden of echtscheiding
gevallen voorkomen, dat de dos geheel of
gedeeltelijk moest worden teruggegeven aan
de vrouw of hare familie. In grieksche staten
was dit regel. Retentio propter liberos werd
gezegd, wanneer de man bij scheiding een
gedeelte van den bruidschat voor de kinderen behield, propter u/ores, wanneer de vrouw
door een minder passend gedrag aanleiding
tot scheiding had gegeven. Processen over
de teruggave van een bruidschat waren actiones rei uxoriae of de dote. Daar ieder geval
op zich zelf moest beoordeeld worden, behoorden zij tot de actiones bonac jidei. Wat
de vrouw uit liet familiegoed medebracht,
was dos profecticia, wat er verder bijkwam,
advenicia.

Dositheus Magister, schrijver eener latijn
woor--sehgranmticljsh-grek
denlijst en vertaaloefeningen, leefde in de
vierde eeuw na C.
Dossennus, een soort harlekijn in defabulac
Akilanac.

Dotium, dthxo', stad en vlakte in Thessalia
aan het meer Boebëis.
dOl'(L, slavernij, de toestand waarin
iemand verkeert, die, hetzij door geboorte
uit ouders, die slaven zijn, hetzij door krijgs
gevangenschap, hetzij door verkoop, zijne
persoonlijke vrijheid en dus ook alle burgerlijke rechten miste. De slaven der Grieken
waren oorspronkelijk alien barbaren, terwijl
men zich omgekeerd verplicht rekende, Grieken vrij te koopen, die in slavernij geraakt
waren. Hoewel de slaaf volstrekt als het
eigendom van zijn heer beschouwd werd,
stelden toch wet en gebruik, ten minste te
Athene, aan de willekeur van den heer eenige
grenzen ; wie een slaaf doodde, moest zich
voor het gerecht verantwoorden. Het groote
aantal slaven (in sommige staten veel grooter dan dat der vrijen) maakte het misschien
raadzaam hen niet door harde behandeling
tot tegenweer te noodzaken. Particulieren
gebruikten hunne slaven niet alleen voor
persoonlijke diensten, maar lieten hen dikwijls ook min of meer zelfstandig als landbouwers, handwerkslieden of fabrieksarbeiders
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werken, en lieten hen soms tegen eene vooraf
vastgestelde vaste betaling ( á rocpooá ) hun loon
of winsten behouden. Ook de staat had slaven
(Y^gouto&), die deels politiediensten verrichtt en, deels bij sommige magistraten als dienaars geplaatst werden. Als aanklager kon
,

een slaaf niet optreden, ook mochten zij geen
getuigen zijn, hoewel aan hunne verklaringen,
op de pijnbank afgelegd, groote waarde gehecht werd. Aangeklaagd konden zij waar.
schijnlijk niet worden wegens handelingen,
die zij op bevel van hunne heeren verricht
hadden. De vrijheid konden zij terug krijgen
door zich los te koopen, of door beschikking
van hunne heeren, dikwijls bij testament,
soms ook van staatswege, wanneer zij vrijwillig in den oorlog medegestreden en zich
onderscheiden, of wanneer zij zware misdaden
aangebracht hadden. De vrij gelatene (án'
hoos) was echter niet van alle verplichtingen
tegenover zijn vroegeren heer (,zoontázis) ont-

slagen, z. cinoorwilo21 yoctTij.

Drabescus, 4ocapkazoc, stad in het macedonische gewest Edónis, aan een oostelijken
zijtak van den Strymon.
Drachma, Joa-X, de meest gebruikelijke
zilveren munt der Grieken, het 6000ste deel
van een talent, ongeveer f 0,45.
Draco, máb(oJ', 1) archont en eerste wetgever der Atheners (621). Hoewel zijne staats
bevoorrechte positie van den adel-reglind
veel verminderde, door het recht op het bekleeden van vele ambten aan grondeigendom
te verbinden, was dit, bij de algemeene verarming en het drukkende schuldrecht, niet voldoende om een einde te maken aan de heer
ontevredenheid en de daardoor out--schend
stane burgertwisten. Van zijne wetten werden
in de wetgeving van Solon alleen de straf
tegen moord overgenomen. — 2)-bepaling
van Stratonicéa, schrijver van vele grieksche
werken over grammatica en metriek, waarvan slechts een uittreksel bewaard is ; hij
leefde in de 2e eeuw n. C.
Draeo, 4oazco ', Aïzyuis, Serpens, het sterren
draak, v. s. de draak, die de appelen-beld
der Hesperiden bewaakt had, v. a. de Python,
of de door Cadmus gedoode draak. Zie ook
Anquis als veldteeken.
Draconarius, soldaat, die den draco draagt.
Drangiane, loayyt(L1'^, gewest , van het
perzische rijk, in het midden van Ariana.
De bewoners heeten Zaoáyya& (bij Herodotus
IaocLyyS), waarvan de Grieken Joayy«.t, hebben gemaakt. Bij Herod. komen de Sarangers
in het perzische leger voor met eene soort
van waterlaarzen. Hun land was laag en
.moerassig. In het zuidelijk deel woonden de
Ariaspae (z. a.),
Draudaeum, sterkte van de Penesten in
Illyris graeca.
Dravas, ZItKitlos, zijtak van den Donau in
Noricum en Pannonia, thans Drave of Drau.
Drepanum, -a, zIQ ((,cvoi/, 2à dQ 7c(ra, naam
van meer dan Bene stad en kaap, wegens de
sikkelvormige ligging. 0. a.: kaap op de N.
kust van Creta, kaap van de Peloponnesus
nabij de invaart der Corinthische golf; stad

en kaap op de N.W. kust van Sicilia, door
den Carthager Hamilcar gesticht als ligplaats
der vloot, thans Trapani. Vergilius laat
Anchises hier sterven.
Drepsa, do^2pa, rà doátp(Lza, sterke stad
in Bactriina, aan de N. -zijde van den Paropanisus.
Drilae,

colchisch bergvolk in N.O.

Pontus, nabij de stad Trapezus.

Drilon, dob'2 ov, of Drinius, thans Drin, in
zijn benedenloop grensrivier tusschen Illyris

graeca en Illyris barbara (Dalmatia).
z4iooS, ook o cácStoi', de renbaan in een
grieksch gymnasium, een stadium lang. —
Op Creta werden de jongelingen, wanneer
zij den leeftijd bereikt hadden, waarop het
hun geoorloofd was aan de oefeningen in de
gymnasia deel te nemen, Joóot, of deoS
genoemd.

Dropiei, 1oo7tiyo^, perzische nomadenstam.

Draentia, rivier in Gallia Narbonensis,
valt bij Avenio (Avignon) in den Rhodanus
(Rhone) ; thans Durance.
Druidae, Druides, L/ol1 (fib, priesterschap
bij de keltische bevolking van Britannia en
Gallia. Zij maakten den voornaamsten stand
uit en waren vrij van staatslasten; vandaar
dat vele jongelingen, ook uit den adel, onder
de Druiden zochten te worden opgenomen.
Hunne leer, die godsdienst, rechtsgeleerdheid,
genees -, natuur - en sterrenkunde omvatte,
alles in een mystiek gewaad gehuld, mocht
niet in schrift gebracht worden, zoodat het
onderricht alleen mondeling was en nieuwe
soms een twintigtal jaren noodig had--linge
den om in alles te worden ingewijd. Eenmaal
's jaars hielden de gallische Druïden eene
plechtige samenkomst in het gebied der Carnuten, dat voor het midden van Gallia werd
gehouden. Dddr spraken zij recht tusschen
twistende partijen en zelfs tusschen staten
en volken. Zij, die door hen in den ban
waren gedaan, waren overal van alle gemeenschap uitgesloten. Toen de rom. beschaving
den ouden keltischen eeredienst verdrong,
ging ook het aanzien der Druïden verloren.
Door Keizer Claudius werd hun eeredienst
geheel verboden. Later werd die ook in
Britannia uitgeroeid door de verovering van
het eiland Mona (Anglesey), waar die eeredienst gevestigd was.
Drusiána fossa, zie Fossa.
Drusilla, 1) Livia Drusilla, derde vrouw
van Augustus en moeder van Tiberius. Zie
Livii n°. 8. — 2) Drusilla, dochter van Ger manicus en Agrippina (zie Jielli onder e) en
dus eene zuster van Caligula, gehuwd met
zekeren Aemilius Lepidus, leidde een ontuchtig leven met haren broeder en werd
door dezen na haar dood (38 n. C.) onder
den naam Panthea onder de godinnen opgenomen. — 3) Drusilla, dochter van den jood schen koning Herodes Agrippa, gehuwd met
Antonius Felix, procurator van Judaea.
Drusus, familienaam in de yens Claudia

(Claucdii n°. 26) en de yens Livia (Livii

n°. 2---5, 8, 9.

Dryades, Hamadryades, z4n'ddss,

`.f4µ«-
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(foluád,- , boomnimfen; men meende dat iedere
boom zijn eigen nimf had, goddelijke wezens,
die echter stierven met den boom, dien zij
onder hunne bescherming hadden.
Dryantides, Lycurgus, koning van Thracië,
zoon van Dryas.
Dryas, L1oíT«S, 1) een van hen, die naar
de hand dongen van Pallëne, en dus, volgens
besluit van haar vader, met zijne mededingers
om haar bezit moest worstelen. Toen hij alleen
met Clitus overbleef, liet zijn wagenmenner
zich door Pallene, die Clitus beminde, omkoopen om zijn wagen gedurende den strijd
te laten omvallen, zoodat D. door zijn tegen
gedood werd. — 2) zoon van den-stander
thracischen koning Lycurgus, werd door zijn
vader, die door Dionysus met waanzin geslagen was, gedood.
Drymaea, L411[000GC, stad in Phocis ten N.
van den Cephisus, met 'een tempel van De-

meter Thesmophoros.
Drymus, Jevgoc óf doilmo , sterkte in Attica
op de grenzen van Boeotia.
Drymussa,eiland in de Hermaeische golf, op de kust van Ionia.
Dryope, J^tuón17 dochter van Dryops of
van Eurytus, werd bij Apollo moeder van
Amphissus,V en huwde later met Andraemon.
Eens plukte zij een lotusbloem, die oorspronkelijk de nimf Lotis geweest was, waarop zij
zelve in zulk een plant veranderd werd.
Dryopes, dof o7tFS, een oude grieksche volksstam, die oorspronkelijk aan den Oeta bij
Malis woonde. Later verspreiden zij zich, en
vindt men hen in Zuid -Euboea (steden : Carystus en Stvra), op het eiland Cythnus ten
Z. van Attica, verder in Argolis (Hermione,
Eion, Asine, Nemea), later te Asine in Mes
-senia,ldr.
Dryops, z4 fop, zoon van Spercheus en
Polydóra of van Apollo en Dia, stamvader
der Dryopes. Ook de inwoners van Asine in
Messenië beschouwden hem als hun stamvader
en vierden hem ter eere om het andere jaar
;

een feest.

Dubis, thans Doubs, zijtak van den Arar
(Saone), stroomt langs Vesontio (Besancon).
Dubius Avitus, legatus van Germania Inferior, overwon in 50 n. C. de Friezen.
Debris portus, thans Dover, havenstad der
Cantii op de Zuidoostkust van Britannia.
Ducenarius. Dit woord komt in verschil
voor, die alle met het-lend'btkis
getal 200 samenhangen, als : een hoofdman
over 200 man; een rechter uit hen gekozen,
wier vermogen slechts 200000 sestertiën bedroeg ; zij vormden sedert Augustus de 4de
decuria van rechters (zie iudex aan het slot) ;
een keizerlijke procurator in de provinciën
met eene jaarwedde van 200000 sestertiën.

Ducetius, zlozvzhtoq, een Siciliër, die in
461 zich aan het hoofd der inboorlingen van
het eiland stelde om hen van de heerschappij
der grieksche steden te bevrijden. Hij werd
door de Syracusanen in 450 verslagen en
naar Corinthe verbannen. Later keerde hij
met kolonisten naar Sicilia terug, en woonde
te Cale Acte, tot hij in 440 stierf.
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Duilia (lex) van den volkstribuun M. Duillius, 449, dat al wie voortaan de plebs zon
tribunen zou laten, of een overheidsambt-der
zonder beroep op het volk zou in het leven
roepen, gegeeseld en ter dood gebracht zou
worden. Aan het bestaan van deze wet wordt
getwijfeld, zie Duilii n°. 1.
Duilia Maenia (Menenia) (lex), 357. Zie
fenus.

Duilii, ook Duellii en Duillii geschreven,
plebejisch geslacht. 1) 21. Duillius, een van
de 4 volkstribunen, die in 471 volgens de
lex Publilicc Tloleronis door de plebs tributisn
gekozen werden. Het verhaal, dat hij ook in
449 volkstribuun geweest is en toen, als een
wakker en verstandig voorvechter voor de
rechten der plebejers, toen de tienmannen
hunne macht misbruikten, de plebs tot eene
secessio zou bewogen hebben, is geheel ver zonnen. Ook het bericht, dat op zijn voorstel, na den zelfmoord van App. Claudius
Crassus Inregillensis Sabinus en Sp. Oppius
Cornicen, aan de overige tienmannen, onder
wie ook een K. Duillius Longus voorkomt,
amnestie verleend zou zijn, verdient geen
vertrouwen. Zie ook Duilica (lex). Volgens een
ander bericht zijn de overgebleven tienmannen
verbannen, en hun goederen verbeurd ver

Duillius, consul 260, de-klard.—2)C

bekende Romein, die door middel van enterbruggen (corvi) bij 1VIylae de eerste overwinning ter zee op de Carthagers behaalde,
welk feit door de oprichting der colzomna
rostrcata vereeuwigd werd. In 258 was hij
censor, terwijl hij levenslang het eerbewijs
verkreeg, om, wanneer hij van een feestmaal
huiswaarts keerde, zich door een fakkeldrager
en een fluitspeler te doen vergezellen.
Dulgubini, een germaansche stam, ten W.

van den Visurgis (Weser).
Duliehium, loiY);L^Xtov, het grootste der Echinadische eilanden aan den mond van den
Achelóus. Het behoorde tot het gebied van
Odysseus,_ die daarom dichterlijk ook wel
Dulichius wordt genoemd.

42'1tivS, een van de drie dorische phylae,
zoo genoemd naar Dymas.
Dumnorix, hoofdman der Aeduërs, broeder
van Divitidcus (zie aldaar). Toen Caesar op
het punt stond voor de tweede maal naar
Britannia over te steken, en Dumnorix, dien

hij wantrouwde, wilde medenemer, trachtte
deze te ontvluchten, doch werd door Caesars
ruiterij, die hem achterhaalde, gedood.

Duoviri = Duumviri.
Dupondius, eene munt ter waarde van 2 as.
Disra, zà Llo-bo(e, stad in Mesopotamia, aan
den Euphraat, ten Z. van Circesium.

Doris, //oi tt»c, 1) beroemd Attisch schilder
van vazen in streng roodfigurigen stijl, uit
het begin van de 5de eeuw. -- 2) van Samus,
grieksch geschiedschrijver omstreeks 250, die
door latere schrijvers dikwijls aangehaald
wordt, ofschoon men hem niet algemeen voor
geloofwaardig hield.
Durius, dofeboe, rivier in Hispania, grens

(Tarraconensis), thans Douro.

-scheidngtuLaeGlci

.
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Durocortöruni , hoofdstal der Remers in
Gallia, thans Reims.
Durollia, stad in Samnium, nabij de bergengte van Caudium.
Durostorum, vesting aan den Donau in
Moesia Inferior, t.g.w. Silistria.
Duumviri. 1) Duumviri percluellioni mdi
czadae waren in den rom. koningstijd rechters,
die in 'S koningsnaam recht spraken in zaken
van perdueUio of hoogverraad. in het republikeinsehe tijdperk vinden wij deze (Izeumviri
nog eene enkele maal, o. a. in het proces van
IRabirius, door den praetor bij het lot aangewezen. - 2) Jiuurnviri scieris faciundis, belast met het toezicht en het raadplegen der
sibylljnsehe boeken. Hun getal werd later
op iO en vervolgens op 15 gebracht. Zie
-

decemviri a. f. - 3) .Duunviri izeri (iure)
dicundo. In de mnncipin en kôloniën ston-

den veeltijds twee mannen aan het hoofd,
die, evenals te Rome de consuls, voor een
jaar gekozen werden. Zij haddenook lictoren,
doch me t staven gewapend. Naast hen vindt
me in verschillende municipia duoviri ctedi'

licit pofestate. - 4) Duzemviri aus purdcindi$.

Het toezicht op het schoonhouden van en
het onbelemmerd verkeer in de straten van
Rome buiten de muur van Servius Tullius
tot aan den eersten mijlpaal was opgedragen
aan duumviri. Zij worden het eerst genoemd
in de ler Jzdict muuicpalis van 45. Augustus
schafte dit ambt af, waarschijnlijk vóór 12,
en stelde toen curaores vicirurn aan. Zij be•
hoorden tot de zoogenaamde viyi2zisexviri (za.).
- 5) IJuumviri navctles clossi ornandac et
refieiendae, buitengewone commissarissen , in
311 voor het eerst vermeld, tot het uitrusten
eener vloot. - 6) Jiuuuiiviui ciedi faciundcte,
reficiundcte, dedicandee, buitengewone commissarissen voor den bouw, de herstelling of de
wijding van een tempel.

Ebora, rom. muncipium in Lusitania, ook

Liberaliects I lia genaamd, thans Evora.

Eboricum, thans York, hoofdstad der Brigarites in Britannia. De keizers
Septimius Sevrus en Constantius Chlorus
stierven te York, Constantijn de Gr. werd
er tot keizer uitgeroepen.
Ebfllae insulae, Eflovdai ijoo, ten NW.
van Caledonia (Schotland), thans de Hebriden.
Eburodulluni, hoofdstad der Caturiges (z.a.).
Eburöues, Efloi'Qwi'eç, germaansch volk in
Belgica, dat langs de Maas woonde, van
Namen tot Roermond, door Caesar zoo goed
als uitgeroeid, omdat ze het romeinsche
leger, dat in hun land overwinterde, bij den
opstand van 54/53 hadden afgemaakt.
Eburoviees, keltisch volk in Normandi
met de hoofdstad Medioldnum (Evreux aan
de Eure), een van de vier stammen der Aulerci.
Ebusus, 'Eflvooç, thans Iviza, het grootste
der Pityusen-eilanden bij Hispania. Ook de

Dymae of Dyme, L1I/U, eene der
12 bondssteden van Achaia, aan de golf van
IPatras, bij de grens van Elis, later rom.
kolonie. Ook eene stad in Thracia aan de
via Lqnaia, aan den benedenloop van den
Hebrus.
Dymantis, Hecabe, dochter van Dymas.
Pymas, Ji(1LÇ, 1) Phrygbir, vader van
Hecabe. - 2) zoon van Aegimius, stamvader
der dorische Dyinttnes.
Dyllamene, ZIt'V()uiJ'/, eene van de Nereidem
Dyras, Jta-ç, riviertje in Malis, ten Z.
van den Spercheus, dat oudtijds in de Malische golf uitliep. Nu is het een zijriviertje
van den Sperchcus.
Dyrr(h)acliitnn, l t ioo á y i oii, thans Durazzo,
bloeiende koopstad aan de Ooskust der Adri
atische zee, door Catullus tcibernc zidriae genoemd. De overtocht dezer zee had meestal
plaats tusschen Brundisium en Dyrrachium,
vanwaar dan de via Egnaici over Thermae of
Thessalonice naar Byzantium voerde. In de
grieksche geschiedenis heet D. Epidamnus,
doch de Rom., voor wie de laatste naam een
ongunstigen klank had, gaven aan de stad
haar oudsten naam terug. De stad was eene
kolonie van Corcyra en Corinthe (gesticht
627); de burgeroorlog, waarin de aristocratic
hulp van Corcyra, de volkspartij hulp van
Corinthus kreeg, was het voorspel van den
peloponnesisehen oorlog.
Dysan1es .dl,oai!)Jy ç , broeder van Celeüs,
werd door Ion uit Elcusis verjaagd, en voerde
te Phlius de eleusinische mysteriën in.
1)y0rum, ZftfJwQov dt)oÇ, gebergte met goudmijnen, ten W. van den Beneden-Strymon,
in Macedonia.
Dyspontiuni, zIliO7tivrtov, stad in Pisttis,
na de onderwerping van het landschap door
de Eleërs verlaten.

stad heette Ebusus. Zij werd in den tweeden
punischen oorlog (217) door de Rom. tevergeefs bestormd.
Eebatana, vè, 'Eflcirarn, ook 'Ai9dxûun,
hoofdstad van Media, zomerverblijf der perzische en later der parthische koningen. Het
was terrasgewijze gebouwd tegen de helling
van den boschrijken Orontesberg, en door
zeven verschillend gekleurde muren omgeven.
Als stichter wordt Deioees genoemd.
E e dmus, 'Euhoç, en Dernoplzctnes (v. a.
Meç,icilophctnes), twee burgers van Megalopolis,
leerlingen van Arcesildus, verdreven den
tyran Aristodëmus uit hunne vaderstad, en
hielpen Ardtus in het verdrijven van Nicocles
uit Sicyon. Daarna gingen zij naar Cyrëne,
waar zij zich door het geven van wijze
wetten verdienstelijk maakten. Later keerden
zij terug en wijdden zij zich aan de opvoeding van Philopoemen.
Eedicus, mzcY&zoç, iemand, die, wanneer eene
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die civitas voor de rechtbank vertegenwoordigde. De latijnsche benaming is coynitor

derde hem door het Medusahoofd in een steen.
— 4) verkeerde lezing voor Action, z. a.
Eehlonides, Pentheus, zoon van Echion

civitatis.

no. 1.

civitas in eene provincie in rechten optrad,

Eeetra, 'Eyh rr, sterke volscische stad in

Latium, vermoedelijk door de Rom. verwoest.
Eehecrates, 'E zQáz^s, van Phlius, leerling van Archytas, vriend. en misschien leermeester van Plato.
Eehedorus, 'Ey:idwoog, macedonische riv.,
die ten 0. van den Axius in de golf van
Thermae uitloopt.
Echemus, "EX.„po;, koning van Arcadië,
trok als bondgenoot van Atreus den Doriërs
bij hun inval in de Peloponnesus tegemoet,
en doodde Hyllus.

Echepolus, 'Ecw)os,

1)

Sicyoniër, die

aan Agamemnon eene schoone merrie gaf,
om zich los te koopen van de verplichting
om mede naar Troja te gaan. — 2) Trojaan,
door Antilochus gedood.
Echetlus, "-E^i;) os, een heros, op bevel
van een orakel door de Atheners vereerd
sedert den slag bij Marathon, waar hij als
landman verschenen was, met een ploeg
vele vijanden gedood had, en na de-schar
overwinning verdwenen was.
Eehetus, "EXfl;oS, wordt in de Odysséa genoemd als een wreed koning van Epirus, die
alle vreemdelingen mishandelde en zijn eigen
dochter de oogen uitstak.
Echidna, "EXbdi (L, dochter van Tartarus
en Gaea, of van Chrysë,or en Callirhoë, een
monster, half vrouw, half slang, woonde in
Cilicië, was bij Typhon moeder van de Chimaera, den Cerberus (Echidneus cans), de
lernaeische hydra e. a. monsters. Zij werd
door den alzienden Argus in den slaap gedood. — V. s. woonde zij in het land der
Scythen, en verwekte Heracles bij haar drie
zonen, van welke een de stamvader der scythische koningen werd.
Echinades, 'E LVáJ^S, zeeëgel- eilanden, aan
den mond van den Achelóus voor de kust
van Acarnania gelegen, en gevormd door de
sterke aanslibbing van den stroom. Volgens
de mythe waren het nimfen geweest, die bij
het offeren den riviergod hadden vergeten
en toen met den grond, waarop zij stonden,
waren losgescheurd en door den stroom een
eind ver meegesleurd.
doos waarin te Athene bij een
proces de bewij sstukken enz., bewaard werden.
,

Echinus, 'EvoS, 1) stad in Acarnania aan
de Ambracische golf. — 2) stad in het thessalische landschap Phthiotis aan de Malische
golf.
Eehinus, ï'x vos, de eierlijst aan het kapiteel eener zuil. Zie columna.
Echion, 'Eon', 1) een der mannen, ge-

sproten uit de door Cadmus gezaaide draketanden, huwde diens dochter Agáve, en hielp
zijn schoonvader bij het bouwen van Thebae.
— 2) zoon van Hermes en Antianira, beroemd om zijne snelheid in het loopen, nam
deel aan de calydonische jacht en den tocht
der Argonauten. — 3) een van de Giganten,
die den hemel bestormden; Athéna veran-

Echo, 'II th, boeotische Oreade, die Hera
met haar gesnap bezig hield, wanneer Zeus
de nimfen bezocht. Toen deze list ontdekt
werd, ontnam Hera haar het gebruik harer
tong, zoodat zij alleen de laatste woorden
herhalen kan van vragen, die men tot haar
richt. Zij werd verliefd op Narcissus, en daar
deze haar niet beminde, kwijnde zij weg, en
bleef alleen hare stem over. Bij Pan was zij
moeder van Lynx.
Ecnomus mops, "Ezvoos )ópo c , kaap aan
de Z. kust van Sicilia tusschen Agrigentum
en Gela, waar L. Manlius Vulso in 256 de
Carthagers verslagen heeft.
Eephantides, 'Exyti r cb S, een van de

oudste dichters der oude attische comedic,
door zijn jongeren tijdgenoot Cratinus bespot.
Eenleus = equuleus.
Edessa, "-E(1eOO(, 1) stad in het macedonische landschap Emathia, vroeger zlegae,
waarvan het eerst de vóórstad was. — 2)
stad in Osroene, tusschen den Euphraat en
den Chabóras, ook wel Osroë of Orrhoë geheeten, onder de Seleuciden Antiochia Callirrhoë genoemd naar de talrijke nabijgelegen
bronnen van den Scirtus, in den keizertijd
en in de kruistochten weder bekend als Eclessa.
Edetáni, 'Ed1i i wot', volk in Tarraconensis
aan de tegenw. golf van Valencia. In hun
gebied lagen de steden Valentia en Sa-^

guntum.
Edietum. Elke overheid te Rome kon binnen
den ' kring harer ambtsbevoegdheid verordeningen maken en afkondigen, zoowel voor
enkele op zichzelf staande gevallen als in het
algemeen geldig voor het geheele ambtsjaar.
Zoo bevatten b.v. de cc/ida der aedilen voor
omtrent markt- en handelsverkeer,-schriften
openbare veiligheid en dgl. Bepalingen, die
nuttig bleken te werken, werden uit den aard
der zaak door de opvolgers van hunne ambtsvoorgangers overgenomen. Het belangrijkste
dezer edicten is het jaarlijksch edict van den
praetor ur -barrus en in de tweede plaats van
den praetor qui inter peregrinos ins dicebat.

Zulk een edictum praetoris stond voor 's praetors woning op een wit houten bord of album
met zwarte letters te lezen. De strenge bepalingen van het oud-rom. ius privatum moes
mettertijd in milderen geest gewijzigd en-ten
uitgebreid worden. Wat nu de eene praetor
van den anderen overnam, werd edictum
perpetuum of tralaticium genoemd. Bijzondere
bepalingen, in den loop van het ambtsjaar
door den praetor uitgevaardigd, heetten edicta
repentina. Zoo ontstond naast het oude ius
civile (niet in strijd daarmede, doch daarop
gegrond) het ius praetorium of honorarium,
z. a. Hiernaast wordt ook vermeld het edictum
aedilium curulium, aan wie de beslissing in
handelsgeschillen, en dus ook het vaststellen
van de bepalingen, . daarop betrekking heb bende, was opgedragen.
Ed ini, "Hdwvé c , 'Hdon'oí, thracisch volk,
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door Philippus van Macedonia onderworpen.
Zij woonden ten 0. van den Beneden -Strymon
-en waren berucht door hun woesten Bacchusdienst ; zie Myrcinus. Dichterlijk is Eclonus
thracisch, Edonis — Bacchante.
Eetion, Hl o', 1) koning van Thebe in
Mysië, vader van Andrómache, met zijne
zeven zonen door Achilles gedood. — 2) koning van Imbrus, kocht een zoon van Priamus uit de krijgsgevangenschap vrij. — 3)
vader van Cypselus.
Effátum in het algemeen uitspraak, ver
formulier in godsdienstzaken, o.a.-kondig,
het formulier, dat de augur uitsprak bij de
wijding eener ruimte op aarde of aan den
hemel tot templum. Vandaar de uitdrukking
effen i templum.

Egeria, Aeg., ' Hys a, Ay, orakelgevende

bronnimf, die gehuwd was met Numa Pompilius, en volgens wier voorschriften Numa
de godsdienstige aangelegenheden regelde ; na
zijn dood vluchtte zij naar Aricia. waar zij
van droefheid in een bron veranderde. Zij
was eene beschermgodin van Rome en werd
vooral door zwangere vrouwen aangeroepen.
Zij had een heiligdom voor de Porta Capéna
en een te Aricia.
Egesta, EyFa-crt, bij de Rom. gewoonlijk
Seyesta, bij Vergilius zcesta geheeten, een
oude, niet -grieksche stad op de N.W. -kust
van Sicilia, volgens de latere sage door Trojanen gesticht. In de nabijheid vond men
twee riviertjes, die de namen Simoïs en Scamander droegen. De strijd tusschen deze stad
en Selinus gaf aanleiding tot den tocht der
Atheners naar Syracusae. Egesta had de hulp
der Atheners ingeroepen. Sedert 263 was het
met Rome verbonden.
"

Egestes = Acestes.
zie Encaustics.
EyZo,uign , incubatio, het slapen in den
tempel van een droomorakel, waar men in
den slaap door een droomgezicht antwoord
meende te ontvangen op vragen aan het orakel
'Eyzavo rt,x ^,

gedaan.

"Eyx-n ots, het bij verdrag aan de burgers
van twee staten toegestane recht, om in el-

kanders grondgebied vaste goederen te hebben ; ook het goed dat men volgens dit recht
in eigendom heeft.
'EyxiJ d toS 9Uu J^iu, áyo y , het onderwijs,
dat men voor beschaafden noodig achtte. Het
omvatte in latere tij den grammatica, rhetorica, philosophic, rekenkunde, muziek, geometr i e en astronomie.
Egnatia of Gnathia, drukke havenstad in
Apulia aan de via Appia nova, ten N. van
Brundisium, met slecht water.
Egnatia (via), de groote heerweg, die van
,

Dyrrachium door Illyria, Macedonia en Thracia naar Byzantium liep. Van Rome reisde
men langs den Appisehen weg tot Capua,
verder langs den nieuwen App. weg naar
Brundisium, stak dan de Adriatische zee over
naar Dyrrachium en zette den tocht langs
den Egnatischen weg voort over Apollonia
en Thessalonica. De weg is aangelegd na de
onderwerping van Macedonia (146).

Egnatii, uit Samnium. 1) Gellius Egnatiu$ was een der aanvoerders van de Samnieten in de samnietische oorlogen. Hij sneuvelde in 295 in den slag bij Sentinum. —
us L'gnalius, aanvoerder der Samnieten
2) Menus
in den bondgenooten- oorlog. In 90 lokte hij
den rom. consul L. Julius Caesar in eene
hinderlaag en vernietigde bijna diens geheele
leger, bij den mons Massicus. In 89 sneuvelde
hij. Na den oorlog vindt men Egnatii in den
rom. senaat. — 3) C. Egnalius Rufus, rom.
ridder, door Cicero om zijne hulpvaardigheid
geprezen — 4) M . Egnatius Rufus, zeer bemind bij het volk, werd op last van Octavianus als samenzweerder ter dood gebracht
(19). — 5) P. Egnatius Ce/er, stoisch wijsgeer
uit Berytus. In 69 n. C. werd hij door Musonius Rufus wegens zijne handelswijze jegens
Barea Sordnus (z. a.) aangeklaagd, en door
den senaat veroordeeld.
Egnatuléius (C.), op wiens aansporing in
44 het vierde legioen van Antonius tot Octavinus was overgegaan, kreeg op Cicero's voorstel .verlof om beneden den wettigen leeftijd
naar de hooge staatsambten te mogen dingen,
maar wordt later niet meer genoemd.
Eion, 'Th•w5, havenstad van Amphipolis.
— 2) = Riones.
Eiones, '.HiósFs, stadje der Dryopes in Ar
aan den Sinus Argolicus, vroeg ver --golis
g

.

woest.

Eira = Ira.

EZui'sc, te Sparta jongelieden van 20 tot
30 jaar; bij spelen en gymnastische oefeningen
hadden zij het opzicht over de áyi) ui.
EZó^otthii , een met wol omwonden krans
van olijftakken, die, met bloemen en vruchten.
beladen, bij de Pyanepsia rondgedragen en aan
den tempel van Apollo en ook aan particuliere
huizen opgehangen werd. Ook het lied, dat
daarbij gezongen werd en waarbij men giften
verzocht, en in het algemeen een lied van.
dien inhoud.
EZouyye),ia, een bizondere vorm van proces
te Athene, die aangewend werd bij zware
misdaden en bij zulke, die voor den staat
zelf gevaar schenen op te leveren. De aanklager diende een klachtbrief (e oayye^liu) bij
den raad of de volksvergadering in, en wanneer deze aangenomen werd, werd de aangeklaagde in hechtenis genomen, hoewel hij
zich in de meeste gevallen door het stellen
van 'drie borgen daaraan onttrekken kon.
Wanneer de raad den aangeklaagde schuldig
bevonden had, en meende dat de hoogste
boete, die hij kon opleggen (500 drachmen),
als straf niet toereikend wasvoor de misdaad,
verwees hij de zaak naar de thesmotheten of
naar het volk. Aanklachten die bij de volks
ingekomen waren, konde zij zelve-vergadin
behandelen of naar de thesmotheten verwijzen; bij. misdaden, waarvoor geen straf bij
de wet bepaald was, werd vóór het onderzoek
vastgesteld, welke straf ingeval van veroordeeling zoude opgelegd worden. Sedert het begin der vierde eeuw bepaalde de wet, op
welke misdaden de eZoayy. kon worden toegepast ; kort daarna werd op die misdaden
-
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de doodstraf gesteld met verbod van begrafenis in Attica. - De ékruyp had in sommige gevallen, ook indien de aangeklaagde
vrijgesproken werd, geen geldelijk nadeel
voor den aanklager ten gevolge, zooals andere
processen.
Eoaywyf ç , een col]egie van vijf rechters,
die uitspraak deden in de meeste iui'o&
crff)ct ook worden zoo alle overheden genoemd, wanneer zij eene bij hen ingediende
aanklacht na voorloopige instructie voor de
rechtbank brengen.
offer door de leden van den raad
bij het aanvaarden hunner betrekking gebracht. Z. X?Qt(.
EoqoQc, buitengewone belasting op het vermogen, te Athene voor het eerst door Pisistratus geheven, later vervangen door de
;

9 6 to

der bondgenooten ; in den Peloponnesi

schen oorlog voor het eerst in 428, later
in oorlogstijd dikwijls geheven. Wie die belasting niet betaalde, werd gestraft met verbeurdverklaring zijner goederen, niet niet
atimie, zooals andere schuldenaars van den
staat. Zie ook oiuoti.
zie Oiympic, a
Ezdioa, volksvergadering. Te Athene besliste de volksvergadering over alle aangelegenheden van den staat, wanneer de wet
daarover niet anders beschikt had, bijv. bij
wetgeving, verkiezingen, het verklaren van
oorlog en sluiten van vrede, enz. In elke
prytanie werden vier gewone (xraynat) vergaderingen gehouden, in dringende gevallen
werden ook buitengewone (ofyzjio, 6ox?roi,
arcizixo) vergaderingen beroepen. De onderwerpen, in de vergadering te behandelen,
moesten door den voorzitter vooraf bekend
gemaakt worden (noyoaç&v Zz)i7Oa) ; voor
een van de gewone vergaderingen (de zia
zxA.) waren zij bij de wet vastgesteld. De
vergaderplaats was in de oudste tijden de
markt, later gewoonlijk de Pnyx, nog later
de schouwburg. Toegang tot de vergaderingen, recht om aan de discussies deel te 11emen en stemrecht hadden alle burgers boven
de 20 jaar oud, voor zoover zij niet door
atimie dat recht verloren hadden. De voorzitter, oudtijds de cto1áriç der prytanen,
later die van de no6&)oo (za.), opende de
vergadering met een offer en gebed en legde
daarna de punten ter behandeling aan het
volk voor (vQoTL9i'a), die gewoonlijk begeleid werden door een praeadvies van den
raad (nQooi'iui/uL), waarover dan eerst
gestemd werd
vereenigde de
;
vergadering zich niet daarmede, dan kon
iedereen een voorstel doen, dat de voorzitter
echter niet in stemming mocht brengen,
wanneer het in strijd met de wet was, en
waarvan iedereen de behandeling kon verhinderen door de verklaring, dat hij den
voorsteller wegens de onwettigheid van het
voorstel (raai/6/uûiJ) zoude aanklagen. De stemming geschiedde door het opsteken der handen
( XQo'roii), of wanneer zij personen betrof
met steentjes (io8i, dikwijls ook algemeen voor stemmen gebruikt). - Tot de
-
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spartaansche volksvergadering (c)), haddentoegang alle Spartanen boven de 30 jaar oud
en in het volle bezit van hunne burgerlijke
rechten; in latere tijden wordt nog eene afzon
derljke vergadering van ómobob vermeld, ofschoon het niet blijkt in welke verhouding
zulk eene vergadering tot de algemeene volksvergadering stond. De meeste staatszaken
worden door de QOVO L behandeld; wanneer
het volk ter vergadering geroepen werd, had
het alleen de bevoegdheid de voorstellen van
de 'ovo of van den koning aan te nemen
of te verwerpen; veranderingen daarin te
brengen of nieuwe voorstellen te doen was
niet geoorloofd, zelfs had men om het woord
te voeren de bizondere vergunning van den
voorzitter noodig. De stemming had plaats
door geschreeuw, en, ingeval de uitslag twij felachtig was, door afzondering van voor- en
tegenstemmers.
'E)otaa&z6i', betaling voor het bijwonen
der volksvergadering te Athene, eerst één,
later drie obolen, waarschijnlijk eerst na den
peloponnesischen oorlog ingevoerd. Ten tijde
van Aristoteles was het tot een drachme
verhoogd, en voor de zia zz)17oa tot 9
obolen.
'Ez'2ivoc r6 2 ç, een staat, waaraan twee
strijdende staten met onderling goedvinden
de beslechting van hun geschil opdragen.
Bij de verdragen tusschcn verschillende staten
was soms bepaald, dat wanneer een burger
van den eenen staat in den anderen staat een
proces verloor, hij bij zijn eigen staat van
dit vonnis in appèl kon komen; de staat,
waarbij men appelleert, wordt dan ook inkiioç
qt62 ç , het proces ctzij genoemd.
'Exzz)a, een machine, waardoor de achtergrond van een tooneel geopend wordt, om
een huis of paleis van binnen te laten zien;
v. 5. een kleine houten stelling, die door de
groote achterdeuren op het tooneel gerold
werd, en waarop zich dc personen bevonden,
die voorondersteld werden in het huis te zijn.
'Eoyij, te Athene buitengewone beambten, belast met het invorderen van aan den
staat verschuldigde gelden, vooral die van
de schatplichtige bondgenooten.
Elaca, 'L2aa, oude stad in aziatisch Aeolis,
aan de Elaïtische golf, later haven van Per(

1

gamus.
Elaeus, g. -untis, 'Ea,oiç, olijvenstad,
kolonie van Teos op de punt van de thracische Chersondsus, met het grafteeken van
Protesilttus, den eersten Griek, die op het
trojaansch gebied aan wal sprong en tevens
sneuvelde.

Elagabalus = Heliogabalus.
Elana - Aelana.
Elaphebolia, 'Eii)ta, feest ter eere van
Artemis in de maand Elaphebolion gevierd,
waarbij haar een koek in den vorm van een
hert geofferd werd.
Elaphebo li on, EeçfJo)tdn', 9ile maand van
het Attische jaar (Maart —April), zie cams.
E1ata, 'E)crt, stad en sterke burcht in
Phocis, de sleutel van een bergpas naar Thes
salia. Philippus van Macedonia bezette dit
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punt in 338, waarvan de slag bij Chaerona
het gevolg was.
Elaver, ook Elaris, Elcisris, thans Allier,
zijtak van den Liger (Loire), ontspringt op
den mons Cebenna.
Elbo, eiland tussehen den phatnitischen en den tariitischen Nijirnond, waar
de aegyptisehe koninìg Anysis zich schuil
hield voor den aethiopisehen overweldiger
Sabaco en later Arnyrtaeus tegen den perzi
schen koning Artaxerxes I.
Elea, later Velia, stad in Lucania aan de
Tyrrheensche zee, door vluchtelingen uit
Phocaca gesticht ± 550, toen Cyrus de perzische heerschappij over de Westkust van
Klein -Azië uitbreidde. Hier woonden de wijsgeeren Xenoplianes, Parmenides en Zeno, de
stichters der eleatische school; zie Xenopianes.
Eleatiselie wijsbegeerte. z. Xenop/lanes.
Electra, 1) dochter van Ocanus
en Tethys, moeder van Iris en de Harpyieën.
- 2) Plciade, bij Zeus moeder van Dardanus
en Jason. - 3) zuster van Cadmus, gaf haar
naam aan een van de poorten van Thebe. 4) dochter van Agamemnon en Clytaemnestra,
zorgde bij den moord van haar vader, dat
Orestes in veiligheid gebracht werd ; toen hij
terugkectdc, hielp zij hem op Clytaemnestra
en Aegisthus wraak te nemen. Zij was door
haar moeder aan een armen daglooner uitgehuwd, die haar echter met allen eerbied
behandelde ; later huwde zij met Pylades. 5) dochter van Latinus ; v. s. was Remus de
zoon van Jtalus en Electra.
i7oo, barnEleetrides illSlllae,
steeneilanden, zie Glesariae insulcie.

Eleetryon, HszvQfo', zoon van Perseus
en Andromeda, koning van Mycdnae, gehuwd
met Anaxo, vader van Alcmdne. Zie Ampkitryo.

E1eia, )ya (&), ook fyu, een soort
lyrisch gedicht, de eerste overgang van
epische tot lyrische poëzie. In inhoud, wijze
van behandeling, dialect en versmaat (hexa
meters met pentameters afwisselend, clistickcs)
verwijdert zich de elegie oorspronkelijk niet
ver van het epos. De oudste (ionische) elegiëen
waren krijgsliederen of behandelden de politick, later bij de Atheners werden het meer
liederen uit het dagelijksch leven, tafel-, liefdeen klaagliederen, de Alexandrijnen eindelijk
kozen dezen dichtvorm bij voorkeur voor geleerde onderwerpcn. Bij de Romeinen werd
sedert het einde der republiek tot zeer laat
van de elegie veel werk gemaakt.
Eleleides = Baecliae.
Eleon, 'Ee, oude stad in Boeotia, ten
0. van Tanagra.
Elephantine, Eqini, eilandj e met stad
in den Nijl, op de aethiopische grenzen dicht
hij Sydne, onder de Perzen en Rom. een sterk
bezette grenspost.
E1ephnor, zoon van Chalcodon,
vorst der Abanten, werd voor Troje door
Agënor gedood.

Eleus = Elaeus.
Eleusinia, Ee,,orus, eleusinische mysteriën, groote feesten en plechtigheden ter eere

van Dcmëter en Persephon e , die hier Cora
heette, waarbij reeds vroeg Dionysus onder
den naam Jacchus werd opgenomen. De mysteriën dienden ter herinnering aan den zwerftocht van Demeter na den roof harer dochter
en zouden door die godin zelve ingesteld zijn,
toen zij op dien tocht te Eleusis gastvrij
ontvangen werd. Evenals men in het verdwijnen en herrijzen van Persephone eene
mythische voorstelling zag van het schijnbaar sterven en herleven der natuur, zoo
werden ook de eleusinische plechtigheden op
twee tijden van het jaar gevierd, de groote
ter herinnering aan Persephone's afdalen naar
dc onderwereld in den herfst, de kleine ter
viering van hare terugkomst op aarde in de
lente. De groote mysteriën begonnen den
1 5den Boëdromion en duurden verscheiden
dagen. De eerste vijf waren gewijd aan offers,
reiniging, enz. ; de voornaamste dag was
echter de zesde, Iuxzo genaamd, wanneer
een optocht van Athene naar Eleusis gehonden werd, waaraan soms meer dan 30.000
menschen, allen bekranst, deel namen; daar
men dikwijls halt maakte en de reis meermalen gestoord werd door allerlei scherts
en plagerij, was het nacht, voordat men aan
de plaats zijner bestemming gekomen was.
Daar werden dan fakkeldansen uitgevoerd
en heilige liederen gezongen, alles ter herinnering aan Demeter, haar smart bij het
missen en haar vreugde bij het vinden harer
dochter. De eigenlijke geheime feestviering
had in een tempel (,ior' ç ok6 ç ) plaats.
Wat daar gebeurde, is niet in bizonderheden
bekend; slechts zooveel kan men uit de uitdrukkingen van oude schrijvers daaromtrent
opmaken, dat het lot van Persephone op zeer
indrukwekkende wijze dramatisch werd voorgesteld (deze voorstellingen heeten cipthcinia);
zonder dat er eenig bepaald dogma verkon
digd werd, moest bij de ingewijden, door wat
zij zagen en mede ondervonden, de hoop
opgewekt worden, dat ook zij eens, evenals
de godin, uit het rijk van dood, duisternis
en verschrikking verlost zouden worden. Na
afloop van het sombere gedeelte der plechtigheid werd het daarmede verbonden vasten
gebroken door het gebruik van een drank
xi'xethi, bereid nit water, meel en prij, terwijl
het geheele feest besloten werd door de
6 ?7oi)7, waarbij men uit bijzondere schalen
naar oost en west water plengde. Om de vijf
jaar werden de mysteriën met meer dan
gewonen luister gevierd, en naar het schijnt
waren soms er ook feestspelen mede verbonden.
- De kleine mysteriën werden in de maand
Anthesterion in de voorstad Agrae gevierd
en stelden het mystisch huwelijk tusschen
Persephone en Iacchus voor. - De myste
riEn waren oorspronkelijk alleen voor Eleusinirs, later ook voor Atheners, vervolgens voor
alle Grieken toegankelijk, eindelijk werden
ook barbaren ingewijd, mits een atheensch
burger (civorayw'6ç) hen inleidde. Gewoonlijk
ontving men de eerste wijding bij de kleine
mysteriën; alsdan mocht men de groote nog
in hetzelfde jaar als ztoriç bwonen, eerst
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het volgende jaar werd men echter
en mocht men als zoodanig ook bij de geheime
plechtigheden tegenwoordig zijn. - De feesten stonden onder het toezicht van den d&oi
Iûot', en werden geleid door verschillende
priesters, waarvan de voornaamste de oc'ri
was; op hem volgden de (1I 3Oi3/OÇ, o'i'l
en irip'thcoç. - Lang stonden de eleusinische mysteriën bij de Grieken in hoog aanzien. Zij werden opgeheven bij besluit van
Theodosius den Gr., nadat reeds kort te voren
de tempels en andere heilige gebouwen door
dweepzieke monniken in het gevolg van
Alarik verwoest waren.
Eleusis, g. -!nis, En'ol ç , 1) stad in Attica
nabij de grenzen van Megaris. De stad was
beroemd door hare mysteriën ter eere van
Demdter en Persephone, zie Eleusinia. De weg
van Athe1lae naar Eleusis heette à irïiç.
Eleusis had met Brauron den naam van nuit ç .
- 2) oude stad in Boeotia, aan den zuidelijken
oever van het meer Copaïs, vroeg te gronde
gegaan door de overstroomingen van het meer.
Eleutherae, demns van Attica
op de boeotische grenzen.
1) feest ter eere van Zeus
Eleutherius om de vijf jaar te Plataeae gevierd, ter hfrinnering aan den gelukkigen
afloop van de perzische oorlogen. - ) feest
op Sarnus. - 3) huiselijk feest door vrjgelaten slaven gevierd.
Etentherocilices, rooversstam op den Amnus en den Taurus, die
zich den naam van vrije Ciliciërs gaven.
Hoofdstad: Pindenissus, bergvesting.
Eleutho, E2u,9d = Ilithyia.
Elfmannen, zie '1lJP(YU.
Elieius, bijnaam aan Jupiter gegeven als
regengod; men trachtte in tijden van droogte
door een processie (het aqucielieium) van blootvoets gaande ncteroncte met loshangende haren,
en van de ambtenaren zonder teekenen hunner waardigheid, van Jupiter Elicius regen
af te smeeken ; hierbij werd ook de regensteen, lapis mctnalzs door de priesters onder
gebeden medegevoerd. Later heeft men J. El.
vereenzelvigd met den bliksemgod, en
meende men, hem door zekere formules te
kunnen dwingen den bliksem uit den hemel
naar beneden te zenden; hij had een tempel
op den Aventinus, door Numa gebouwd.
Elimia, Elimia, iôtis, E 2 1t(,
landschap van Macedonia, in het zuiden,
op de thessalisch-epirotische grenzen. Hoofdstad: Elima.
Elimberris (Cliinberris), hoofdstad der
Ausci, in Aquitania, zie Ausci.
Elis, ;fl)ç, Hia, het meest westelijke
gewest der Peloponnesus, in vier deelen verdeeld : Elis propria in het N.W., deroï-èa, in
liet NO., Pisis met de hoofdplaats Pisa, in
het midden, en 7rip4ilia, het land der drie
stammen : Caucnes, Paroretae, en Minyae,
in het Z. - De stad Pylus Triphyliacus
was v. 5. de woonplaats van den grijzen
Nestor. In Pisatis lag Olympia, aan den
Alphëus, de beroemde schouwplaats der olym
pische spelen. TJithoofde dezer spelen was
1

,
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Elis aan Zeus Olympius geheiligd en onschendbaar en mocht door geene vijandelijke
legers betreden worden; tot op den pelo
ponnesischen oorlog werd deze onschendbaarheid geëerbiedigd. Om dezelfde reden had ook
de stad Elis, aan den Penus gelegen, geene
muren. Oudtijds was Elis door Epeërs bevolkt ; bij de dorische verhuizing viel het
ten deel aan den Aetoliiir Oxylus en uit de
samensmelting van Epeërs, Aetoliërs en
Doriërs ontstonden de .Eleërs. De dorische
naam van het land is A) ç . in Elis behoo
de mythen te huis van Pelops en de-ren
schoone koningsdochter Hippodamia en van
den Augiasstal en den stroom Alphus.
Elisa, Elissa, = Dido.
Elison, E2toathr, EtOn, beek, grens tus
Elis propria en Pisiltis.
-schen
Elische school, z. Pkcieclo.
Ellopia, 'E)2o7rL, 1) stad en kustland in het
N. van Euboea, daarom ook = Euboea. - 2)
oude naam der omstreken van Dodöna in Epirus.
Elmantiea = Salmantiea.
ElOne, 'Hthi'i, stad in het thessalische
landschap Perrhaebia, later Limöne, dtdni ElOrus, E)Û)oç, 'Eogoç, zie Helörus.
E1pnor, Eni'w, een van de tochtgenooten
van Odysseus, viel in dronkenschap van het
dak van Circe's paleis en brak den nek. Odysseus ontmoette hem later in de onderwereld.
Elyiiiïis, 'E#hî uiç (Elâm), landstreek ir
Susidne, bewoond door de krijgshaftige Elymaeërs, die als boogschutters in het 0. grooten naam hadden.
Elymi, E)i,ioi, sicilische voikstam, die
rondom den berg Eryx woonde, verbonden
met de Carthagers.
Elyniia, stad in Arcadia, ten Z.
van Orchomenus.
Elymiotis = Elimea.
Elinius, 'E).i'1o, zoon van Priamus of
Anchises, vluchtte uit Troje naar Sicilië en
werd de stamvader van de Elymi (z. a.)
Elysii of Elisii, germaansche volksstam tot
de Lugii behoorend, in het N.O. van Germania,
vermoedelijk aan den bovenloop van de Oder.
Elysiuin, Hfoo' crko', een veld aan het
uiterste einde der aarde, waarheen lievelingen
der goden zonder te sterven verplaatst worden om er een zalig leven te leiden. Volgens
lateren is het een deel van de onderwereld,
waar de braven na hun dood verblijf houden.
Emalleipatio. Hoewel volgens het rom.
recht een vader krachtens zij ne pcdria poestas
zijne kinderen kon vei-koopen, zoo had dit
recht toch zijne grenzen. Hij kon zijn zoon
niet vaker verkoopen dan driemaal, overeenkomstig de wet der 12 tafelen. Hiervan
maakten de Rom. gebruik om een zoon van
de patuia poeescts te ontslaan. De vader verkocht zijn zöon per cies el librarn ten overstaan van een libuipens en vijf getuigen door
een schjnkoop aan een pater fidrciarizts (zie
_fi dada). Deze liet echter den zoon weder vrij,
zoodat deze weder onder de vaderljke macht
terugkeerde. Wanneer deze handeling nu
driemaal herhaald was, was de vaderijke
macht verbroken. De pater fidzeciauius gaf den
1
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zoon ten derde male aan den pater naturalis
terug, doch deze had hem nu niet meer in
ppoteslate, doch slechts in mancipio en kon
hem hiervan vrij verklaren, rmanu2nittere, waardoor hij sui iuris werd.
Emathia , 'H1tacb taa, landschap van Mace-

donia ten W. van den Axius (Vardar), de
bakermat van het macedonisch koningshuis.
Dichterlijk is Emathia zoowel = Macedonia
als = Thessalia.

Emathides, 'Hga& cr , negen dochters van
Pierus, koning van Emathia, die met de
Muzen een wedstrijd durfden aangaan en in

eksters veranderd werden.
Eniathion, ' H/^a &^wv, zoon van Tithónu s
en Eos, koning van Arabië, werd door Heracles gedood.
Ej ád , schoenen, meestal door mannen
uit de lagere standen gedragen.
'E,u^^xzr^OLOV, 1) bij de Spartanen de muziek,
die bij het marcheeren geblazen werd, ook een
anapaestisch lied, dat men op marsch zong. —
2) offer, voordat men zich inscheepte.
Emblemata, 1) inlegwerk, (in tegenstelling
met crustae z. a.) goud in zilver, of zilver in
brons, waarvan de figuren „en relief" zijn.
— 2) mozaiek.

Emeri.a Augusta = Augusta Emerita.
Emesa, 'Ei u oCc, stad in Syria, aan den

Orontes, met een prachtigen zonnetempel,
waar Heliogabalus opperpriester was, voor dat hij romeinsch keizer werd. Alexander Sevérus was te Emesa geboren. In de
nabijheid werd Zenobia van Palmyra in 272
na C. door Aureliánus verslagen.
'Ea, dans in het grieksche treurspel,
waarschijnlijk meer een gebarenspel, waardoor
de inhoud der koorzangen aanschouwelijk
voorgesteld werd.
Emmenidae,' EnIL J cr«L, een adellijk geslacht
te Gela en Agrigentum ; na den dood van den
tyran Phalaris hadden zij te Agrigentum de
regeering in handen. De beroemdste van hen
was Theron, wiens zoon Thrasydaeus om zijne
wreedheid verdreven werd (470). Hun stamvader was, naar zij beweerden, Polynices.
"E,t,u1voL iTlzau, te Athene processen, waarin
binnen dertig dagen na de aanklacht uit
-sprak
gedaan moest worden.

Emódi montes, 'I4uwc1ov 4o q . De Enaódi
mzontes en de Imãus, "I/«os, der ouden grensden aan elkander, zonder dat men echter een
juist begrip van de ligging had. Vermoedelijk
vormen de Emódi monies het westelijk, de
Imáus het oostelijk gedeelte van het Himalaya- gebergte.
Emona, stad in Pannonië aan den Nauportus (zijtak van den Savus), tgw. Laibach.
Bij latere schrijvers wordt de stad gerekend

tot Italië te behooren.
Empedocles, 'Eu Yox2 , van Agrigen-

tum (492-432), uit een aanzienlijk en rijk
geslacht, wierp als een van de leiders der
volkspartij de aristocratische regeering in zijne
vaderstad omver (444), weigerde de hem aangeboden koninklijke waardigheid en voerde
eene zuivere democratie in. Als staatsman,
natuur- en geneeskundige, wijsgeer en rede-

naar uitmuntend, werd hij als een gunsteling
der goden beschouwd en na zijn dood als heros
vereerd. Op het einde van zijn leven ging
hij naar de Peloponnzsus, en het schijnt dat
hij buiten zijn vaderland gestorven is; ook
verhaalde men dat hij, om door zijne plotselinge verdwijning indruk te maken, in den
Aetna sprong, en dat dit later verraden 'werd,
doordat de berg een van zijne sandalen uit
zijne leerdichten, xi cpí6^cos-brakte.—In
en z ^ocoepob', waarvan nog verscheiden fragmenten bestaan, verkondigt hij de eeuwigheid
en onvergankelijkheid der stof; hij neemt vier
w i ^ara) aan : vuur,
stoffelijke elementen (ira)
lucht, aarde en water, waarop twee ideale
elementen, liefde en haat, inwerken; onder
de heerschappij der liefde is alle stof vereenigd
tot ééne massa of chaos (cop« roos), heeft de
haat alle macht, dan bestaan alle stofdeeltjes
afzonderlijk, tusschen deze beide uitersten
ligt het leven van individuën. Ontstaan en
vergaan zijn dus ijdele woorden, er is slechts
vereeniging (h.c) en scheiding (crL(xiuC hL ).
De ziel is een mengsel van alle elementen en
is daardoor in staat alle te kennen. Ook de
leer van de zielsverhuizing schijnt Empedocles van Pythagoras of de Orphici te hebben
overgenomen.
Emporia, th 'E1L7nóota,, landstreek in Africa
aan de kleine Syrte, zeer vruchtbaar en reeds
vroeg met phoenicische koloniën bezet.

Emporium, Emporiae, 'Eµxopiov, 'E uroetat,

kolonie van Massilia in het gebied der Indigetes, aan den 0. uithoek der Pyrenaeën,
tegenwoordig Ampurias.
Emptio venditio (zonder et), koop en ver
Emptio bonorunz, zie bonoruumz en?ptio.-kop.
Emptor faoniliae, de schijnkooper, zie iducicc.
Empulum, stadje in Latium, bij Tibur.
'EµTrvooavzu^a, de kunst van waarzeggen
uit het branden van het offervuur, het eerst,
naar het heette, onderwezen door Amphiaraus.
Emptl a, "Etcovoa, een spook of menschenetend monster met ezelspooten, waarmede men
kinderen bang maakte.
EN = Dies endotercisus, z. T esti (dies).
'EvacythvtoS, bijnaam van verscheiden goden
als beschermers van wedstrijden, vooral van

Hermes.
Enarete, 'Eva dril, dochter van Deïmachus,
gemalin van Aeolus n°. 1.
Encaustica, n.l. ars, iyxavon.z (i vi), de
kunst om met kleuren te schilderen, welke
met was waren aangemengd en vervolgens
op het beschilderde voorwerp voorzichtig
werden ingebrand. Op die wijze werden marmeren beeldwerken en ook architectuurstukken
beschilderd. Men kreeg op deze wijze levendige, schitterende kleuren, doch men schijnt
nog niet achter de bizonderheden der bewerking te zijn. Ook het inbranden van figuren
in ivoor met eene heet gemaakte graveerstift
wordt encaustiek genoemd. Voorbeelden van
encaustiek op hout zijn de portretten, die men
in late aegyptische graven gevonden heeft.
Eneeladus, 'E,yxi2a6OC, een der Giganten,
die met de goden streden; hij werd overwonnen en ligt sedert onder den Aetna.

ENCHELEIS—ENTORIA.
Encheleis, 'Eyxîç, een voikstam in zuidelijk I11yri.
ErnIis,dochter van Chiron, gemalin van Aeacus, moeder van Peleus en
Telamon.
EJ!d'(t ç , i n het attisch recht een vorm
van aanklacht, ten gevolge waarvan de aangeklaagde terstond in hechtenis genomen
werd, tenzij hij borgen stelde. Dit geschiedde
bijv. wanneer een onbevoegde zich burgerlijke
rechten aangematigd had en in sommige gevallen bij moord.
Emlotereisi (intereisi) dies, zie Fesi (dies).
Endromis, iiko/w;ç. Bij de Rom. beteekent
dit woord een grof wollen deken, die men
na lichaamsoefeningen omsloeg, ten einde geen
koude te vatten. De endromis T,irics was van
fjnere stof. Bij de Grieken echter is endrornis
eene sterke, van voren dichtgeregen jachtlaars, waarmede Artemis dikwijls werd afgebeeld, en die kuit en voet omsloot, maar de
teenen bloot liet.
Emlymion, 'E'Jcon', zoon van Zeus of
Aithlius en Calyce, koning van Elis, had
bij Selëne vijftig dochters ; zijn graf was te
Olympia. - V. a. was hij een Cariër of van
Elis naar Carië gegaan en leefde hij daar op
den berg Latmus. Selène beminde hem en
steeg elken nacht van haar wagen af om hem
in zijn slaap te beschouwen en te kussen,
waarom hij tot Zeus bad dat hij eeuwig slapen
en eeuwig jong blijven mocht, wat hem werd
toegestaan. - Andere verhalen noemen Artemis in plaats van Seidne en maken van
End. een jager of herder.
EsXuQaoa of i1'5XiQ(OOC, het beslag leggen
op goederen van iemand, die na veroordeeling
verzuimde op den bepaalden termijn te betalen.
Engyiim of Engyïuin, 'Ey'voi, 'Eyyim',
stad in het binnenland van Sicilia, ten Z.
van Apollonia, met een tempel der Maqncs
Mater of, volgens andere schrijvers, van de
8ea (LJ7T4uÇ.

Enipeus, 'Eitrnuç, rivier in Thessalia,
zijtak van den Apidanus. De riviergod werd
bemind door Tyro, dochter van Salmöneus;
Poseidon nu nam de gedaante aan van Enipeus
en verwekte bij Tyro twee zoons, Pelias en
Neleus. De mythe wordt ook verplaatst naar
den Enipeus in Elis, een zijtak van den
Alphëus. Een derde rivier van denzeifden
naam in Macedonië ontspringt op den Olym
pus en stroomt bij Dium (n°. 3) in zee.
Enispe, 'EJo•2n7, oude stad in Arcadia,
vroeg verdwenen.
Enna of Henna, Evva, oude stad der Siculi
in het binnenland van Sicilia, i dtqaiç Zxegeheeten, afhankelijk van Syracusae, op
een steile hoogte in eene zeer vruchtbare
landouw gelegen, waar veel tarwe verbouwd
werd. Daarom was de stad met haren omtrek
aan Demëter geheiligd. In den sicilischen
slavenopstand onder Eunus, die in 132 onderdrükt werd, was Enna het brandpunt. Hier
laat de mythe Proserpina door Pluto schaken.
Tegenwoordig is de streek dor en woest.
Ennaëtris, Easviq, astronomische ey
van acht jaar, met 96 maanden en 3-dus
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schrikkelmaanden = 2922 dagen, ingevoerd
door Cleostratus van Tenedus. - Ook feesten,
die om de acht jaar gevierd worden, heeten
zie Ccsllirrhoë n°. 5.
naam der streek, waar later
Amphipolis werd gesticht.
Ennius (Q.), rom. dichter, in 239 te Rudiae
in Calabria geboren, Griek door opvoeding
en reeds vroeg met de grieksche letterkunde
bekend. M. Porcius Cato Maior vond hem in
204 als rom. soldaat op Sardinia, merkte zijn
talent op en nam hem naar Rome mede. Dddr
verwierf Ennius zich de vriendschap van verschillende aanzienlijke Rom., on. van de Scipiones en de Fulvii Nobiliores, door wier
toedoen hij in 184 onder de rom. burgers
werd opgenomen. Hij stierf in 169. De Rom.
zagen in Ennius den schepper hunner nationale
poëzie. Zijn voornaamste werk zijn zijne
Anncsles, in 18 boeken, eene doorloopende
rom. geschiedenis in verzen, en wel niet in
de oude, harde saturnische, maar in epische
versmaat. Hij was de eerste, die den dacty
lischen hexameter op het Latijn toe paste.
Vooral Tergilius heeft voor zijne Aeneis aan
Ennius zeer veel ontleend. Ook schreef E.
naar grieksehe voorbeelden een aantal treur
spelen, benevens andere gedichten van gemengden inhoud, vooral Saurcse (4 boeken),
en in proza een vertaling van de ieà di'aymq
(scorn Iiisoria) van Euhemerus (z. a.). Ten
onrechte hebben sommige schrijvers verteld,
dat hij in het familiegraf der Scipio's begraven is.
Ennomus, PJi'ro n o ç , 1) Mysiër, bondgenoot
der Trojanen, beroemd als vogelwichelaar. 2) Trojaan, door Odysseus gedood.
'Evooyao ç , aardsehudder, bij naam van
Poseidon.
EnhYoç, 'Ei'orJir, op de wegen vertoevend,
bij naam van Hermes, Artemis, Hecate en
Persephone.
EJW/2OViC, afdeeling van het spartaansche
leger, het zestiende deel van eene
bestaande uit 25 32 of 36 man.
Enope, 'Euh,:47 , oude stad in Messenia,
later Gerenia genoemd.
E-1irsdY.Qom'oç,
0J011, 1

-

9

'E'oo&wii = Eooiya&o ç .
E1 X(fOÇ is de zwelling of verdikking, die
men in het midden van de dorische zuil
opmerkt, en die het denkbeeld moet wekken,
dat de zuil iets zwaars te dragen heeft, zie
1

colnrnna.

Entella,stad aan den Crimisus
in het W. van Sicilia, in het gebied der
Elymi.
Entïmas, 'PJ1/1n/2o, Cretenser, die eene
kolonie naar Gela op Sicilië bracht.
Entoria, dochter van een rom. landman,
werd bij Saturnus, die bij haar vader zijn
intrek genomen had, moeder van vier zonen.
Saturnus leerde haar vader wijn bereiden, en
toen deze zijn buren van den nieuwen drank
gegeven had, en zij daardoor bedwelmd werden, meende men dat hij hen vergiftigd had en
steenigde men hem. Daarom hingen zijne kleinzonen zich op. Een latere hongersnood werd

ENYALIUS—EPERATUS.
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als een straf van den god beschouwd, en om
hem en zijne zonen te verzoenen, bouwde

Lutatius Catulus aan de tarpeïsche rots een
tempel voor Saturnus met een altaar met vier
aangezichten. Dit verhaal is een late nabootsing van de sage van Erigóne, zie learius.
Enyalilis, 'Eiu'á) oS, bijnaam van Ares,
V. a. een krijgsgod, zoon van Ares en Enyo.
Enyo, 1) eene oorlogsgodin, die
Ares in den oorlog vergezelde; te Athene
stond haar beeld in den tempel van dien god.
De Rom. hielden haar voor dezelfde als Bellona. — 2) een van de G raeae. — 3) cappadocische godin, — Rhea Cybele of Artemis.
-

"EWo(z Z. Erigone.

Eordaea, 'Eoeditia, stad en landschap in

het hart van Macedonia, ten W. van den
mons Bermius, bewoond door de Eordi, 'Eoodot'.
Eos, ' O'S, dochter van Hyperion en Thea,
de rozenvingerige (^ocro
^fáx^AoS),
^^
in saffraan kleurige kleederen gehulde (x,00x0„nFzr oS) godin
van het morgenrood, stijgt des morgens vroeg
uit den Oceaan op en brengt aan goden en
menschen het daglicht, terwijl zij voor haar
broeder Helius uit rijdt ; later wordt zij godin
van den dag genoemd. Zij was gehuwd met
Astraeus, bij wien zij moeder werd van de
winden en sterren ; nadat hij in den Tartarus geworpen was, schaakte zij achtereen
-volgensOri,TthuCenpals.
Een eeredienst had zij niet. Bij de Rom. is
zij dezelfde als Auróra, die echter eene dochter
van den zonnegod genoemd wordt.

Epacr ia, 'E^zaroia , -- Diacria.

E7tayy^a i1 (Yoxt,2(fo^as, de verklaring, in de
atheensche volksvergadering, soms onder Bede,
afgelegd, dat men van plan was dengene, die
zich gereed maakte tot het volk te gaan
spreken, wegens eene crimineele handeling
aan te klagen ; zulk eene verklaring schokte
natuurlijk liet vertrouwen van het volk in
den spreker, maar moest ook door de aan
aanklacht gevolgd worden.
-gekondi
Epaminon.das, 'Ect w^ daS, Thebaan,
zoon van Polymnis, uit een arm maar edel
geslacht, geb. omstreeks 418. Met den grootst en ijver legde hij zich toe op alles, wat
tot de ontwikkeling van lichaam en geest
konde dienen; vooral schepte hij behagen
in het onderwijs van den pythagoreïschen
wijsgeer Lysis, die, uit Tarente gevlucht, in
het huis van Ep. eene schuilplaats vond.
Bescheiden en zelfverloochenend, in het staat
vervuld van een ideaal, dat hoog-kundige
boven het streven der twistende partijen in

zijne vaderstad stond, vervulde hij lang Bene
betrekkelijk onbeduidende rol ; afkeerig van
burgertwisten, nam hij ook geen deel aan de
samenzwering van zijn vriend Pelopidas, die
in 379 een einde maakte aan de spartaansche
overheersching en de oligarchische regeering;
toen echter de vrijheid heroverd was, trad
Ep. op den voorgrond. Hij bewerkte, dat de
omwenteling bij de burgerij krachtigen steun
vond, dat de gevallen partij niet te veel van
de wraak der overwinnaars te lijden had, en
dat de meeste boeotische steden zich bij Thebe
aansloten. Als gezant bij de vredesonderhan-

delingen te Sparta (371) weigerde hij toe te
stemmen in de oplossing van den boeotischen
bond; toen de oorlog hervat werd, behaalde
hij als boeotarch de schitterende overwinning
bij Leuctra (371), die men grootendeels te
danken had aan de door Ep. uitgevonden
scheeve slagorde (^oïj cpá^(Lyl ), waarin de
linker vleugel veel diepere opstelling had
dan de rechter en het centrum en, tegen de
in gr. legers heerschende gewoonte, met
den eigenlijken aanval belast was (z. Táhs).
Een gevolg van deze overwinning was, dat
de meeste peloponnesische staten van Sparta
afvielen, en in het volgende jaar trok Ep.
zelf met een groot leger naar de Peloponnésus, ten einde eenheid tusschen die staten
tot stand te brengen; hij dringt tot Sparta
zelf voorwaarts en bewerkt het herstel van
Messenië en de stichting van Megalopolis
door de Arcadiërs. In 368 werd Pelopidas
verraderlijk door Alexander van Pherae gevangen genomen en de Thebanen zonden
een leger om hem • te bevrijden; toen dit
leger door onbekwaamheid van den aanvoerder in gevaar geraakt was, verlangde het
dat Ep., die als gewoon soldaat aan den
tocht deelnam, het opperbevel zou in handen
nemen ; hij leidde den terugtocht en bij een
tweede expeditie dwong hij Alexander zich
aan de eischen van Thebe te onderwerpen.
Ook wendde Ep. pogingen aan om zijne vader
zeemogendheid te verheffen,-stadoen
die echter zonder gevolg bleven. Besluiteloosheid bij de peloponnesische bondgenooten en
de moeielijkheid hen op den duur tot een
samenwerking te bewegen, nood -drachtige
herhaaldelijk tot tochten-zaktenEp.og
naar de Peloponnesus, het laatst in 362, toen
hij weder zeer nabij Sparta kwam; daar hij
echter zag, dat men daar op zijne komst voorbereid was trok hij terug tot Mantinéa,
waar het tot een slag kwam. Ep. behaalde
weder de overwinning en joeg het geheele
vijandelijke leger op de vlucht, maar werd
doodelijk gewond. Met . hem eindigde de kort
grootheid van Thebe.
-stondige
Epaphroditus, 'En«qoóc? os, 1) geleerd
grammaticus, zeer bevriend met Flavius
Josephus, kwam onder Nero naar Rome en
leefde er tot de regeering van Nerva ; hij
schreef commentaren op oude grieksche dich^ters. — 2) geheimschrijver van Nero, wien
hij bij zijn zelfmoord behulpzaam was, daaro ni
werd hij (in 95) door Domitinus ter dood

veroordeeld.

Epaphus, "E raTos, zoon van Zeus en Io, werd
koning van Aegypte en stichter van Memphis.
'E7ráQ(a; w, heette het gemeenschappelijk
leger der Arcadiërs, toen de arcadische steden na den slag bij Leuctra tot een bond
vereenigd waren.
Epéi, 'Ennoi, oude volksstam uit Thessalia,
die lang vóór den trojaansehen oorlog naar
Aetolia was getrokken en zich later in het
N. van Elis had gevestigd. Zie luis.
Eperatus, 'En eazo., van Pharae, opvolger
van Arátus als strateeg van het achaeisch
verbond.

EPETIUM—EPHORI.
Epetiuni, stad in Dalmatia, ten Z. van
Salona.
Epus, 'E't6, 1) zoon van Endyrnion,
was overwinnaar in den wedloop, dien hij
op bevel van zijn vader te Olympia met
zijne broeders hield, en kreeg daardoor de
regeering over Elis. - 2) zoon van Pano
peus, van een van de Cycladen, een van de
strijders tegen Troje, beteekende weinig als
krjgsman, maar was beroemd als vuistvechter
en als maker van het houten paard van Troje.
In latere verhalen wordt hij als verachtelijk
laf voorgesteld ; v. s. zou hij naar Italid gekomen zijn en Pisa en Metapontum gesticht
hebben.
jong mensch die den huwbaren
leeftijd bereikt heeft, tussehen knaap en man.
Te Athene werden de knapen op hun 1 8de
jaar çvi/Io, na tweejaar (n chr ç piomn;r ç)
dienstplicht als grenswacht (nQno2o),
werden zij op hun 2 0 ste jaar meerderjarig,
kregen zij toegang tot de volksvergadering
en traden zij in den geregelden krijgsdienst.
Het kenteeken der Ç171/O is kort geschoren
haar, terwijl kinderen en mannen het haar
lang dragen.
Eq c?Qo ç , degene die, bij een wedstrijd waarvoor zich een oneven aantal mededingers
hebben aangegeven, bij de loting geen tegenpartij gekregen heeft, en dus afwacht totdat
hij, door het afvallen der overwonnenen,
gelegenheid krijgt aan den strijd deel te
nemen.
Epliesia, Eqdcta, feest ter eere van Artemis te Ephesus in de maand Artemision
gevierd. Hieraan namen alle Toniers van
Klein -Azië deel. Er werden y&iiç nnzo,
yl1/A4/1Y.o en ooutzoi gehouden. In later tijd was
hieraan een nachtelijk feest verbonden, dat
berucht was wegens Zijne onzedeljkheid en
niet toegankelijk was voor getrouwde vrouwen.
Epliesiae literae, EpIc onverstaanbare woorden, ingegrift op het beeld
der ephesische Artemis; deze woorden werden
op metalen plaatjes of steenen gegraveerd,
die dan als amuletten groote waarde hadden.
Eqotç, hooger beroep, van een vonnis der
heliastenrechtbank was alleen in geval van
veroordeeling bij verstek geoorloofd ; van
een scheidsrechterlijk vonnis (zie Jtrixiç)
kon men bij de Helaea apelleeren tegen
storting van zekere som als naocOo.
'EqmnIç, omsiagdoek of mantel, bij koud
weder door mannen en vrouwen gedragen.
Ephesus, 'Eqooç, na de tuchtiging van
Milëtus de voornaamste der 12 ionische bondssteden op de aziatisehe kust, aan den mond
van den Cayster. Volgens de mythe was de
stad oorspronkelijk gesticht door Amazonen.
Het was in elk geval een vódr-Grieksche
stad (met de opgravingen zijn vele myceen
sehe vondsten voor den dag gekomen), door
de Cariërs gesticht. In ongeveer 1100 heb.
ben de [oniërs onder Androclus er bezit van
genomen. De stad was beroemd door haren
Artemis -tempel, die voor een van de zeven
wonderen doorging. Omtrent den dienst van
deze Artemis zie men Artemis aan het einde.

In 356, juist in den nacht van Alexanders
geboorte, stak Herostratus, om zijn naam te
vereeuwigen, den tempel in brand; doch
deze herrees nog prachtiger dan te voren.
Lysimachus vergrootte de stad in 268 en
legde een nieuwe haven aan, daar de oude
dicht geslibd was door de aanslibbingen van
den Cayster; maar haar toppunt van bloei
bereikte zij onder de rom. keizers als hoofdstad der provincie. Ephesus dreef voortdurend een levendigen handel en was de voornaamste stapeiplaats van Klein-Azid. De
wijsgeer Heraclitus (± 510) was hier geboren.
Eqha, een rechterljk collegie te Athene,
v. 5. door Draco ingesteld, v. a. veel ouder.
De 51 epheten moeten meer dan 50 jaar oud
zijn; zij waren in 3 gereehtshoven verdeeld,
en spraken recht over moord in alle gevallen,
die niet volgens de wet voor den Areoagus
moesten gebracht worden.
Ephialtes, EpcW, II) een van de Aloaden, z. zlloctdae. 1V. a. een van de Giganten,
door Heracles en Apollo van Zijne oogen
beroofd. - 2) een daemon, die als nachtmerrie de mensehen kwelt. - 3) een Thessaliër, die bij de Thermopylae aan Xerxes een
bergpas verried, waardoor hij Leonidas in
den rug konde vallen. Door de Amphictyonen
vogeivrij verklaard, werd hij later gedood.
- 4) Athener, vooral bekend door zijne
maatregelen tot inkrimping van de macht
van den Areopagus. Bij de voorbereiding
van die maatregelen werd hij door Pericles
ondersteund ; korten tijd nadat zijne voorstellen waren aangenomen (46e), werd hij
vermoord. Zijne braafheid en belangeloosheid
worden dikwijls hoog geroemd. - 5) atheensch demagoog, bestrjder der macedonisehe partij. Toen Alex. na de verwoesting
van Thebe zijne uitlevering eischte (335),
vluchtte hij naar Azië, en bij het beleg van
Halicarnassus sneuvelde hij.
Epliori, kpoot, 1) vijf spartaansche overheden, wier bevoegdheden, oorspronkelijk
waarschijnlijk tot een of ander onderdeel
van het staatsbestuur beperkt, zich in den
loop der tijden zoo nitbreidden, dat zij de
overige magistraten, ook de koningen, ter
verantwoording konden roepen en hun zelfs
geldboeten konden opleggen ; zijzelf waren
eerst bij het neerleggen van hun ambt aan
hunne opvolgers rekening en verantwoording
schuldig. Zoo kregen zij van zelf ook eene
groote politieke macht, die eindelijk zoo ver
ging, dat zij het toezicht hadden op het naleven der wetten, op zeden en tucht, dat zij
volksvergaderingen bijeenriepen en er voorstellen deden, dat zij beslisten over het al
of niet toelaten van vreemde gezanten, enz.
- De ephoren bekleedden hun ambt een
jaar; zij werden ondtijds door de koningen
benoemd, later door het volk verkozen. Het

ephoraat is v. s. reeds deor Lycurgus, v. a.

eerst door Theopompus ingesteld ; misschien
heeft laatstgenoemde den ephoren bij de wet
de groote macht toegekend, die zij later bezaten, en waardoor zij als de aangewezen
vertegenwoordigers der volksvergadering een
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tegenwicht vormden tegen koningen en gerusia, zooals bij de wetgeving van Lycurgus

-

bezwaarlijk bedoeld kan zijn. Daarom ver
zij zich tegen den door Agis III be--zetn
doelden terugkeer tot de instellingen van
Lycurgus ; daarom begon ook Cleomenes III
zijne hervormingen met de afschaffing van
het ephoraat, dat na zijne nederlaag bij Sellasia echter hersteld werd. — 2) een geheim
comité van vijf personen, door de oligarchiache clubs te Athene na den slag bij Aegospotami aangewezen om voor hunne belangen

te waken en de verdediging der stad tegen
Lysander te belemmeren.

Ephorus, "Eçp000S van Cumae in Aeolis,
van Isocrates, de eerste schrijver
eener algemeene geschiedenis. Deze liep van
de terugkomst der Heracliden tot het jaar
356; zij werd door zijn zoon Demophilus
voortgezet tot 340, en uitgegeven in 30 boeken , waarvan slechts weinige fragmenten bewaard gebleven zijn. Wegens de wijze, waarop
hij zijn stof behandelt, wordt hij soms de
voorlooper van Polybius genoemd. Zijn werk
werd door de ouden zeer verschillend beoordeeld en door Diodorus Siculus veel gebruikt;
Diyllus e. a. schreven vervolgen erop.
leerling

Ephyra, 'Epfo^,c, oude naam van het latere
Corinthus (z. a.), van eene stad in Thessalia
(later Crannon), in Epirus (later Cichyrus
geheeten, dicht bij de kust, hoofdstad van
de thesprotische vorsten), in Aetoli.a, in
Elis (later Oenoë).
Epibomius, 'Ertflth oc, titel van een der
priesters bij de eleusinische mysteriën.
Epialtes, z. Ephialtes n°. 2.
Epicaste, 'Ecoza ri, 1) = Iocaste. — 2)
dochter van Calydon, echtgenoote van Auglas. — 3) dochter van 'Augias, moeder van
Thessalus.
Epieharis, 'En^;%ixQ , vrijgelaten slavin,
die in de samenzwering van Piso tegen keizer
Nero betrokken was, doch zelfs door de pijnbank niet tot bekentenis kon gedwongen
worden, en toen zij ten tweede male zou gepijnigd worden, zich met haar gordel wurgde.
Epieharmus, 'E7rixapµoS, van Cos, geb. 540,
kwam reeds j ong naar Sicilië, leefde te Megara
en, toen deze stad verwoest was, te Syracuse
aan het hof van Hiero, waar hij in 460 stierf.
In zijn jeugd hield hij zich veel bezig met
wijsbegeerte, later wijdde hij zich echter
uitsluitend aan de poëzie en werd hij de
eigenlijke schepper der dorisch-sicilische comedie. Hij schreef 35 stukken, waarvan slechts
enkele fragmenten nog bestaan. Zijn fort . is
de mythologische travesíie, zooals blijkt uit de
namen zijner stukken, zooals Bovoétots, 'H1ias
-

Andere stukken
zijn meer verwant met de Mto& (z. Minus).
Hij heeft veel invloed gehad op de oud -attische
comedic, en vooral op de middel- en nieuwe
comedic. Waarschijnlijk ook op de Atellanae.
'EntXFtoozoví,a, 1) F7r. zwv i ó,uwv, de jaar
herziening der wetten, die te Athene-lijksche
in de eerste volksvergadering van het jaar
plaats had. Iedereen kon voorstellen, eene
oude wet door eene nieuwe te vervangen;

yáµoS, Kolmara i "Aq&Ozoc.

alsdan werden uit de heliasten een zeker
aantal I'0,Ao &i z:(t (, gekozen, voor wie een for
meel proces tusschen de oude en de nieuwe
wet gevoerd werd, waarbij door het volk
aangewezen personen als verdedigers (6vv ^yooot, o45-/ch oL ) der oude wet optraden. — 2)
iTc, zdfl' áox(;uv, bevestiging der overheden in
de eerste vergadering van iedere prytanie.
Wanneer iemand bij die gelegenheid bezwaren tegen een magistraat inbracht, werd deze
geschorst, totdat de zaak door de rechtbank
der heliasten onderzocht was.
Epicnemidii (Loeri) , dat gedeelte der Locriërs, dat op en aan den berg Cnemis woonde.
Epierates, 'Enttx^Oá ij , hielp Thrasybnlus
bij het verdrijven van de 30; later werd hij
ter dood veroordeeld wegens verraderlijke han
als gezant gepleegd.
-deling,orhm
Epietétus, 'E;ri vi Toc, 1) beroemd Attisch
vazenschilder uit het laatste deel van de
zesde eeuw ; hij werkte in de fabrieken van
Nicosthenes en anderen. Sommige van zijn
vazen zijn nog in zwart -figurigen stijl, anderen
in rood-figurigen stijl. — 2) geb. te Hierapolis
in Phrygië, leefde lang te Rome als slaaf

van Epaphroditus n°. 2; toendeze hem vrijgelaten had, woonde hij de lessen van Musonius Rufus bij en trachtte hij, hoewel met
weinig gevolg, zijne opvatting van de stoicijnsche leer te Rome ingang te doen vinden.
Nadat Domitiánus alle philosophen uit Rome
verbannen had (89 n. C.), ging hij naar Nicopolis in Epirus, waar hij tot den tijd van
Hadriánus leefde. Ver verwijderd van de aanmatiging der toenmalige stoïcijnen, onthoudt
hij zich meestal van bespiegelingen en legt
hij zich alleen toe op de zedenleer. Evenals
Socrates gaf hij zijn onderricht in voor ieder
toegankelijke gesprekken op openbare plaatsen
en vereenigde hij een aantal leerlingen rondom
zich, waartoe ook Arriiinus behoorde, die na
den dood van den meester zijne leer in een
uitvoeriger (átuzon9a^) en in een meer beknopt
(Fy;rk nov) werk te boek stelde. Ep. zelf heeft

niets geschreven.

Epicurus, 'E7rixovoos, Athener, geb. 342
of 341, werd zeer jong door zijn vader mede genomen naar Samus, waar deze als z
eoixoS eigendommen had. Reeds zeer vroeg
beoefende hij de wijsbegeerte en maakte hij
met verschillende stelsels kennis ; 32 jaar oud
trad hij eerst te Mytiléne, kort daarna te
Lampsacus, met een eigen stelsel op,. in 306
kwam hij naar Athene, waar hij reeds in
323 voor korten tijd geweest was en waar
hij tot zijn dood (270) talrijke leerlingen rondom zich verzamelde. — Ep. vereenigt in zijne
philosophic de natuurkundige theorieën van
Democritus met de leer van Aristippus tot
één geheel. Alles bestaat uit atomen, die door
hunne neiging tot vereeniging lichamen vormen ; de ziel bestaat uit zeer fijne atomen,
die door het geheele lichaam verspreid zijn,
en sterft met het lichaam ; de eenige bron
van kennis is waarneming ; het hoogste goed
is genot, dat echter niet alleen in beweging
(X«oá, m'T000rvvr^), maar ook in rust (wateaEia,
a covi(L) bestaat; geestelijk genot staat hooger
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dan lichamelijk ; de wijze onthoudt zich echter
van die genietingen, waardoor hij later grootere zou moeten derven of die later smart
ten gevolge hebben; de goden zijn geluk
wezens, die in de ruimte tusschen de-zalige
verschillende werelden wonen, zonder zich om
de menschelij ke zaken te bekommeren. — Ep.
wordt door de ouden geroemd als een braaf,
eenvoudig en matig levend man ; zijne leerlingen, met wie hij vertrouwelijk en gezellig
,omging, bleven hem met liefde en eerbied
gedenken, en slechts een enkele trachtte zijn
stelsel verder te ontwikkelen. Van zijne zeer
talrijke geschriften — men spreekt van bijna
300 — is slechts zeer weinig bewaard gebleven.
-

Epieydes, 'Enu;zídiq, 1) atheensch demagoog, tijdgenoot van Themistocles. — 3) Syracusaan, te Carthago geboren, nam langen
tijd te Syracuse aan het hof van Hieronymus
en ook na diens dood de carthaagsche belangen waar. Hij leidde voor een deel de ver
tegen de Romeinen,-deignvaSyrcus
ging na de verovering van die stad (212)
naar Agrigentum, en toen ook dit gevallen
was, keerde hij naar Africa terug.
Epidamnus = Dyrr(h)achium.
Epidaurus, 'En- JaveoS, oud - ionische stad
in Argolis, aan de Saronische golf, met een
beroemden tempel van den god Asclepius,
die hier geboren was. Het heiligdom is door
het Grieksche archaeologische genootschap
opgegraven. Ook eene aanzienlijke stad in
Dalmatia, aan de kust, ook Epidaurum geheeten.
Epidaurus Liméra, 'EEn 1aveo s i -dt gi7 cá,
stad op de Oostkust van Laconica, met een
goede haven.
Epidemia, ' G'TCLV^^GLLfC, familiefeest, gevierd
wanneer iemand behouden van eene reis teruggekeerd was.
Epidius Marullus (L.), z. Caesetius Flavus.
E77. LCÍootc, te Athene vrijwillige gift aan
de staatskas, vooral dat, wat men bij de
-FZaro)á meer betaalt dan men verplicht is;
ook het onverplicht op zich nemen van liturgieën e. dgl.
'ETCLyafc — Conubiu m.

Epigenes, 'E^Ly^vr^S, 1) van Sicyon, een
van de oudste grieksche treurspeldichters,
v. s. de eerste die onderwerpen behandelde,
welke niet in betrekking stonden met de
mythen van Dionysus. Hij behoort geheel
tot de sage. - * 2) blijspeldichter in het begin
der vierde eeuw. — 3) twee leerlingen van
Socrates, de een zoon van Criton, de andere
van Antiphon. — 4) van Rhodus, schrijver
van een werk over den landbouw. — 5) ten
onrechte bij g. TvwµwvLz6S, van Byzantium,
wiens astronomische werken door Plinius en
Seneca aangehaald worden. — 6) vazenfabrikant uit den tijd van Pericles.
Epigoni, 'E7t^yovoL, 1) z. Adrastus. - - 2)
titel van een cyclisch gedicht, door sommigen
;aan Homërus toegeschreven.
-

Enty xL q

ij>,

'E7rizk QoS, heette te Athene

fcyfc.

eene vrouw,

,die het vermogen van haar vader erft, wat
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alleen kon geschieden wanneer deze geene
mannelijke afstammelingen naliet. Zij was
verplicht den naasten mannelijken bloedvers
want te huwen, ook wanneer zij reeds met
een ander gehuwd was. Daarentegen konden
arme erfdochters (^zzaL) eischen, dat de naaste
mannelijke bloedverwant haar huwen of haar
een behoorlijken bruidschat geven zoude.
ELfLXv, door het lot aangewezen plaatsvervanger van een bij het lot aangewezen
overheidspersoon of raadslid, om bij diens dood
of afzetting terstond zijne plaats in te nemen.
'E7ctli^-!f;^Lce z. Lenaea.

Epimenides, 'E L0rYr^c, van Creta, waar
priester en dichter, over wiens leven-zegr,
allerlei verhalen vol wonderen in omloop waren. Zoo verhaalde men dat hij in zijne jeugd
in een grot in slaap gevallen was, en daar
56 jaar geslapen had, dat hij een leeftijd
van 150 of 300 jaar bereikt had, e. dgl. In

596 werd hij naar Athene geroepen om de
stad te reinigen van de heiligschennis der Alemaeonidae (z.a.). Hij wordt soms tot de zeven
wijzen gerekend, en verscheiden werken van
hem worden genoemd, zooals orakels, reinigingsliederen, enz.
Epimétheus, 'E7rL,LZ 71hv s , zoon van Iapetus
en Clymene, broeder van Prometheus (z.a.),
bij Pandóra vader van Pyrrha.
Epiméthis, Pyrrha, dochter van Epimétheus.
Epiphanéa, 'E^ctráz, 1) stad in 0. Cilicia,
nabij de bergpassen van den Amánus, vroeger
Oeniandus geheeten. Pompeius verplaatste een
gedeelte der zeeroovers hierheen. — 2) stad
in Syria aan den Orontes, vroeger Hamath
geheeten, door Antiochus Epiphanes vergroot
en naar hem genoemd.
Epipolae. 'EnLZ roa.aL, het N.W. en hoogst
gelegen gedeelte der stad Syracusae.
Epirus, "HY„1 oog, land tusschen den Pindus en de Adriatische zee, en tusschen Hellas en Illyria. Het land werd door illyrische
stammen bewoond, waarvan de Chaones, de
Thesproti en de Molossi de voornaamste
waren. Deze Illyriers hadden de oudere
grieksche stammen, waartoe de Graïci en de
Helli of Selli (in Hellopia) behoorden, ver
vorsten der Molossers breidden-jagd.De
allengs sedert de 4de eeuw hunne heer
uit. Onder-schapijovertglnd
hunne koningen, die van Achilles beweerden
af te stammen, is Pyrrhus (295-272), die
tegen de Romeinen oorlog voerde, de ..merk
werd Epirus repu--wardigste.L(234)
blikeinsch; het vormde toen een bondsstaat,
waarvan Phoenice de hoofdstad was, kwam
vervolgens onder Macedonia en ten slotte met
dit rijk onder Rome (167). Van de vreeselijke verwoesting door Aemilius Paulus
heeft het land zich nooit kunnen herstellen.
De bewoners heetten Epirótae, 'HnOwza&.
Epirus nova = Illyris 'raeca.
'L^7rLo^,uf^c4z-^o^aL, z. Ev&vvaL en AopOrcJc.
eL, 1) z. II n're2 mL . — 2) t. zu)v
'E7c wram
(Í1/,uoóicoI' oycov, te Athene commissies belast

met het toezicht op openbare werken en vooral
op het gebruik der daartoe beschikbaar gestelde gelden.
17
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'Entorooç c, bijnaam van Aphrodite (z.a.),
Epitádeus, 'En&zaY^í^ç, spartaansch ephoor
in het begin der vierde eeuw, maakte, zooals
men later aannam, veranderingen in het eigen
waarbij schenkingen bij het leven-domsrecht,
of bij testament wettig verklaard werden;
ten gevolge daarvan verminderde sedert dien
tijd het aantal grondeigenaars aanmerkelijk.
'Enrt,zoone', te Athene het vergelijk tussen en
strijdende partijen, waarbij zij hun geschil aan

de beslissing van door hen gekozen scheidsrechters onderwerpen. Van zulk een beslissing
was geen hooger beroep.
'E7wreonr^s €hx?7, aanklacht tegen iemand,

die als voogd over minderjarige kinderen,
hunne belangen niet behoorlijk had waargenomen of zich aan bedriegelijke handelingen
had schuldig gemaakt; zulk eene aanklacht
moest door den pupil binnen vijfjaar na afloop
der voogdij bij den archont ingediend worden.
Gedurende de voogdij kon een voogd wegens
zulke handelingen door ieder burger door
middel van de rvroorr^S yoagr^ bij den archont
aangeklaagd worden.
een boete, die in sommige processen de aanklager beliep, wanneer minder
dan een vijfde van de rechters voor veroordeeling gestemd hadden. De boete bedroeg een
zesde van de som in kwestie.
Epódus, 'Ecvo)dóc, 1) slotzang, het gedeelte
van een lyrisch gedicht, dat na de strophe
en antistrophe gezongen werd. — 2) versus
iníerecilaris of epiphtheyraaíicus, refrein. — 3)
in het algemeen lyrische gedichten, waarin
op een langer vers een korter volgt, met
uitzondering van het elegische distichon.
Daarom hebben de grammatici den naam
Epodon liber aan het bundeltje gedichten van
Horatius gegeven, die door hem zelf om hun
bijtenden inhoud iambi genoemd zijn.
"Egobyoi, zij die van staatswege naar eene
reeds bewoonde stad of volkplanting gezonden worden, om zich daar te vestigen.
Epóna, gallische godin van paarden, lastdieren, stallen, voerlieden, enz., die sedert
de iste eeuw n. C. ook in Rome vereerd werd.
Eponymus, rwvvoS, in liet algemeen
degene, naar wiep iets genoemd wordt, bijv.
de oude heroën, van wie de attische phylen
en demen hun naam hebben, de eerste archont,
die zijn naam aan het jaar geeft, enz.
'Ecc6Tm s, ingewijde van den hoogsten graad
bij de. mysteriën, zie Eleusinia.
Eporedia, thans Ivrea, stad van Gallia
Cisalpina, nabij Augusta Praetoria in het
gebied der Salassers. Volgens eerre uitspraak
der sibyllijnsche boeken zonden de Rom. er
in 100 eene rom. kolonie heen. Zie onder
Agrcariae Zeges : Lex Appuleia a grccria van
f

100. Later municipium.
Eporedorix, naam van twee aanzienlijke
Aeduërs. De een viel in Caesars handen in
een veldslag tegen Vercingetorix (52) ; de
ander was als aanvoerder der aeduïsche ruiterij
in Caesars leger, doch liep ten slotte ook tot
Vercingetorix over.
Epos, í7c1 epische of objectief- verhalende
poëzie, behandelde waarschijnlijk oorspronke-

lijk enkele gebeurtenissen uit de legenden betreffende goden, heroën of edele geslachten,
doch werd later ontwikkeld tot het samen
verhaal van geschiedenissen uit het-hanged
heldentijdperk, zooals wij het bij Homérus.
vinden. Taal en metrum van Homerus werden door alle latere epische dichters behouden, zijne wijze van behandeling der stof
werd door allen als model beschouwd. Wat
de behandelde onderwerpen betreft sloten
zich de cyclici (z. a.) het meest bij IJomerus.
aan, Tateren kozen ook soms geschiedenis,
alexandrijnsche dichters onderwerpen
van verschillenden aard, meest van geringen
omvang, met meer geleerdheid dan kunst op
epische wijze behandelden. In de 5de eeuw
na C. herleefde het epos nog voor korten tijd,
zonder echter iets van belang voort te brengen.
— Tot de epische poëzie rekent men ook de
didactische, het leerdicht, waarvan de werken
van Hesiodus het oudste voortbrengsel zijn en
waarvan de oudste wijsgeeren zich bedienden
om hunne theoriën bekend te maken, terwijl
in den alexandrijnschen tijd en later alle
wetenschappen in den
ze vorm behandeld werden. — Ook in de rom. letterkunde komt het
epos reeds zeer vroeg voor; bij voorkeur
behandelde men aanvankelijk deden der rom.
geschiedenis ; eerst door de studie der alexandrij nsche poëzie kwam men ook tot ' beoefening van liet grieksche heldenepos; Ver
verbindt beide richtingen door in zijne-gilus
Aenzis inheemsche sagen tot onderwerp te
kiezen. Het leerdicht werd door de Rom.
steeds met voorliefde beoefend.
Eppius (M.), aanhanger van Pompeius, door
Caesar na den slag bij Thapsus begenadigd..
Eprius Mareellus (T. Clodius), een man
van lage inborst, was onder Claudius en
Nero praetor, en daarna °lecgatus pro praetore
van Lycia en Pamphylia, waar hij zich door
zijne inhaligheid zeer gehaat maakte. Hij was
consul in 61 n. C. Vervolgens speelde hij bij
Nero de rol van verklikker. Hij wist Thrasea
Paetus te doen veroordeelen (66). Ook in de
gunst van Vespasianus wist hij zich in te
dringen ; hij was (Juli 70 —Juli 73) proconsul van Asia ; toen hij echter eene samen
tegen den keizer trachtte te bewer--zwering
ken, werd dit ontdekt en toen hij in den
senaat veroordeeld was, maakte hij zichzelven
van kant (79).
Epulónes. Voor 196 was de zorg voor de
maaltij den, waarmede sommige godsdienstige
feesten behoorden gepaard te gaan, aan de
pontifices opgedragen. De lex Licinicc van
den volkstribuun C. Licinius Lucullus van
196 droeg deze taak op aan een bij zonder
collegie van drie mannen, triumviri epulones,
welk getal later op zeven werd gebracht en
door Caesar, doch met behoud van den naam
septemmaviri, op tien.
Epyaxa, 'Ertf sla, echtgenoote van den
vorst (Syennesis) van Cïlicië.
Equirria, een Marsfeest op 27 Februari en
14 Maart, waarbij een wedren te paard op
den campus Martius plaats had.

Equites (over de atheensche

z. a.)..

EQUITES ILLUSTRES-- EPANOI.
Eene lijfwacht van ruiterij, celeres genaamd
naar het gr. woord wordt reeds
onder de regeering van Romulus vermeld.
Ze stonden onder een tribunus telerum, V. S.
onder 3 iribuni telerum. Onder de koningen
klom het getal equcites tot 1800, in 18 een furiae verdeeld. Zes dezer centuriën droegen
den naam van sea sly flrigia. Vermoedelijk
zijn dit de drie dubbelcenturiën van Tarquinius Priscus : Ramnes, Tilies, Luceres priores
en posieriores. De overige heeten XI] centuriae equiteiiz. Na de .verdrijving der koningen
bleef het getal op 1800, zij werden genomen
uit rijke burgers der eerste klasse. Wanneer
een bepaalde census voor de equites is vastgesteld, weten we niet, maar later bedraagt
die 400.000 sestertiën van 2 j as = f 40.000.
Bij de ier Roscia theatralis van 67 werd deze
census hernieuwd, en ook in den keizertijd
is dit zoo gebleven. De ruiters ontvingen
van den staat geld (aes equestre z. a.) voor
het aankoopen van een paard, equus publicus,
en tot onderhoud een zeker havergeld, aes
hordearium (z. a.). Wanneer de census gehouden werd, werden ook de equites gemonsterd,
recogniiio. Hun paard aan den teugel leidende,
traden zij ieder op hunne beurt voor de
censoren, en hoorden daar de woorden tracduc
equine of rende equum. Het laatste was een
teeleen, dat men van de lijsten der equites
was geschrapt, hetzij wegens niet voldoende
onderhoud van zijn paard, hetzij de censors
om eene andere reden eene openbare bestraffing wilden toepassen. In 403 tijdens den
laatsten oorlog met Veii meldden zich een
aantal jongelieden aan om als vrijwillige
equites op eigen kosten te dienen. Zóó had
men toen equites equo publico en equo privato.
De laatsten stemden echter niet in de ridder
mede. Het geheele aantal, equites-centurië
bedroeg in 225: 22100. Oorspronkelijk waren
de equites bestemd voor den ruiterdienst te
velde en hiervoor werden bij elk legioen
300 ruiters gevoegd, doch deze dienst geraakte allengs in minachting, omdat het
zwaartepunt der rom. krijgsmacht in het
voetvolk gelegen was. De Rom. bezigden
liever als ruiterij troepen van de bondgenooten
in de provinciën, die veel beter waren, en
de equites Romani, niet langer als ruiterkorps
dienst doende, werden meer een bevoorrechte
klasse van burgers, waaruit men bij voor
hoofdofficieren, ordonnansen en den-keur
staf des veldheers koos. De hoogere officiers
rangen, die van tribunai mmzilitum en praej°ecti,
worden uitsluitend door equites bekleed, terwijl
de hoogste rang, die een peiles bereiken kan,
die van prinaipilus is. Van ruiterbende werden
zij ridderkorps. In 123 stelde C. Gracchus
als volkstribuun door zijne ier Sevzpronia
iucliciaria vast, dat de indices niet langer uit
den senaat zouden genomen worden, maar
uit hen, die den riddercensus hadden (zie
iade.'c), en daar deze nu allen op ééne lijst
moesten gebracht worden, ook al behoorden
zij niet tot de 1800, ontstond toen een
ridderstand, ordo equester. Kreeg een ridder
toegang tot den senaat, dan kon hij van

259

den ridderstand niet langer deel uitmaken.
Onder de ridders vond men de eigenaars der
groote handelshuizen (een senator of senatorszoon mocht geen handel drijven, zie lei;
Claudia), de bankiers, de belastingpachters of
publicani. Zij vormden de geldaristocratie, die
dikwerf vijandig tegenover den senatorenstand
stond. Met de senatoren hadden de ridders
den gouden ring gemeen (ins anuli) ; zij
droegen de tunica anqusticlavia, met smallen
purperstreep (zie claves), en in dienst of bij
plechtige optochten de. trabea, een mantel
met purperen strepen. Ook hadden zij bevoorrechte plaatsen in het theatrum, zie Roscia
(lea) theairalis. Omtrent het stemrecht der
equites in de corn. centuriata zie men praeroyativa. In den keizertijd worden vele keizer
ambten, o. a. de praefectura Aegypti,-lijke
en het bestuur van vele kleine provincies en
van de finantiën uitsluitend aan equites opgedragen, met de titels praefecti en procuratores.

Equites illustres. Augustus schiep in den
ridderstand een bepaalde klasse van ridders,
de eq. equo publico of eq. illustres, ook wel
eq. digniiate senatoria geheeten, die den senatorencensus van 1.000.000 sestertiën hadden,
en waaruit de keizer de meeste zijner officieren
en hooge ambtenaren koos.
Equites singulares, in de 2de en 3de eeuw
n. C. een regiment garde kavallerie van de
romeinsche keizers, meest bestaande uit
vreemdelingen (Germanen, vooral Batavi).
Equuleus, het folterpaard, een martelwerktuig, waarvan wij den vorm niet kennen.
De persoon, die gefolterd moest worden,
werd er op vastgebonden en dan uiteengerekt.
Het werd niet voor burgers, maar voor slaven
gebezigd. Ook in de acta martyrummz wordt
het vaak vermeld. Ook bij gerechtelijke verhooren werden slaven, die getuigenis moesten
afleggen, op een dergelijk folterwerktuig
geplaatst.
Equus Tuticus of Aequum Tuticum, een
stadje der Hirpini in Samnium ten 0. van
Beneventum.
Er, 'Ho, Pamphyliër, die in een slag
gedood werd, tien dagen liggen bleef en
daarna op den brandstapel herleefde en ver
wat hij in de onderwereld gezien had.-halde,
Erae, "EQa t, kleine sterke havenstad op
de aziatisch- ionische kust, ten Z.O. van Ery-thrae, in het gebied van Teos.
Erana, "Eoava, hoofdvesting der Eleutherocilices op den berg Am ,nus. Ook eene
stad in Messenia, aan de W. -kust even ten
N. van het eilandje Prote.
"Eoavoc, een in het grieksche recht veel
voorkomend gebruik tot het gezamenlijk uit
gelden, zonder daarvoor rente te-lenva
vorderen. Om iemand geldelijk te steunen
voor het doen van zaken of voor het los
een krijgsgevangene, of ook-kopenva
alleen om gelden te beleggen, geven een zeker
aantal personen, ieder voor zich een zelfde
geldsom aan den voorzitter, ágXioavoc of
loft
qc, in handen, die deze geheele som
den vrager van den ioavoq ter hand stelt,

-rae

,
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onder de conditie, dat deze de som in termijnen afbetaalt. De . wordt genoemd f
naar de grootte van ieders bijdrage, b,v.
ThVl(ZOOtOCYc(LX/OÇ, òf naar de grootte van de
èio.

heele som b.v. ìQ.

(zOO/L'fZoç,

rrvaazo'r(-

De rechten van de deelnemers, en de
verplichting . tot terugbetaling van den ontvanger zijn voor overdraging vatbaar, en
kunnen ook in rechte gehandhaafd worden.
Andere i:., vooral in lateren tijd, dienden om
voor ééns, of geregeld op gemeenschappelijke
kosten feestvergaderingen te houden, of vereenigingen in stand te houden, zooais er in
de hellenistische wereld onder allerlei vormen
'tOÇ.

voorkomen.

Erasinitles, 1) atheensch veld-

heer, een van de overwinnaars bij de Arginusen, die later ter dood veroordeeld werden.
- 2) corinthisch veldheer, die den Syracusanen te hulp kwam, toen zij in den pelo
ponriesischen oorlog door de Atheners aangevallen waren (414).
Erasuilus, Eaaii'oc, 1) de eenige rivier
van Argolis, die in den zomer niet droog is;
hij moudt na een zeer korten loop dicht hij
de plaats, waar de Inachus in het zand
verloopt. - 2) beek in Attica, bij Braurori
mondend.
-

Erasistratus, 'Ecoraroç, 1) van Iiïlis,

kleinzoon van Aristoteles, beroemd heel- en
ontieedkundige in de 3de eeuw, stichter eeiier
geneeskundige school. Hij woonde te Alexandna. - 2) Athener, een van de zoog. 30

tyrannen.
Erato, E:c, muze van het minnedicht
en de mimiek, wordt afgebeeld met eene her
in de hand, soms in gezelschap van Eros.
Eratostlienes, Earoo&ç, 1) een van de
zoog. 30 tyrannen te Athenç, voorstander
van de meer gematigde politiek van Thera
menes, later door Lysias aangeklaagd wegens
den moord van diens broeder Polemarchus.
- 2 ) van Cyrëne, geb. 275, in Alexandri6
onderwezen, leefde eenigen tijd te Athene,
en werd in 235 hoofd der alexandrjnsche
'

bibliotheek, welke betrekking hij bekleedde
totdat hij, ruim 80 jaar oud, zich van het
leven beroofde, daar hij vreesde blind te
worden (194). Behalve zijne gedichten liet
hij een groot aantal werken na over wiskunde, wijsbegeerte, geschiedenis en chrono
logic, taal- en letterkunde, alsmede zijn voornaamste werk : TwyQrzc of TwyQupofea
in drie boeken, welk werk de grondslag werd
van eene wetenschappelijke behandeling der
aardrjkskunde, en door lateren zeer dikwijls
gebruikt werd. Van al deze werken is bijna
niets bewaard gebleven.
Erehoinenus, EQZoeJ6ç, oude naam voor:

a.
Erete, E1zr? ofbergvesting in
N.W. Sicilia. AZ E»na, vlek in Argolis
dicht bij Nauphia.
Ereehthis.een van de 10 phylae, waarin de bevolking van Attica door
Chisthenes verdeeld werd.
Ereeht1ium, E1fZ&(oi/, de plaats op de
atheensche acropolis, waar de tempels van
Orclioaienus, z.

Poseidon Ereehtheus en van Athëna Pohias
stonden, met de zoutbron en den heiligen
oljfboom, die uit den strijd tusschen Posei
don en Athena over de naamgeving der stad
was ontstaan. Zie zLt/zenae.
Erechtheus, Eo(X&e1ç 1) zoon van Hephaestus en Gaea of Atthis, opgevoed door Athëna
(z. Aqrizulus). Hij verdreef A1nphictyon en
werd koning van Attica, stelde den eeredienst
van Athëna en de Panathenaea in, en was
rechter in den twist tusschen Athena en
Poseidon over het bezit van Attica; hij was
de eerste die een vierspan gebruikte en werd
daarom als \Toer m an onder de sterren geplaatst. Er. was een zeer oud attisch heros,
die in het Erechthuin gemeenschappelijk
met Athena en Poseidon vereerd werd. 2) kleinzoon van den vorigen, zoon van
Pandion, koning van Athene. In den oorlog
tegen de Eleusiniërs werd hem de overwinning voorspeld, mits hij eene van zijne vier
dochters doodde ; toen hij nu de jongste opofferde, beroofdeu zich ook hare drie zusters
van het leven, daar zij gezworen hadden met
elkander te zullen sterven. Er. versloeg in
den strijd Eumolpus, die de Eleusiniërs hielp,
maar werd op verzoek van diens vader Poseidon door Zeus met den bliksem gedood.
- V . s. is deze Er. oorspronkelijk dezelfde
als de vorige.
Erembi, EQ/io, onbekende volkstam,
ergens in het oostelijk gedeelte van het gebied der middellandsche zee wonende, v. s.
verwant met de Arabieren, v. a. = Aramaei.
Eptoç proces, waarin wegens het
wegblijven van een der partijen bij verstek
vonnis wordt uitgesproken. De veroordeelde
kon vernietiging van zulk een vonnis vragen
X?'JI wanneer hij meende te
kunnen bewijzen, dat er redenengeweest waren
om de behandeling der zaak uit te stellen.
Eresus. Eooç, stad op de Z.- W. kust
van het eiland Lesbus, geboorteplaats van
de dichteres Sappho en van den wijsgeer

Theophrastus (± 300).
Eretria, voorname havenstad op
Euboea aan den Euripus, waarschijnlijk gesticht door de Abantes, later een atheensche
kolonie, die zelve verscheidene volkplantingen
naar de macedonische kust uitzond en in de
7de eeuw een groot gebied (Andrus, Tenus,
Cells, Oröpus) beheerschte. Omtrent haar strijd
met Chalcis, zie Chcticis. Met Athenae had
het den opstand der loniërs in Azië tegen
Darius T ondersteund. Daarom werd het in
490 door Datis en Artaphernes verwoest, terwijl de bewoners geboeid naar Perzii (Arde
nabij Susa) werden gezonden. De stad-rica
werd terstond weder bevolkt en neemt deel
aan den Perzischen oorlog. - Ook een stadje
in het N. van het. thessalische landschap
Phthiôtis.
Eretri(a)ci, 'Exuuzot, wijsgeeren uit de
school van Menedëmus, wiens leerstelhingen
waarschijnlijk grootendeels met die der megarische school overeenkwamen.
Ertum, 'HnToi, oude sabijnsche stad
aan den Tiber.

EREUTHALION—EROS.
Ereutlialion, erfde van zijn
vriend Lycurgus de knots van Areïthoils
( z. a.). Daarop vertrouwende, daagde hij alle
helden ten strijde uit, tot hij door Nestor
gedood werd.
EQyLY ç = 'AQy(Lcrç.
Ergane, EQycY, bijnaam van Athna
(z. a.).
Ergastulum, slavengevangenis op de uitgestrekte landgoederen der rom. grondeige-

naars.

Ergïnus, 1) zoon van Clymenus
n°. 2, koning van Orehomenus in Boeotië.
Om den dood van zijn vader te wreken, deed
hij den Thebanen den oorlog aan, overwon
hen en legde hun een jaarljksehe schatting
op. Twintig jaar later vond Heracles te Thebe
de gezanten van Erg., die gekomen waren
om de versehuldigde schatting te halen ; hij
sneed hun neus en ooren af en zond hen zoo
terug. In den oorlog, die hierop volgde, werd
Erg. door Heracles gedood. - V. a. werd hij
gedwongen de reeds betaalde schatting dubbel
terug te geven, waardoor zijn land tot groote
armoede verviel, en hij er eerst op hoogen
leeftijd de vroegere welvaart hersteld zag.
Hij was de vader van AgamMes en Trophonius. - 2) zoon van Poseidon, helper en
opvolger van Tiphys als stuurman der Argonauten, beroemd door zijn snelheid in het
loopen.
Erianthus, -thes, E (x r9oç, -cir9iç, vertegenwoordiger van Thebe bij de vergadering,
waarin na afloop van den peloponnesischen
oorlog over de vredesvoorwaarden beraadslaagd werd ; op zijn voorstel stemden Thebanen, Corinthiërs e. a. voor de geheele vernietiging van Athene.
E(e)riboea, 1) 'II/iO(L, stiefmoeder der
Aloaden (z. a.). - ) EQIflrn.u, z. Periboea
no. 5.
Erichthonius, Eykórto ç , 1) = ]ijrec/ztkeus.
- 2) zoon en opvolger van Dardanus, vader
van Tros, beroemd om zijn rijkdom, vooral
om zijne drieduizend buitengewoon schoone
merries.

Erieillium, stad in Thessalia bij Gomphi.
Erhiallus, HQtóar6ç, 1) mythische stroom,
zoon van Oceanus en Tethys. Herodotus vermeldt hem als eene rivier, die zich in de
noordelijke zee ontlast, en aan wier oevers
barnsteen wordt gevonden. Daar nu over
Hadria (Adria), dat bij de monden van den
Po ligt, het uit het Noorden komende barnsteen werd uitgevoerd, hebben latere schrj
den Eridanus vereenzelvigd met den-vers
Padus. - ) beek die ten 0. van Athenae
aan den voet van den Lycabettus ontspringt,
en door het N. van Athenae stroomend, in
den Ilisus valt.
Erigoll, 'Eeythv, rivier in Macedonia, zijtak
van den Axius.
Erigone, 'He.y6i', 1) dochter van Icarius
( z. a.),. bij Dionysus, die door haar vader
gastvrij ontvangen werd, moeder van Staphylus. Ter herinnering aan haar dood vierde
men jaarlijks het feest AoQa of 'Eûa, waarbij men poppen aan boomen hing en ze zoo

liet heen en weer schommelen. —2) dochter

van Aegisthus en Clytaemnestra, door Orestes
te gelijk met haar moeder gedood. V. a. hing
zij zich op, toen zij de vrijspraak van Orestes
vernam, of werd zij zijne slavin, of nam Artemis baar tot priesteres.
Erilielis, eene der vier steden van
Doris.
Erinna, Hniiice, beroemde grieksche lyrische dichteres uit de 4de eeuw, van wier
leven niets zekers bekend is. Er zijn nog
een paar epigrammen van haar over.
Erin(n)yes, Eu'()ç, wraakgodinnen, die
bij ieder vergrijp tegen de heilige plichten
tegenover bloedverwanten, gastvrienden,
smeekelingen, enz., uit hunne woning in
den Erebus naar de aarde oprijzen en den
misdadiger met haar verschrikkelijk gezang
vervolgen en tot waanzin drijven, zoodat
hij nergens rust kan vinden. Zelfs de dood
kan hare vervolgingen niet doen eindigen;
heeft de misdadiger zich echter van zijne
schuld gereinigd, dan worden zij welwillende
godheden, E1t'Jç, onder welken naam zij
sedert de vrijspraak van Orestes op sommige
plaatsen vereerd werden. - Homerus spreekt
soms slechts van ééne Erinnys, gewoonlijk
werden zij echter als drie zusters voorgesteld:
Alecto, Tisiphone en Megaera, dochters van
Gaea, ontstaan nit het bloed, vergoten bij
de verminking van Uranus ; in een treurspel
van Aeschylus vormen zij het koor en zijn
zij dus in grooter aantal aanwezig, zij worden daar voorgesteld
als afgrijselijke oude
tD
vrouwen in het zwart gekleed en met bloedrooden gordel, de beeldende kunst maakte
echter van haar gevleugelde jonkvrouwen
met slangen en fakkels in de handen. Men
offerde aan de Er. zwarte schapen en plengoffers zonder wijn. - De Rom. noemden deze
godinnen Furiae of Dirae cleae.

Eriphyle, EQqui, z. Amphiaraus en Alernaeon.

Ens, EQq, godin der tweedracht, zuster
van Ares en zijne gezellin in den strijd, maar
ook godin van den heilzamen wedijver. Bij de Romeinen heet zij Discordia en behoort
zij in het gevolg van Be ll ona.
Eristiei, EQtor&zo 1 wijsgeeren uit de school
van Euclides n°. 3 (z. a.).
Eros, 'EQwç, de god der liefde, volgens
sommige dichters de oudste der goden, die
de stof bezielt met eene neiging tot vereeniging en daardoor eigenlijk voor den
schepper der wereld gehouden moet worden.
Gewoonlijk wordt hij echter meer beschouwd
als de god der liefde tusschen menschen, in
die hoedanigheid geeft men hem tot vader

Zeus, Ares, Hermes, Hephaestus e. a., tot
moeder Artemis, Iris, maar meestal Aphrodite. Hij komt dan ook het meest voor in
gezelschap van deze en is het werktuig,
waardoor zij den menschen hare macht laat
gevoelen; dikwijls volgt hij echter ook zijn
eigen luimen en verschoont dan zelfs zijn
eigen moeder niet. Dartel en niets ontziende
treft hij goden en menschen met zijne pijlen,
van welke de scherpe liefde verwekken, de
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stompe juist voor liefde ongevoelig maken.
Ook de liefde en vriendschap tussehen mannen
en jongelingen wordt door hem beschermd,
daarom is hem bijv. de heili e schaar der
Thebanen gewijd, en vereerden de Atheners
hem als den god, die door Harmodius en
Aristogiton de bevrijdinghunner stad bewerkt had. De roos en de duif zijn hem gewijd. - Hij wordt afgebeeld als een schoone
knaap, later als een bevallig, meest gevleugeld
kind, met boog, pijlen en fakkel. Dikwijls
wordt hij vergezeld door de Chariten, Muzen
e. dgl., soms ook door met hem gelijksoortige
wezens, die men Erötes noemt en waarvan
sommige een afzonderlijken naam dragen, als
Pothos, Himeros, enz. - De Romeinen geven
hem den naam Arnor of Cupido. - Zie ook
g

Psyche.

Erotia, EQvL, 'Ewx, feest om de
vier jaar door de Thespiërs ter eere van Eros
als scheppend god gevierd ; er bevond zich
daar een ruwe steen, die voor het oudste
beeld van den god gehouden werd.
Erotinus, EQwvta6, grieksch geneeskundige en taalgeleerde ten tijde van Nero,
schrijver van een woordenboek op Hippocrates.

Errhephoria = Arrhephoria.
EraciL een plebejische familie.
Ernli = ilerilhi.
Erulus = ilerilus.
Eryclna, 'Enzi, bijnaam van Aphrodite

naar den berg Eryx.
Erymanthus, E 7' a4ioç, berg en rivier
in Arcadia. De berg lagi n het N., de rivier,
die er op ontsprong, stortte zich in den Alphus. Op den berg behooren de mythen te
huis van Heracles en het erymanthische zwijn
en van Callisto, welke laatste dichterlijk ook
Erymcssz1iie ursa wordt genoemd.
Erysichthon, 'Enoy&wr, 1) zoon van Cecrops, die, van eene reis naar Delus terugkeerend, nog bij het leven van zijn vader
stierf. - 2) zoon van Triopas, koning in
Thessalië, die boomen in een aan Demëter
gewijd bosch velde, en door de godin met
een onverzadeljken honger gestaft werd, zoodat hij ten slotte zijn eigen handen en voeten
opat en van honger stierf.
Erytha, -Ia, Etn&e&a, het laud van het
avondrood; later dacht men zich dit als, een
eilandje in de golf van Gades (Cadix), van
waar Heracles de runderen van den reus
Geryones wegvoerde; in werkelijkheid ligt
hier geen eiland van dien naam.
Erythrae, En,&Qs, 1) stad in Boeotia, ten
0. van Plataeae. - 2) belangrijke stad in
aziatisch Ionia, waarschijnlijk oorspronkelijk door Cretensers gesticht; later komen
hier Ionidrs bij ; de stad bleef belangrijk tot
in den keizertijd. - 3) havenplaats van de
ozolische Locriërs, ten Z. van Eupalium.

Erythraeum mare, 'En'1Jià &cavrr, mare

subrum, thans de Indische Oceaan. In mi
meren zin werd er soms de Arabische en
sedert den tocht van Nearchus (z. a.) de
Perzische golf bij gerekend.
Erytus, Evioç = Eurytus n 0 . 1.

Eryx, )EQvl, zoon van Poseidon of Butes
n°. 2 en Aphrodite Erycïna. Hij werd koning
der Elymi en was een geducht vuistvechter.
Toen Heracles met de kudde van Gemyones
op Sicilië kwam, daagde Er. hem tot een
tweegevecht uit, waarin hij gedood werd.
Eryx, Epvi, berg en stad op de Westkust
van Sicilia bij kaap Drepanum. Op den berg
lag een beroemde tempel van Aphrodite
Enzipi1, Venus Erycina. Hier heeft Hamil
car Barcas zich in den eersten punischen
oorlog drie jaar lang verschanst (244-241).
Eryxiniachus, Enictaoç, zoon van Acu
menus, atheensch geneesheer van naam, een
van de woordvoerders bij het Symposium
van Plato.
Esquiliae, de 5de regio van Rome onder
de verdeeling van Augustus. Zij omvatte de
noordelijke helft van den mons Esquilinus,
met het park van Maecënas enz.
Esquilina, eene der vier plaatselijke tribus,
waarin Servius Tullius Rome verdeelde. De
porta Esquilissa voerde naar Tibur en Prae
neste.
Esqililmnus (nions), een der heuvels, waarop
Rome was gebouwd, in het 0. der stad.
Esse4larii, zwaardvechters, die op de wijze
der Britten en. Galliërs op strijdwagens streden. Zulk een wagen, esseda of essedum, was
tweewielig en van voren open.
Esubii of Sesubii, gallisch volk in het
tegenw. Normandië.
Eteobutalae, 'Ereoyourac1rst, familie te Athene, waaruit de priesters van Athëna gekozen werden, zij stamden af van Butus n. 1.
Eteocles, 'Eiozç, 1) zoon van Oedipus en
locaste. Nadat hun vader Thebe verlaten had,
kwam hij mët zijn broeder Polynices overeen dat zij beurtelings zouden regeeren, maar
toen de tijd gekomen was om de megeering
aan Polynices over te geven, weigerde hij
dit te doen. Polynices ging daarop naar Admastus, die den zoog. tocht der zeven vorsten
ondernam om hem op den troon te herstellen;
beide broeders vielen in een tweegevecht. 2) koning van Orchomenus in Boeotië, die
den dienst der Charites invoerde.
Eteoclus, 'Evioz).o:, zoon van den argivisehen koning Iphis, een van de zeven vorsten,
die met Adrastus tegen Thebe optrokken.
Eteoeriites, Er6zQvç, oudste bewoners
van Creta, doom de grieksche veroveraars
teruggedrongen naar het oostelijk gedeelte
van het eiland, hun stad is Pmaesus.
'Ero (xt sc. draot, de Grieksche passaat
winden, die in de maanden Juni tot Septem
her nit het Noorden of Noordwesten waaien.
Etovissa, 'EVf/1170(s, stad der Edetanen in
het 0. van Tarmaconensis, nabij de kust.
Etrirria, ook wel Herzeria, later Tuscia,
bij de Grieken Iirrhenia, Tvivi, Tl'Qor
genoemd, thans Toscane, het N. W . landschap
van Midden-Italië, een zeer vruchtbare landstreek. Waarschijnlijk was het oudtijds door
Umbriërs bewoond, terwijl de Tiuni'o
(TvQu1/o), Tusci, Etmusci, die hun naam aan
het landschap en aan de Tyrrheensche Zee
gegeven hebben, van over zee nit het grieksche

EUADNE — EUANGELTJS.
oosten gekomen, waarschijnlijk in de 9de
V. Chr. zich aan de Westkust
hebben neergezet, en het land langzamerhand
veroverend, de oorspronkelijke bevolking
onderdrukt hebben. V.a. zijn ze uit het Noorden gekomen. Zij zijn van niet-indogermaanschen stam, en hun taal is nog niet ontcijferd. Zij noemen zich zelf Rasenna. Zij
hebben zich reeds vroeg zeer ontvankelijk
getoond voor de grieksche beschaving, en
Etruria was in de 7-5de eeuw het beste
afzetgebied voor de produkten van grieksche
kunst en kunstnijverheid. In de etrurische
graven van Caere, Volci en andere steden
heeft men duizenden grieksche vazen, soms
van hooge kunstwaarde, gevonden. Hun
eigen kunst, nabootsing deels van grieksche,
deels van phoenicische waren, steekt bij de
grieksche zeer af. Slechts hun metalen spie gels en het zwarte aardewerk (bucehero nero),
na de onderwerping onder Rome verdrongen
door het roode arretijnsche werk (casa Ar retina), en hun tempel- en huizenbouw ver
genoemd te worden. De Etruscers waren-dient
in de 7de en Ede eeuw het machtigste en
het heest ontwikkelde volk van Italië. Als
zeevaarders en zeeschuimers beheerschten zij
de naar hen genoemde zee, en hielden de
Grieken eruit (zie Ala /ia en Caere). Ze ver
een gedeelte van de Po- vlakte, waar-overdn
Felsina, het latere Bononia (thans Bologna)
hunne hoofdstad was, onderwierpen Latium
(de drie laatste koningen van Rome zijn waarschij nlij k etruscische vorsten) en vestigden
zich zelfs een tijdlang in Campania, waar ze
Capua gesticht en een stedenbond gevormd
hebben. Het land zelf is verdeeld in vele
staten, die slechts los met elkaar verbonden
zijn, en elkaar nu en dan onderling beoorlogen. De voornaamste steden zijn: Arretium,

of 8ste eeuw

Caere (= Agylla), Clusium, Cortóna, Faesulae, Perusia, Populonia, Rusellae, Tarquinii,
Veii, Vetulonia, Volaterrae, Vulci en Volsinii.
Falerii, dat in Zuid -Etrurië ligt, behoort er
niet toe, want de inwoners, de Falisci, zijn
van latijnschen stam. De met sterke muren
omgeven steden der Etruscers beheerschen
en onderdrukken het uitgestrekte grondgebied,
dat er om heen ligt. Het bestuur is aristocratisch ingericht, terwijl aan het hoofd van
elken stadstaat een priesterlijke koning staat
met den titel Lucumo of Lar, welke waar
erfelijk schijnt te zijn. De Etruscen-dighe
waren krijgshaftig, maar toen ze door handel,
scheepvaart en industrie rijk waren geworden, verslapten zij. De Grieksche schrijvers
hebben vele verhalen omtrent hun weelde
en weelderigheid ons overgeleverd. In de
,)de eeuw gaat hun macht langzamerhand
achteruit. In 474/3 leden zij bij een aanval
van de zeezijde op het campaausche Cumae
een gevoelige nederlaag door de Syracusanen
onder Hiero, die Cumae te hulp gekomen
waren. In het laatst van de 5de eeuw moeten
ze hun heerschappij over de Po- vlakte afstaan
aan de Kelten, en ongeveer in denzelfden
tijd (396) wordt Veii door de Romeinen
vernietigd. In de 4de eeuw neemt nu de
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macht van Etrurië sterk af, totdat het, in
ongeveer 280, geheel van Rome afhankelijk
wordt. De bevolking, die zoo lang door de
regeerende aristocratie onder het juk schijnt
gehouden te zijn, leverde onder rom. bestuur
sterke democratische elementen; vandaar dat
Sulla en later Octaviilnus er verscheidene
soldatenkoloniën heenzonden.
Euadne, Eváw )7, 1) dochter van Poseidon
en Pitane, bij Apollo moeder van lamus. —
2) dochter van Iphis, gemalin van Capaneus,
die zich te gelijk met het lijk van haar echtgenoot liet verbranden.
Eaagoras, EiayooceS, een van de Teucriden, eene familie die vroeger te Salamis op
Cyprus geregeerd had, maar later door phoenicische tyrannen vervangen was. Daar de toen
regeerende tyran hem wegens zijne afkomst en
nog meer wegens zijne buitengewone begaafdheid wantrouwde en uit den weg trachtte te ruimen, ging hij naar Cilicië, van waar hij in 410
met eerre zeer kleine legermacht terugkeerde,
zijn vaderland bevrijdde en koning werd.
Hij bracht zijn rijk en het geheele eiland tot
een hoogen trap van welvaart en streefde
er vooral naar, betrekkingen met grieksche
staten aan te knoopen en grieksche beschaving
in te voeren. In Conon, die na den slag bij
Aegospotami bij hem een toevlucht gevonden
had, vond hij een voortreffelijk helper; hij
ondersteunde hem van zijn kant krachtig bij
zijne pogingen om de overmacht der Lacedaemoniërs te breken. Uit dankbaarheid hielpen
de Atheners hem met schepen, toen hij door de
Perzen werd aangevallen, zoodat hij, ook
gesteund door een verbond met Aegy pte, aan
aanzienlijke voordeelen behaalde, en-vankelij
ofschoon Artaxerxes na den vrede van Antalcidas met meer geluk den oorlog tegen. hem
voerde, verkreeg hij toch na langen strijd in
380 een eervollen vrede. In 374/3 werd hij
door een sluipmoordenaar gedoód. -- 2) zoon
van Nicocles, kleinzoon van den vorigen
(368-351), werd na eerre korte regeering
door Pnytagoras van den troon gestooten,
kwam met perzische hulp terug, doch kon
zich op den duur niet staande houden. Hij
werd toen satraap eener provincie in KleinAzië, doch moest wegens knevelarij vluchten
en werd eindelijk op Cyprus vermoord (351).
Enander, L'v(fl(Yoo5, 1) zoon van Hermes

en Themis, Carmenta of Nicostrate, of van
Echemus en Timandra, kwam 60 jaar voor
den trojaanschen oorlog met Bene volkplanting
uit Pallantium in Arcadië naar Latium, en
stichtte op de plaats, waar later Rome stond,
eene stad, die hij Pallantium of Palatium
noemde en waarnaar de Palatinus genoemd
is. Hij leerde den bewoners van die streken
schrijven, muziek en andere kunsten, en voerde
den dienst van verscheiden grieksche goden in;
ook hielp hij Heracles in zijn strijd tegen dé
omwonende volken en gaf hij Aenéas hulp
onder bevel van zijn zoon Pallas. Hij-troepn
werd te Rome als inheemsch heros vereerd. -2) leerling van Lacydes en diens opvolger als
hoofd der academische school (sinds 215).
Enangelus, E) yye)oq, 1) schrijver van een
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werk over krijgskunde. — 2) dichter der
nieuwe attische comedie.
Euarehas, EI«oXos, 1) van Chalcis, voerde
eene kolonie naar Catana (± 725). — 2) tyran
van Astacus in Acarnanië bij het begin van
den peloponnesischen oorlog.
Euboea, EIj o^«, thans Negroponte, eiland,
door den Euripus van Hellas gescheiden.
Hoewel het in de volle lengte door een woest
kalksteengebergte wordt doorsneden, had het,
vooral aan de Westkust en in het Noorden
zeer vruchtbare vlakten. In het N. woonden
Ellopes en Perrhaebi, in het midden Curetes
en Abantes, die vroeg door de Ioniërs onderworpen zijn, in het Z. Dryopes. Het midden,
waar Chalcis en Eretria lagen, is het belangrijkste. Sedert de p'erzische oorlogen
kwam Euboea onder atheenschen invloed. Na
den afval van 446 werd het geheel door
Athene onderworpen. In 411 viel het af, maar
is later toch meest op de hand van Athene.
Na den slag bij Chaeronéa hoort het onder
Macedonia. In 194 wordt het onafhankelijk,
in 146 wordt het bij het rom. rijk ingelijfd,
en hoort soms tot de provincie Achaia,
meestal echter bij Macedonia.

Eubuiides, E-èpov)Wi7S , 1) van Milétus, wijsgeer uit de school van Euclïdes n°. 3. Hij wordt
ook genoemd als de leermeester van Demosthenes, dien hij geholpen zou hebben zijn spraak
te overwinnen. — 2) beroemd atheensch-gebrk
beeldhouwer uit het midden van de 2de eeuw.
Eubiilus, EiC9otoq, 1) een van de beroemdste
dichters der attische comedie uit het overgan;stijdperk; hij leefde omstreeks het midden der
4de eeuw en schreef 104 stukken. Hij parodi ë erde gaarne oudere treurspeldichters,
vooral Euripides. — 2) atheensch redenaar
en demagoog (sedert 354), in hoog aanzien
bij het volk ; hij trachtte vooral de financiën
van den staat te versterken, die hij waarschijnlijk
k tot het jaar 339 beheerd heeft, en
was dus een voorstander van den vrede tot
elken prijs en een hevig tegenstander van
Demosthenes; door zijn invloed werd Aeschines
(z. a.) vrijgesproken, toen Demosthenes hem van
verraderlijke handelingen had aangeklaagd.
Van hem is de wet, dat alle beschikbare
staatsgelden voor het 9^wouxó besteed moesten
worden, en dat ieder met den dood gestraft
zou worden, die hierin Bene verandering voorstelde; eerst kort voor den slag bij Chaeronéa
werd deze wet ingetrokken. Hij stierf in 330.
— 3) van Alexandria, een philosoof uit de
school der Sceptici, z. Pyrrho.
Euelides, Evxc?^c, 1) van Zancle, stichter
van Himera. — 2) eerste archont te Athene
in 403, het jaar van de amnestie, de weder
wetten van Solon en de invoering-invoergd
van het ionische alphabet. -- 3) van Megara,
kwam dikwijls des avonds in vrouwenkleederen
naar Athene om Socrates te bezoeken, omdat de Atheners in dien tijd den Megarensers
op doodstraf het verblijf in hun stad verboden hadden. Na den dood van Socrates vonden
verscheidene van zijne leerlingen, die zich te
Athene niet veilig achtten, o.a. Plato, bij
Euel. eene schuilplaats. Hij verbond de een-

heidsleer der Eleaten met stellingen van Socrates en werd de stichter der megarische
school, die leerde, dat alleen het goede, hoewel.
onder zeer verschillende namen, bestond. De
verdediging van deze leer vereischte vele dia
spitsvondigheden, waarin vooral zijne-lectish
navolgers Eubulides n°. 1 en. Diodórus n°.1 uitmuntten en waarom de wijsgeeren van zijne
richting dikwijls igbartxo of zr o genoemd worden. Z. ook Stilpo. — 4) beroemd
wiskundige te Alexandrië omstreeks 300,
schrijver van verscheiden werken over meetkunde, sterrenkunde en muziek. Zijn hoofdwerk, 2rotxrx, wordt nog tegenwoordig
soms als leerboek der meetkunde gebruikt,
Euerates, Et 'z cui i c , atheensch demagoog,
uit den eersten tijd na den val van Pericles.

Euetémon, Eiz- ^n', 1) atheensch veldheer in den peloponnesischen oorlog, eerste
archont 408/7. — 2) astronoom en geograaf
uit de tae helft der 5dá eeuw.
Eudamidas, EZda g ij& , aanvoerder van een
spartaaiisch leger, dat in 382 gezonden werd
om Olynthus te belegeren, bij welke onderneming hij sneuvelde.
Eudémus, Ei 'd^ µos, 1) van Parus, logograaf
in de zesde of vijfde eeuw. — 2) van Rhodus,
een der beste leerlingen van Aristoteles, zette
als geneesheer vooral de wis- en natuurkundige navorschingen van zijn meester voort.
V. s. is hij de schrijver der 'H(hxà EvcSit«,
naar voordrachten van Aristoteles opgesteld.
Eudocia, Ev^Tox éa, z. .Athenais n°. 2.
Eudóras, EvJfwQo;, van Alexandrië, schrijver van verschillende werken over de leer van.
Plato, Aristoteles en Pythagoras ; hij was een
tijdgenoot van Augustus.
Etdoxia, eene Frankin, door den minister
Eutropius aan den nietsbeteekeuenden keizer
Arcadius tot gemalin gegeven. Van 399 tot
405 na C. voerde zij voor den keizer de teugels
van het bewind, en maakte zich door streng,

heid gehaat.

Eudoxus, EIôoloq, 1) van Cnidus, bestu-

deerde eenigen tijd in Aegypte astronomie,
was een verdienstelijk geneesheer, maar vooral
beroemd als wis -, sterren- en aardrijkskundige.
Hij had te Cnidus een observatorium en was
de eerste, die de bolvormige gedaante der
aarde bewees. Omstreeks 370 voerde hij in
zijne vaderstad verscheiden veranderingen in
de staatsregeling in. Ofschoon hij een leerling
van Plato was, verwierp hij vele van diens
physische en ethische leerstellingen. — 2) van
Cyzicus, omstreeks 120, schrijver van een werk
bevattende zijne waarnemingen op reizen naar
Indië, Hispanië en Africa. Van zijne aanteekeningen heeft Posidonius gebruik gemaakt.
v , 1) z. Idas. — 2) koning
Euénus, E r6
van Lyrnessus, vader van Briséis. — 3) naam
van twee elegische dichters, van welke één
leermeester van Socrates genoemd wordt. De
sophist, die op eenige plaatsen bij Plato
vermeld wordt, is waarschijnlijk dezelfde persoon als een van deze beide dichters.
Euóuus, E h roe, vroeger Lycormas geheeten, een woeste bergstroom in Aetolia. Ook
eene rivier in Mysia.

EU ETERIA—EUNAPIUS.
Eueteria, Ev^z1jo^a, bijnaam van Deméter
te Corinthe.

Eugammon, Evyé~w , van Cyrene, een
van de cyclici, dichtte omstreeks 570 eene
Telegonie, een vervolg op de Odyssee tot
den dood van Odysseus.
Euganei, bergvolk op de Raetische Alpen,
voornamelijk naar de zijde van Italië.
Euhemerus, van Messna, leefde
aan het hof van Cassander (311-297), en
was de schrijver van de i à á-v«yo«T -i naar
den vorm eene samenhangende geschiedenis
van den mythischen tijd (hij vertelt o.a. van
een fabelachtig eiland Panchaea, z. a.), maar
eigenlijk meer eene verdediging van de stelling, dat alle goden en heroën oorspronkelijk
menschen geweest waren, wien men wegens
hunne uitmuntende eigenschappen na hun
dood goddelijke eer was gaan bewijzen, en
wel het eerst op de plaatsen waar zij begraven
waren. Deze leer, naar hem Euhemerismus
genoemd, vond vele aanhangers, maar ook
ernstige bestrijders ; Ennius vertaalde het
werk van Euh. in het Latijn, en de kerkvaders beroepen zich dikwijls erop.
Enlus, Evtoc, bijnaam van Dionysus, naar
den kreet der Bacchanten : éuo^.
Ex1ta, feest te Corinthe ter eere van
Artemis gevierd, die daar en te Thebe den
bijnaam Evx« had.
Eulaeus, EiAa^oS, rivier in Susidne, ver
zich met den Choaspes en valt met-enigt
dezen in den Tigris. Y
Eumaeus, EiJ wwo g , zoon van koning Ctesius
van het eiland Syria, die als kind door zijn
voedster ontvoerd en aan Laërtes verkocht
werd. Hij werd zwijnenhoeder bij dezen en
later bij Odysseus. Toen zijn heer onbekend
in zijn vaderland terugkeerde, ontving Eum.
hem vriendelijk; Odysseus maakte zich dan
ook het eerst aan hem bekend en bediende
zich van zijne hulp in den strijd tegen de
vrijers van Penelope.
Eumélus, Ei ti og, 1) z. Ayron. — 2)
zoon van Admétus en Alcestis, aanvoerder
der Thessaliërs in den trojaanschen oorlog. —
3) van Corinthe, een Bacchiade, in het midden der 8ste of v. a. der 7de eeuw.

Eumenes, Ev,^FVijc, 1) van Cardia, geb. 362,
geheimschrijver van Philippus en later van
Alexander d. G., die hem hoog schatte en hem
dikwijls tegen den haat en de afgunst der
macedonische edelen moest beschermen. Toen
hij na den dood van Alex. zag, dat zijne
pogingen om de verschillende veldheeren tot
overeenstemming te brengen vruchteloos waren, sloot hij zich bij Perdiccas aan en bleef
hij met trouw, moed en bekwaamheid voor
de rechten van het koninklijke huis strijden.
Bij de verdeeling van het rijk kreeg hij Cappadocië en omliggende landen, en terwijl Perdiceas in Aegypte oorlog voerde, verdedigde
hij Azië met goed gevolg tegen Antipater en
Craterus. Na den dood van Perdiceas werd
hij door Antigonus beoorloogd, tegen wien
hij zich met een betrekkelijk geringe macht
vier jaar staande hield, totdat hij in 316 door
het verraad der Macedoniërs, die onder hem
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dienden, in de handen van zijn vijand viel, die.
hem liet dooden. Zijn dagboek over de tochten
van Alex. (Ecp Q rhh 'Ael,-lávdoov) wordt
door oude schrijvers hoog geprezen. — 2) Eum.
I, regeerde als opvolger van zijn oom Philetaerus over Pergarnus (263-241), vergrootte.
zijn rijk ten koste van Syrië, overwon A.ntiochus Soter in een slag bij Sardes en was een
beschermer van kunsten en wetenschappen. —
3) Eum. II, koning van Pergamus (197-159),
langen tijd een getrouw vriend der Rom.,,
ondersteunde hen tegen Nabis en Antiochus.
d. G., en werd wederkeerig door hen beschermd
in zijne oorlogen tegen Prusias van Bithynië
en Pharnaces van Pontus ; bovendien werd zijn
gebied met het grootste deel van het door
Antiochus afgestane land vergroot en werd
hij eenige malen te Rome met - groote eer
ontvangen. Door dit alles geraakte hij echter
in een toestand van afhankelijkheid, waaruit
,

hij zich gaarne bevrijd zoude hebben, daarom
knoopte hij met Perseus van Macedonië onderhandelingen aan, terwijl deze met Rome in
oorlog was wat door de Rom. zoo kwalijk
genomen werd, dat zij hem op alle wijzen in
verlegenheid brachten, en zelfs zijn broeder
Attains tegen hem trachtten op t.e zetten. Hij
was een beschermer van kunsten en weten
verbond geleerden en' dichters aan-schapen,
zijn hof, en breidde de door zijn vader gestichte bibliotheek uit. ' Hij is ook de stichter
van het groote altaar te Pergamum, waarvan
het beeldwerk nu te Berlijn is (z. Perganum).

Eumenides, Ev,^^ví^^ s , z. Erinnyes
Eumenius, Ei'^oS, latijusch rhetor en
.

panegyricus in Gallia in de 3de eeuw en het
begin der 4de eeuw n. C. Van hem, hoewel
niet onder zijn naam, zijn 7 lofredenen en
Bene suasoria bewaard gebleven. Hij is een
tijdlang magisier nnemoriae van Maximiánus
geweest, maar later weder rhetor geworden
in zijn vaderstad Augustodunum (Autun).
Enmolpidae, Eo) a dat, atheensche fami=
lie, waarin de waardigheid van hierophant,
(z. Eleusinicc) erfelijk was. Zij spraken ook
recht in processen wegens schending der
mysteriën. Hun stamvader was Eumolpus.
Eumolpus, Ev,Io).7cos, zoon van Poseidon en
Chione, ook zoon van Musaeus genoemd,
een Thraciër, priester van Deméter en dichter. Hij vestigde zich te Eleusis, voerde er
de mysteriën van Deméter en Dionysus in
en vierde ze het eerst met de dochters van
Celels. Als bondgenoot der Eleusiniërs sneu velde hij in den oorlog, dien zij tegen Erechtheus (z. a.) voerden. Verscheiden liederen,,
die op de mysteriën betrekking hebben
(2F/^FTU ), ook de uitvinding van wijnbouw
en boomkweekerij worden hem toegeschreven. — Gewoonlijk neemt men aan, dat er
drie of vier personen van dien naam geweest
zijn, en dat de mysteriën niet door denzelfden Eumolpus zijn ingevoerd, die tegen
Erechtheus sneuvelde.
Eunapius, Evi-á7rtoS, van Sardes, grieksch.
rhetor op het einde der 4de eeuw na C., vijand.
van het Christendom, schreef 23 levensbeschrijvingen van wijsgeeren uit zijn tijd. Van
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zijn kroniek die van 270 . tot 404 na C. liep,
.zijn eenige Vrij aanzienlijke fragmenten over.
Eunus, EiIvioç, ook of EiJmwç,
zoon van Idson en Hypsipyle, koning van
Lemnus, stond in handelsbetrekking met de
Grieken voor Trje.
Eunomia, Ei'o ltIL, eene van de Horae.
Eunomus, Eui'ooç, koning van Sparta, vader
van Lyeurgus, werd bij een opstand edood.
Eurnis, EfI'oeç, van geboorte een Syriër,
slaaf te Enna op Sicilia, aanvoerder van den
grooten slavenopstand, die liet eiland van
141 tot 132 teisterde en eerst door den consul P. Rupilius werd onderdrukt. Eunus werd
op de vueht in eene spelonk ontdekt en gevat,
doch stierf vóór Zijne terechtstelling.
Eupalium, Ec)tor, stad bij de ozolische
Locriërs, met de haven Erythrae.
El7l ( Teóa&, 1) zij die behooren tot de eerste
van de drie phylen, waarin Theseus het volk
van Attica verdeelde. - 2) alg. mensehen van
adellijke geboorte, ook vertaling van het lat.
pauiciï.
Euphmus, Efitoç, 1) zoon van Poseidon
en Europa, onderstuurman der Argonauten.
Hij kreeg van Triton een kluit aarde, die,
volgens de voorspelling van Medda, aan zijne
nakomelingen in het vierde geslacht de heerschappij over Libye zonde bezorgen. De kluit
werd echter bij Thera verloren, en nu werd
de eoorspe11ing eerst in het zeventiende
geslacht vervuld, toen zijn afstammeliug
Battus van Thera naar Libye kwam en Cyrëne
stichtte. - 2) zoon van Troezënus, aanvoerder
der Ciconen en bondgenoot der Trojanen.
Euphorbu, EiJço.o ç , een van de dapperste
Trojanen, de eerste die aan Patroclus een
wond toebracht, later door Menelaus gedood.
Pythagoras beweerde, dat hij vroeger als
Euphorbus op aarde geleefd had.
Euphorion, Et5çoou', 1) zooll van Achi ll es,
bij Helena verwekt, toen zij op de eilanden
der zaligen leefden. Daar hij de liefde van
Zeus niet beantwoordde, werd hij door den
bliksem gedood. - 2) vader van Aeschylus. 3) zoon van Aeschylus, bracht na den dood
van zijn vader eenige van diens stukken ten
tooneele, en behaalde viermaal den prijs eenmaal ook met eene tetralogie van hemzelf
tegen Sophocles en Euripides. - 4) van Chalcis op Euboea, geb. 276, schrijver van vele
geleerde werken en van gedichten in • den
alexandrijnschen trant; hij stierf als bibliothecaris van Antiochus d. G-.. Vooral bij de
Horn. werd zijne poëzie hoog geschat. Cicero
drijft den spot met hem en zijn Romeinsche
navolgers.
Ellphrinor, Efcwe, van Corinthe, beroemd beeldhouwer en schilder omstreeks 380.
Vooral zijne schilderijen in den zuileugang
van Zn )eThnoç aan de èyoni te Athene
worden hoog geprezen.
Etipliriïtes, Ezppd belangrijke rivier,
die met twee hoofdtakken in Armenia ontspringt, door den Taurus heenbreekt en, met
den Tigris vereenigd , zich in de Perzische golf
ontlast. De Perzische golf is eerst door den
tocht van Nearchus (0. 2) bekend geworden;
g

-

de vroegere schrijvers laten dus den Euphraat
en den Tigris in de Roode Zee, d. w. z. den
Indischen Oceaan uitmonden. In Babylonia
werd uit den Euphraat veel water afgeleid
door zijkanalen.

Eilpilratensis = Augustophratensis.
Eupliron, EikQofl/, 1) van Sicyon, maakte

van de onrustige tijden van den spartaansch
thebaanschen oorlog gebruik om zich met behulp van de arme burgers van het oppergezag
meester te maken. Hij onderdrukte zijne tegenpartij, doch werd weder verdreven, vluchtte
naar Thebe en werd daar vermoord (± 365).
- 2) dichter der nieuwe attische comedic
omstreeks 280, van wiens werken slechts
weinige fragmenten bewaard zijn.
Euplironius, EQ6to ç , een van de beroemdste attische vazenschilders uit ± 500. Hij
schildert in den streng roodfigurigen stijl.
Euphrosyne, Esiçoofi, eene vah de
Charites.
Enpithes, Rfc&j7ç , 1) vader van Antinoils, die, om den dood van • zijn zoon te
wreken, het volk van Ithaca tegen Odysseus
opruide. Het kwam tot een gevecht, waarbij
hij door Laërtes gedood werd.
EJrokL, bijnaam van AphrodIte.
Eilpolis, EJcoh-ç, van Athene, een van de
beste bljspeldichters der oude attische comedie. Hij trad reeds op zijn zeventiende jaar
als dichtèr op en schreef 20 stukken, van
welke 7 den eersten prijs behaalden, en
waarin de ouden dezelfde eigenschappen roemen als in die van zijn tijdgenoot Aristophanes. Hij stierf nog voor het einde van
den peloponnesischen oorlog. Van zijne werken zijn alleen fragmenten bewaard gebleven.
Eupompus, EiI-ocoç, van Sicyon, leefde
kort na den peloponnesischen oorlog : hij was
de stichter eener schilderschool, die zich
vooral op juistheid van teekening en groote
nauwkeurigheid in de details toelegde.
Euripides, EQinJiç, zoon van den Athener
Mnesarchides, op den dag van den slag bij
Salamis op dat eiland geb., de derde der
groote attische treurspeldichters. Zijne ouders
waren, naar men beweerde, van zeer geringen
*stand; dit wordt echter tegenwoordig tegengesproken ; zijne moeder, Clito, Ktrd, was
zelfs van adel ; hij genoot dan ook eene zeer
goede opvoeding. In zijne jeugd legde hij zich
op de gymnastiek en schilderkunst toe, later
werd hij een leerling van Anaxagoras, een
toehoorder van Prodieus en Protagoras en een
vriend van Socrates. Zijne werken toonen den
invloed van zijne philosophische studiën : zij
munten uit door groote • kennis en juiste
schildering van karakters en hartstochten en
bevatten vele treffende tooneelen ; daarentegen
missen zij den verheven eenvoud van de
stukken van Aeschylus en Sophocles; zij zijn
niet meer ontleend aan de algemeen bekende
mythen, maar geven dikwijls een oorspronke
lijke, soms zeer romantische, bewerking van
een of andere bizonderheid daaruit, zoodat
meestal een proloog de toeschouwers moet
inlichten over den inhoud van het stuk en de
betrekkingen tusschen de handelende personen.

EURIPUS—EURYCLEA.
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Zijn helden toonen in hun denken en handelen meer de eigenschappen van gewone menschen ; ook wordt de handeling telkens af
bespiegelingen,-gebrokndwijs
terwijl ook de koorgezangen niet meer met
het stuk zelf samenhangen, maar geheel als
bijzaak behandeld zijn; de ontknooping is
dikwijls niet op eene natuurlijke wijze te
vinden, zoodat de tusschenkomst van een
god — clews ex machina — noodig wordt. Op

moeder van Euphëmus. — 2) dochter van
Phoenix en Perimëde of van Agénor en Telephassa. Toen zij eens aan het strand der zee
wandelde, kwam Zeus tot haar in de gedaante
van een schoonen stier; het meisje streelde
hem en waagde het eindelijk zich op zijn
rug te zetten, waarop hij in zee sprong en
met haar naar Creta zwom. Hier legde hij
zijne aangenomen gedaante af en bracht haar
naar den berg Dicte. Zij werd bij hem moe-

godsdienstig gebied verkondigt hij soms stel
volksgeloof in strijd zijn;-linge,dmth
op lateren leeftijd schijnt hij echter tot de
algemeen gangbare meeningen daaromtrent
teruggekeerd te zijn, of ingezien te hebben,
dat het nutteloos was den strijd er tegen
voort te zetten. Om al deze redenen, ook
naar aanleiding van allerlei ' nieuwigheden
in metriek en muziek, die hij op het tooneel
bracht, werd hij door Aristophanes en andere
blijspeldichters meedoogenloos gehekeld als
de vertegenw oordiger van alles, wat zij in
den geest van hun tijd afkeuren; over het
geheel kon hij zich niet beroemen grooten
bijval gevonden te hebben: slechts vijfmaal
verkreeg hij den eersten prijs (het eerst in
441), terwijl hij 92 (v. a. 98) stukken geschreven heeft, waarvan het eerste reeds
in 465 is opgevoerd. Na zijn dood vonden
zij echter de grootste bewondering en vielen
„juist zijne eigenaardigheden, die hem van de
andere groote treurspeldichters onderschei den, in den smaak van het publiek. — Ook
zijn huiselijk leven gaf hem weinig stof tot
tevredenheid : zoowel in zijn eerste als zijn
tweede huwelijk was hij ongelukkig ; zijne
eerste vrouw verstiet hij wegens ontrouw,
zijne tweede vrouw verliet hem. Met staats
bemoeide hij zich niet; toch schijnt-zaken
hij weinig ingenomen te zijn geweest met de
richting, die men te Athene na den dood van
Pericles had ingeslagen, en dikwijls liet hij
zijne ontevredenheid door een van de personen zijner stukken uitspreken. Op het einde
van zijn leven gaf hij gehoor aan eene uit
koning Archeldus van Mace--nodigva
donië, aan wiens hof hij groote eer genoot;
in 406 of 405 stierf hij er. — Van zijne
werken bestaan nog 18 treurspelen en 1
satyrdrama. De meest bekende hiervan zijn:
Alcestis (opgevoerd 438), Medeia (431), Hippolytus (428), 'Iq^y^i,^t« , TafCotq, ''Iwv,

der van Minos, Rhadamanthys en Sarpédon
en huwde later met Asterion (z. a.). Op
Creta genoot zij onder den naam Hellótis
goddelijke eer. — 3) Oceanide.
Európa, Eï own^,, het werelddeel. Oorspron-

-

Poii w (Lt, 'I(p^yFn't« rj I/ en het satyrdrama Kfwp. — Ook een neef van den
grooten dichter, die denzelfden naam droeg,
trad als treurspeldichter op, naar het schijnt
met weinig geluk. Zijn zoon, die ook Euri ,

pides heette, heeft enkele stukken van zijn
vader na diens dood doen opvoeren.
Euripus, EJngcoS, zeeëngte met eb en
vloed, in het bijzonder de zeeëngte bij Chalcis
tusschen Euboea en het vasteland. Dat gedeelte van de zeestraat, dat ten N. van
Chalcis is, heet Euboeische zee.

Euróme of -mus, Ev,pw,^^, EvQwutoS, stadje
in Caria, tusschen Mylasa en H:eracléa
Latmi.
Europa, EzQtnu , 1) dochter van Tityus,

.

„

kelijk is de naam beperkt tot Griekenland,
behalve de Peloponnesus, en tot Macedonië;
bij Herodotus omvat het behalve het tegen
ook het N. van Azië; later-wordigEupa,

is de Tanaïs (Don) en de Palus Maeotis de
oostelijke grens; bij sommigen echter de
Phasis, bij anderen de Caucasische landengte
tusschen de Zwarte zee en de Caspische zee..
Európas, Evpcnróc, 1) stad aan den Axius
(Vardar) in het mated. landschap Emathia.
— 2) stad in Caria — Idrias (Stratonicéa). —
3) stad in Syria. — 4) zie Rukagae.
Eurotas, E thras, hoofdriv. van Laconica,

waaraan Sparta lag. In zijn bovenloop stroomt
de Eurotas onder den grond door. De oevers
waren dicht bezet met riet en biezen, waaruit de spartaansche jongens zich hun legerstede bereidden.
Eurus, Evooc, oorspronkelijk de Oosten
Zuidoostenwind, zie Wind--wind,later
streken.

Euryale . E? ozláílr^, 1) eene van de Gorgonen. — 2) dochter van Minos, moeder van
Orïon. — 3) koningin der Amazonen, die
Aeétes tegen de Argonauten te hulp kwam.
Euryalus, Evovvv)os, 1) zoon van Mecisteus,
een der Epigonen, Argonaut en makker van
Diomédes voor Troje. — 2) een van de tocht
beroemd door zijne-genotvaAés,
vriendschap voor zijn makker Nisus, z.a.
„

Euryanax, Eipvca -val, zoon van Dorieus,
een van de aanvoerders der Spartanen bij
Plataeae_
Eurybates, Ei^Q1 flciT s, 1) heraut van Aga-

memnon. — 2) heraut van Odysseus.

Eurybatus, EEQ?. p zog, 1) van Ephesus,

werd door Croesus naar de Peloponndsus gezonden om troepen te werven, maar liep tot
Cyrus over en verried hem het plan van
Croesus. Zijn naam werd spreekwoordelijk

voor een verrader gebruikt.

— 2) Lacedae-

moniër, de eerste overwinnaar in den worstelstrijd te Olympia (708). — 3) bevelhebber
der corcyraeische vloot in den slag tegen de
Corinthiërs bij Sybota (432).
Eurybiades, Ev P i 1 tad,% Spartaan, opperbevelhebber der grieksche vloot in den oorlog
tegen Xerxes. Hoewel hij weinig uitrichtte,
kenden de Spartanen hem na den slag bij
Salamis den prijs der dapperheid toe.
Euryeléa, Ev fxa, dochter van Ops, slavin van Laërtes, voedster van Odysseus, de
eerste die hem bij zijne terugkomst herkende.
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Eurydiee, Eil ei wx , 1) Dryade, gehuwd
met Orpheus (z. a.). Voor Aristaeus, die
haar met zijne liefde vervolgde, vluchtend,
trapte -zij bij ongeluk op een vergiftige slang,
die haar een doodelijke wond toebracht. —
2) of Acyanippe, dochter van Lacedaemon, bij
Acrisius moeder van Danaë. — 3) dochter
van Adrastus, bij Ilus moeder van Laomedon.
— 4) of Henioche, gemalin van Creon n°. 2,
hing zich op bij het vernemen van den zelfmoord van haar zoon Haemon. — 5) gemalin
van Lyeurgus, moeder van Archemorus. -6) dochter van Clymenus, gemalin van Nestor.
— 7) Z. /lrrhidaeus.

Euryganéa, Ez'uu'y(.1F«a, Z. Oedipus.
Euryloehus, Er ev' oXoc, tochtgenoot van
Odysseus, die door zijne voorzichtigheid aan
de tooverkunsten van Circe ontsnapte. Op
het eiland Thrinacia gaf hij den raad de
runderen van den zonnegod te dooden, daarvoor werd hij door Zeus met den bliksem
getroffen.

Eurymaehus, Efov'gaXoS, 1) een van de
minnaars van Hippodaméa, door Oenomaus
gedood. — 2) een van de minnaars van
Penelope, door Odysseus gedood. -- 3) aan
werd bij de overrompeling-zienljkThba,

van Plataeae in het begin van den peloponnesischen oorlog gedood.
Eurymedon, Ez'ovaM r, 1) koning der Giganten. — 2) wagenmenner van Agamemnon,
te gelijk met zijn heer door Aegisthus gedood. — 3) atheensch veldheer, ging in 427
en 425 naar Corcyra om de democratische

partij te ondersteunen, en werd in 425 en
wederom in = 415 met eene vloot naar Sicilië
gezonden ; in 413 sneuvelde hij voor Syracuse.
Eurymedon, Ez'otluM»r, riv. in Pamphylia,
waarbij de Athener Cimon in 466 de Perzen
te land en ter zee versloeg.
Eurynome, EvoTwóµi1, 1) Oceanide, bij Zeus
moeder der Chariten. — 2) huishoudster bij
Odysseus. — 3) moeder van Adrastus. — 4)
moeder van Agénor. — 5) bijnaam van Arte-

mis in Arcadië.

Euryphron, Evofgew, van Cnidus, beroemd
geneesheer, oudere tijdgenoot van Hippocrates.
Eurypon, Eë n rc; i-, kleinzoon van Procles,
derde koning van Sparta uit het geslacht
der Procliden, die naar hem dikwijls Eurypontiden (Evgvnn vr day) genoemd worden.
Eurypylus, Evoí^7ri') os, 1) zoon van Euaemon, koning in Thessalië, een der voornaam
helden voor Troje. Bij het verdeelen van-ste
den buit na de inneming der stad viel hem
eene kist ten deel, waarin een beeld van Dionysus was, door Hephaestus gemaakt en aan
Dardanus geschonken, maar toen hij de kist
opende, werd hij plotseling waanzinnig. Het
delphische orakel beval, dat hij, om genezing
te vinden, de kist ergens moest wijden waar
ongewone offers gebracht werden ; deze plaats
vond hij te Aroë in Achaia, waar men aan
Artemis jaarlijks twee menschen offerde. Na
de komst van Eur. werden de menschenoffers
afgeschaft, en de dienst van Dionysus-Aesymnetes ingesteld. — 2) zoon van Poseidon en
Celaeno, ging van Thessalië naar Libye, en

regeerde in de omstreken van Cyréne. — 3)
zoon van Poseidon en Astypalaea, koning van
Cos. — 4) zoon van Telephus en Astyoche,
bondgenoot der Trojanen, werd na vele dappere daden door Neoptolemus gedood. ---- 5)
zoon van Thestius, werd met zijne broeders.
door hun neef Meleager op de calydonische
jacht gedood, wegens eene beleediging, aan
Atalante aangedaan.
Eurysaces, Ez C iv ac u^ , zoon van Aiax n 0 . 2
en Teemessa, werd met zijn vader te Athene
als heros . vereerd.
Eurysthenes, E v o& ri s, zoon van Aristodémus n°. 1, regeerde met zijn broeder Procles
over Lacedaemon, hij was de stamvader van
het koninklijke geslacht der Eurystheniden

Eurystheus, Et^Q vo &vs, zoon van Sthenelus
en Nicippe, koning van Mycénae, z. Heracles
en Heraeliden.

Eurytion, Ef n xi n', 1) Centaur, die naar de
hand van de dochter van Dexamenus, koning
van Olenus, dong, en door Heracles, die haar
eveneens beminde, gedood werd. Hij wordt ook
genoemd als degene, die Hippodaméa wilde
schaken, en aanleiding gaf tot den strijd tusschen Centauren en Lapithen. — 2) zoon of
kleinzoon van Actor, een van de Argonauten,
z. Peleus. — 3) zoon van Ares en Erythia
bewaker der kudden van Geryones. — 5) zoon
van Lyc ion, bekwaam boogschutter, tochtgenoot van Aenéas.
Eurytis, Iole, dochter van Eurytus.
Eurytus, EiiovroS, 1) of Erytus, zoon van
Hermes en Antianira, Argonaut. — 2) zoon
van Melaneus, koning van Oechalia. Hij had
zijne dochter Iole beloofd aan hem, die zijne
zonen in het schieten met den boog zou overtreffen. Toen Heracles den prijs echter gewonnen had, hield hij zijn woord niet, daarom_
doodde Heracles hem en zijne zonen. — 3) een
van de Molioniden. --- 4) — Eurytion n°. 2. —
5) een van de Giganten, bij de gigantomachie
door Dionysus verslagen.
Eusebïa of -ba, Evoi^9e.a = Caesarea act
Argaeum.
Eusebius, Ei oijoq, van 313 tot 340 n. C.
bisschop van Caesaréa in Palestina, niet te
verwarren met zijn naam- en tijdgenoot, den
bisschop . van Emesa in Phoenice. Eusebius.
van Caesarea, waar hij tusschen 260 en 264
geboren was, kan de vader der kerkgeschiedenis worden genoemd. Onder zijne werken
zijn beroemd de i)i naor.txr fotoent en het
zoogenaamde Chronicon Eusebii, eene latijnsche
omgewerkte vertaling zijner -recvrod'a;w ^ iOaooi«,
eene synchronistische geschiedenis tot 324
n. C., door Hieronymus (331-420), een der
kerkvaders, bewerkt en voortgezet tot 378..
;

Eustathitis, Ezoiá&yo5, Cappadociër, wijs-

geer der nieuw - platonische school, leerling
van Iamblichus, in 358 n. C. gezant van keizer
Constantius bij den perzischen koning Sapores.
Euterpe, Muze der lyrische poëzie,
afgebeeld met de dubbele fluit in de handen.

Euthyerates, EiT

' r'jS,

Olynthiër, die

zich liet omkoopen om zijne vaderstad aan
Philippus van Macedonië te verraden (348)-

EUTHYDEM US—EXTISPICIU M.

Euthydémus, Ei&V' ,Ltoc, 1) atheensch veld-

eer in den peloponnesischen oorlog, met
Nicias eenigen tijd aanvoerder der Atheners
voor Syracuse. — 2) van Chius, leerde als
sophist te Thurii en Athene ; naar hem is
een van de werken van Plato genoemd. -3) broeder van Lysias. — 4) zoon van Diodes,
leerlino- van Socrates.
Entlhymus, Ev&vµoS, beroemd vuistvechter
van Locri in Italië ten tijde van de perzische oorlogen ; men verhaalde, dat hij zonder
te sterven van de aarde verdwenen was.
E 5 vr ^L, rekening en verantwoording,' die
ieder atheensch overheidspersoon binnen een
bepaalden tijd na zijn aftreden bij de logisten
moest afleggen ; bij deze gelegenheid konde
ieder burger klachten tegen den afgetredene
inbrengen over de wijze, waarop hij zijn ambt
had waargenomen. Bevonden de logisten,
dat hij zich aan misbruik van macht, ver
verduistering of dgl. had schuldig ge--rad,
maakt, dan brachten zij hem na voorloopig
onderzoek voor de rechtbank der heliasten,
ook in het tegenovergestelde geval werden
zij voor de rechtbank gebracht om van alle
verdere verantwoordelijkheid ontslagen te
worden (^;rio^,u«u^ro3at).
Eis vvoL, te Athene 10 personen, een uit
elke phyle, die den logisten ter zijde stonden
bij het nazien van de << J&vwL .
Eutropius, 1) geheimschrijver van keizer
Valens en schrijver van een Breviarium of
beknopt . overzicht der geschiedenis van het
rom. rijk van de stichting van Rome tot op
,den dood van keizer Jovidnus 369 n. C. Het
laatste gedeelte is het belangrijkste, omdat
de schrijver daar zijn eigen tijd beschrijft.
,

,

-

In 380 is het door Paeanius in het Grieksch

vertaald. Het is zeer spoedig een schoolboek
geworden en in de M. E. geregeld als zoodanig gebruikt. — 2) gesnedene, gunsteling
van keizer Arcadius, die zich in de plaats
van den minister Ruf inus wist te dringen
(395 n. C.) en de belangen van het rijk aan
zijne hartstochten opofferde. In 399 viel hij
zelf in ongenade bij de keizerin Eudoxia.
Hij werd verbannen, doch weder door Arcadius
teruggeroepen, maar te Chalcëdon door zijne
vij anden vermoord.

Eventus, Bonus Eventus, god van het

gedijen der veldvruchten, over het algemeen
een god die eene begonnen onderneming tot
een goed einde leidt. Zijn beeld stond op
het Capitoliuzn, zijn tempel op den Campus

Martius.
Evietio, eisch tot ontruiming van een eigen
dat buiten weten van den eigenaar in-dom,
vreemde handen is.
Evoei ti zijn soldaten, die uit den dienst
,ontslagen en dikwijls met landerijen begiftigd
-

werden onder voorwaarde, dat zij, opgeroepen
wordende (nominatim evoccire), zich op nieuw
onder de vanen van hun vorigen veldheer
zouden scharen. Zij kwamen dan weder in
dienst met den rang van centurio. Ook een
corps uitgelezen jongelui uit den ridderstand,
die door keizer Galba voor eigen bewaking
waren aangeworven.
,
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'EláyyoS, op het grieksche tooneel een
bode, die eene gebeurtenis mededeelt, welke

binnenshuis heeft plaats gehad.
ElatQo w d'í z = àaL OO ws áhz7.

Exampaeus, 'Eh«,27c «pos, zijtakje van den
Hypanis (Bug), dat liet water van den Hypanfis bitter of zout maakte. In werkelijkheid
is het zoutgehalte van het water van den
Hypanis een gevolg van het indringen van
het zeewater in den mond der rivier. — Ook
een plaats ten 0. van den Hypanis, ook
odo; geheeten.
Excubiae, wachtposten bij dag ; (vigiliae,
bij nacht). Onder de keizers de wacht bij het
paleis.

Execias, 'E^^^^^^5 beroemd Attisch schilder
van zwart -figurige vazen uit liet midden van
de Ede eeuw.
Exedra, nitro«, receptie- en conversatiezaal in aanzienlijke huizen, dikwijls met een
halfrond uitgebouwd. Ook in de gymnasia
der Grieken en de badhuizen der Romeinen
vond men dikwijls dergelijke zalen. De
grieksche wijsgeeren gaven er somtijds hunne
lessen ; de hoorders plaatsten zich langs den
kant van het halfrond, de spreker in het
midden.
'SLZL«, offer, door de leden van den raad
bij het nederleggen hunner betrekking gebracht. Z rZOiTiQLU.
Exodium, ló(YLov, kluchtig tooneelstukje,
bij de Rom. na ernstige stukken opgevoerd;
gewoonlijk werd daarvoor eene fabula Atellana gebruikt. Zie ook Minrus.
Exómis, á;c)µ ís, grieksche tunica, hetzij geheel zonder mouwen, hetzij alleen met . een
linkermouw. Misschien bleef hierdoor ook een
gedeelte van de borst onbedekt.
'Elojgoob'«, 1) beëedigde opgave van redenen,
waarom men een ambt of eene liturgie niet
kan op zich nemen. — 2) beëedigde verklaring dat men niets weet van eene zaak, waarin
men als getuige is opgeroepen.
.

Exostra, idcozo«, 1) eene machine, op het
tooneel gebruikt tot hetzelfde doel als het
im;nvd, ^gcr, v. s. een soort balton aan het huis
of paleis, dat zich op den achtergrond bevond. — 2) een brug, die uit een belegeringstoren naar buiten geschoven werd om op den
muur der belegerde stad te komen.
'E of;i7; (1 x?7, aanklacht tegen iemand, die
een ander met geweld uit zijne bezittingen
verdrijft, of hem verhindert iets in bezit te
nemen, dat hem bij rechterlijk vonnis is toegewezen. Werd de aangeklaagde veroordeeld,
dan moest hij den staat eene boete betalen,
gelijk aan dat wat hij den aanklager schuldig was.

Extispicium. Bij het offeren van eenig dier
was het voor de cdivinatió van groot belang,
hoe de ingewanden lagen en er uitzagen.
Vooral de lever speelde hierbij een belangrijke
rol. De lever had eene pars familieiris, waaruit de offeraar de toekomst opmaakte voor
zich en zijn volk, en eene pars hosíilis. Na
het eerste onderzoek werden de ingewanden
in een pot gekookt en ook onder het koken
nauwlettend gadegeslagen. Deze kunst verston-
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den de rom. priesters in het algemeen ook
wel, doch in zeer ernstige gevallen worden
extispices of haruspices ontboden uit Etruria,
waar de leer der ingewandzienerij tot den

hoogsten trap was opgevoerd, evenals de blik
Keizer Claudius stelde een collegie-semlr.
van romeinsche harnspiees in, dat echter nooit
tot aanzien kwam.

F.
F, zie fasti (dies).

Fabaria, zie Base/lance.

Fabariae (Kalendae), z. Carga.
Fabaris -- Farfar (Farfarus).

Fabianus Fornix, een boog over de Sacra
via te Rome, op de plaats waar die op het
Forum uitkwam, opgericht door Q. Fabius
Maximus Allobrogicus (Fabii n°. 20), en
hersteld door zijn kleinzoon (Pcsbii n°. 22).
Fabiánus . Papyrius, rom. wijsgeer ten tijde
van Augustus en Tiberius, een man van
groote welsprekendheid en reinen levenswan del. Zijne geschriften over wijsbegeerte en natuurlij ke historie zijn verloren.
Fabii, eene der oudste patricische geníes
te Rome, misschien van sabijnschen oorsprong.
1) Q. Fabius Vibulanus, consul in 485 en
482, een warm voorvechter der aristocratie.
Onder zijn eerste consulaat had de veroord eling van Sp. Cassius Viscelllnus plaats.
Hij streed in 485 tegen de Aequers en Vols cers en maakte zich gehaat door aan de
soldaten niets van den buit te gunnen, doch
alles te laten verkoopen. In 480 sneuvelde
hij in den strijd tegen Veii. - 2) K. Fabius
Tlibulánus, broeder van n°. 1, consul in 484,
481 en 479, de eerste maal niet grooten
tegenstand der plebs door toedoen der patriciërs
verkozen, was eerst voortdurend in strijd
met de volkstribunen, die eerie lex agraria
wilden doordrijven. In zijn derde consulaat
echter deed hij zelf, maar vergeefs, den voor
dat de senaat verdere pogingen in dien-slag,
geest zou voorkomen door uit eigen beweging
veroverden grond onder de plebejers te ver
Zie echter zLqrariae (leges) en Tribuni-deln.
pie/is. Op zijn voorstel trok in 479 - volgens
het niet al te betrouwbare geschiedverhaal
- de geheele gens Fabia, uitgezonderd een
nog te jonge knaap, 306 man sterk, met
hare cliënten naar het riviertje de Cremera,
om de grenzen tegen de Vejers te beschermen. In 477 vonden zij, in eene hinderlaag
gelokt, allen den dood. - 3) M. Fabius
Vibukcinus, broeder van n°. 1 en 2, was consul
in 483 en 480, zoodat het consulaat zevenjaren
achtereen in de yens Fabia was. Hij voerde
evenals zijne broeders oorlog tegen de naburige volken en sneuvelde bij de Cremera. - 4)
Q. Fabius Vibulc nus, zoon van n°. 3, de
eenige overgeblevene van het geslacht, consul
in 467, 465 en 459, streed tegen Aequers
en Volscen, en bewerkte de uitzending eener
rom. kolonie naar Antium (467). In 462
verzette hij zich als praefeclus 2arbi ten sterkste
tegen het voorstel van den tribuun Terentilius
de leyibns scribendis. In 450 was hij een der
tienmannen. -- 5) 21. Tabins Vibulánus, zoon

van n°. 4, consul in 442, consulairtribuun
in 433, bewerkte de uitzending eener kolonie
naar Ardea (442), streed bij herhaling tegen.
Aequers enVej enten en werd pontifex maximus.
Hij kwam vermoedelijk om bij den inval der
Galliërs in 390, daar hij Rome niet wilde
-

verlaten. -- 6) Num. Tabins J%ibulánus, ook
een zoon van n°. 4, consul in 421, consulair tribuun in 415 en 407, streed als consul.
tegen de Aequers. - 7) Q. Tabins Tlihnlcnus,
evenals de beide vorigen een zoon van n°. 4,

was consul in 523 en consulairtribuun in
416 en 414. - 8) .Nun. Ta/ins Ambustus,

zoon van n°. 5, veroverde als consulairtribuun
in 406 Anxur. Hij was één der drie gebroeders Ta/hi, die in 391 naar Clusium tot de
Galliërs werden gezonden. In 390 was hij
weder consulairtribuun. Zie n°. 10. - 9)
K. Ta/lies Aas/ns/ns, broeder van n°. 8, was

consulairtribuun in 404, 401, 395 en 390.
Ook hij behoorde tot het gezantschap naar
Clusium (zie n°. 8 en 10). - 10) Q. Ta/ins Ambustus, broeder van n°. 8 en 9, behoorde ook
tot het gezantschap naar Clusium, en werd in
390 met zijne broeders tot consulairtribuun.
gekozen. Na den aftocht der Galliërs werd.
hij ter verantwoording geroepen wegens zijne
schennis van het volkenrecht. De dood, misschien zelfmoord, deed hem ^ een vonnis ontgaan. Het verhaal omtrent deze drie broeders
is op allerlei wijzen opgesmukt. In het oor
verhaal treden slechts twee-spronkelij
Fabii op (n°. 8 en 9), waarvan men niet
zeker weet, of het broers zijn. N°. 10 is
tamélijk legendarisch. -- 11) 2W. Fabius
Amnbusíus, zoon van n°. 8, consul in 360,
356 en 354, overwon achtereenvolgens de

Hernicers (360), de Faliscers en Tarquiniërs
(356) en de Tiburtijnen (354). In 351 was
hij dictator. - 12) A1. Fabius Am/usus,
zoon van n°. • 9, consulairtribuun in 381 en
369, ondersteunde de plannen van zijn schoonzoon, den volkstribuun C. Licinius Stolo.
Vermoedelijk echter was hij het, die in 355
als interrex de verkiezing van twee patricische
consuls, hoewel tegen de lex Licinia Sextia
geschied, voor geldig verklaarde. Hier is alles
onzeker. Z. ook Liciniaé Sextiae (leges) n°.1. 13) C. Fabius Am/us/las streed als consul in
358 ongelukkig tegen de Tarquiniërs, die 307
rom. krijgsgevangenen ombrachten. -- 14)
Q. Tabins Maximus Rullidnus, zoon van n 0 . 11,
leverde als magister equi/nm in 325 tegen het
bevel van zijn dictator L. Papirius Cursor
een schitterenden slag tegen de Samnieten,
doch ontging de straf voor zijne ongehoorzaamheid slechts door de eenparige voorbede
van senaat en volk. Zijn ,ambt moest hij echter

FABII.
nederleggen. Dit verhaal is niet geheel betrouwbaar. In 322 was hij consul, in 315
dictator, in 310 en 308 weder consul, in 304
censor, in 301 andermaal dictator, in 297 en
295 ' nogmaals consul. Hij was een van Rome's
grootste veldheeren, schoon niet altijd overwinnaar. O.a. werd hij in 315 als dictator
door de Samnieten bij Lautulae verslagen. In
310 ontzette hij het door de Etruscers belegerde Sutrium, door in Noord -Etrurië in te
vallen. In 308 streed hij tegen de Samnieten.
In 297 versloeg hij, volgens een ongeloof waardig bericht, met P. Decius Mus hen bij
den berg Tifernus, in 295 versloegen Fabius
en Decius (z. Iiecii n°. 2) de verbonden Samnieten, Galliërs en Etruriërs bij Sentinum.
Onder zijne tijdgenooten komen ook nog Ambusti voor : Q. Fabius .Ambustus als dictator
comzit. habend. causa in 321, C. Fabius Amrbuslus als mag. eq. in 315. — 15) Q. Fabius
Maximus, bijgenaamd Gurges (= vraat, slokop)
om zijne losbandigheid in zijne jeugd, zoon
van n°. 14 (waarschijnlijk is het verhaal
omtrent zijn losbandigheid verzonnen om den
naam Gurges te kunnen verklaren). Op rijperen leeftijd begon hij evenwel een ander
gedrag te leiden. Als consul werd hij in 292
door de Samnieten verslagen, maar overwon
daarna met hulp van zijn vader den samnietischen veldheer Pontius (z. a.), in 276 versloeg hij wederom als consul de Samnieten,
Lucaners en Bruttiërs; in zijn derde consulaat, 265; dempte hij een slavenopstand te
Volsinii, doch sneuvelde daarbij. — 16) Q.
Fabius Maximus Verrucósus (wegens eene wrat,
verruca, aan de lip aldus genoemd), consul in

233, 228, 215, 214 en 209, censor in 230, de
bekende dictator in 217 na de nederlaag en
den dood van C. Flaminius bij het Trasumeensche meer. (Eigenlijk was hij pro dictatore
zie het artikel dictator.) In 233 zegepraalde
hij over de Liguriërs ; in 219 was hij aan
het hoofd van het gezantschap, dat na de
inname van Saguntum naar Carthago werd
gezonden, waarbij hij, volgens het bekende
verhaal, den Carthagers de keuze liet tusschen
oorlog en vrede, waarop zij tot den oorlog
besloten. Als dictator volgde hij de taktiek,
een slag in het open veld te vermijden, en
liever. Hannibal af te matten, daar hij de
overtuiging koesterde, dat diens strijdkrachten
en hulpmiddelen op vijandelijken bodem op
den duur uitgeput moesten raken. Spoedig
echter begon dit stelsel bij het rom. volk
afkeuring te vinden, daar Hannibal zooveel
mogelijk het platte land verwoestte en de
dorpen en hoeven in brand stak. Door eene
lex Mei/ia werd toen de magister equitum
M. Minucius Rufus ook met dictatoriale macht
bekleed. Deze waagde een veldslag, en zou
geheel verslagen zijn, zoo niet Fabius ware
toegeschoten en hem gered had, waarop
Minucius ,zich vrijwillig weder onder Fabius'
bevelen stelde. Naar deze wijze van oorlog voeren heeft Fabius den bijnaam van Cunctc for
gekregen ; om zijn zacht karakter werd hij
ook Ovicula genoemd. Ook later voerde hij
herhaaldelijk legers aan, hetzij als consul,
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hetzij als proconsul, onder het commando van
zijn zoon. Bij vele geschiedschrijvers ook bij
Livius, die hem legaat noemt, vinden wij het.
verhaal hoe de vader den zoon, als hoogere
in rang, eer moet bewijzen. Het verhaal is
vereeuwigd in het oud Amsterdamsche stadhuis (het Paleis op den Dam). In 209 veroverde hij Tarentum. Hij was een heftig
tegenstander van Scipio's plan, om den oorlog
naar Afrika over te brengen. Fabius stierf
in 203. Cicero roemt hem als redenaar. —
17) Q. .Fabius 1Faxi221us, zoon van no. 16 (z. a.),
consul in 213, stierf nog vóór zijn vader. —
18) Q. Fabius Maximus Aemilianus, zoon van
L. Aemilius Paullus en broeder van P.

Cornelius Scipio Aemilianus, in 180 door
een der Fabii Maximi geadopeerd, was een
vriend van den geschiedschrijver Polybius.
In 145 en 144 voerde hij als consul en.
proconsul oorlog in Lusitania tegen Viriáthus. — 19) Q. Fabius Maximus Servilidnus,,
ook wel onder , zijn oorspronkelijken naam
Cu. Servilius Caepio voorkomende, door adoptie
een broeder van n°. 18, streed ook als proconsul in 141 en 140 - tegen Viriathus en
sloot. met dezen een verdrag, dat echter door
zijn broeder Q. Servilius Caepio verbroken
werd. Hij heeft annales geschreven. — 20)
Q. .Fabius Maximus Allobrogicus, zoon van
n°. 18, leidde als jongeling een losbandig
leven. Onder zijn oom P. Cornelius Scipio
Aemilianus diende hij als quaestor in den
numantijnschen oorlog. In 121 behaalde hij
een groote overwinning op de Allobrogen
in Gallia. Uit den buit richtte hij te Rome
een triumfboog, den fornix Fabianus, op.
Cicero prijst hem als redenaar. — 21) Q.
Fabius llaximucs Eburnus, consul in 116, werd
later verbannen, omdat hij zijn zoon met den
dood gestraft had. — 22) Q. Fabius Maximus
kleinzoon van n°. 20, diende in Hispania.
als legaat onder Caesar (46), en werd in 45
consul. Hij stierf nog in ditzelfde jaar. Tot
su feetus werd toen gekozen voor den laatsten
dag van het jaar C. Caninius Rebilus (Caninii
n°. 2), met wiens waakzaamheid Cicero den
spot drijft. — 23) Paulus Fabius Maxiiazus,
een bloedverwant van Ovidius en bevriend
met Augustus, vergezelde dezen op zijne reis,
naar Posthumus Agrippa, doch werd toen.
verdacht aan Livia geheimen verklapt te
hebben. Kort daarna stierf hij. — 24) C.
Fabius Pietor, de eerste beoefenaar der schil derkunst onder de aanzienlijke Rom., beschilderde in 302 (v. a. in 304) de wanden van
den tempel van Salacs, door C. Juniris Bubulens Brutus (luaui n°. 3) gewijd. Zijn talent
vond echter zoo weinig bijval, dat hij geene
navolgers heeft gevonden. — 25) Q. Fabius
Pictor, kleinzoon van n°. 24, omstreeks 220,
schreef in het (irieksch zeer belangrijke annalen, van de komst van Aendas in Italia
tot op zijn eigen tijd. Er bestond ook een.
Latijnsche vertaling van. — 26) Ser. Fabius
Pictor, redenaar en geschiedkenner, was een
tijdgenoot van Cato maior en schreef een werk
de lure pontificio. — 27) Verder komen onder
de consuls, censoren, dictators nog de namen
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voor: Fabius Buteo, Fabius Dorso, Fabius Liiflu8, Fabius 1ctheo, ook Fa bius Picor. Iets
bijzonders is van hen hier niet te vermelden.
Ook wordt nog een Q. Fa bius Sanqci, een
vriend van Cicero, vermeld alsmede zekere
Q. Fab ius Viryilinus, in 51 legaat in
Cilicia, later aanhanger van Pompeius. 28) 11cthius Rzesticus, een vriend van Seneca,
door Tacitus als redenaar geprezen, schreef
eene geschiedenis van Nero, die verloren is
gegaan. -- 9) C. Fabius Valens, bewerkte als
legatus legionis samen met A. Caecina A1enus, dat Vitellius (Jan. 69 n. C.) tot keizer
werd uitgeroepen. Aan het hoofd van een
legercorps versloeg hij met Caccina de Othoniani bij Bedridcum. Later beheerde hij met
Caecina de staatszaken voor \Titellius. In
den oorlog tegen Yespasittnus werd hij gevangen genomen en gedood.
Fabrateria vetas, volscische stad in Latium.
Ten Zuiden hiervan is na de verwoesting
van Fregellae in 14 Fabraeuiu nova als rom.
colonie gesticht.
Fabricii, hernicisch geslacht uit Aletrium. 1)
C. Fabricius Luscnus verhuisde omstreeks 300
naar Rome. Als c onsul streed hij in 282
zegevierend tegen de Samnieten, Lucaniërs Qn
Bruttiërs. Daarna werd hij als gezant naar
Tarentum afgevaardigd, doch daar wederrechtelijk gevangen gehouden. In 280 streed
hij onder den consul P. Valerius Laevinus
in den slag bij IE[eraclëa tegen Pyrrhus.
In 279 was Fabricius als legaat in den slag
bij Asculum (Ausculum). Daarna werd hij
als gezant tot Pyrrhus gezonden, met wien
hij tot overeenstemming schijnt gekomen te
zijn ; de vrede kwam echter niet tot stand,
(zie Clciudii n°. 5). In 278 was hij opnieuw
consul. Hij ontving toen van 's konings lijfarts een aanbod om den koning te vergiftigen,
doch in plaats van dit aan te nemen, gaf
hij er den koning bericht van. In 275 was
hij censor en ging met gestrengheid alle
noodelooze weelde tegen. Hij stierf arm; de
staat gaf aan Zijne dochters een bruidschat.
-- 2) L. Fabricius bouwde in 62 den pons
Fabricius van Rome naar de insula Ti6erinct.
- 3) Q. Fabricius, volkstribuun in 57, deed
en wetsvoorstel tot terugroeping van Cicero,
doch Clodius verhinderde de aanneming er

van. - 4) A. Fa bricius Veiento, z. Veieato
(A. Fabricius).
Fabula (palliata), z. Falliatci.
Fabula (praetexta), zie Fraete.vtcc (fabula).
Fabula (togata) zie Togata 110. 2.
Fadii, plebejisch geslacht. 1) M. Faclius
Gal/us, een zeer geleerd man en vriend van
'Cicero. Hij heeft een lofrede geschreven op
Cato Uticensis (45). - 2) T. Faclius Gal/us,
volkstribuun in 57, deed vruchtelooze p0gmgen om Cicero te doen terugroepen. Onder
Cidero's consulaat, 63, was hij quaestor te
Rome geweest.
Faenins Rufus (L.), praefectus aunonac sedert 55 n. C., werd na den dood van Burrus
met Tigellinus praefectus praetorio (62). Hij
was een onbaatzuchtig man. In 65 nam hij
deel aan de samenzwering van Piso, en hoe-

wel hij zijn medeplichtigen verried, werd hij
toch omgebracht.
Faesulae, th P(JCOl', thans Fiesole, stad
in het N. van Etruria, nabij den Arnus
(Arno). Hier hadden Catil li uia's benden hun
kamp opgeslagen. Onder Sulla werd er eene
kolonie van gemaakt.
Fagutal, een van de bergen van het Septimontium, zie 1/oma.
Falaermrnim, stad in het sabijnsche land,
geboorteplaats van VespasilEinus.

Falarica = Phalarica.
Falces. Onder dezen naam verstaat men
alle soorten van zeisen, sikkels en snoeimessen. Falx supiva is een groot gekromd mes,
aan de buitenzijde scherp (en dus als het
ware achteroverliggend), waarmede cene soort
van zwaardvechters vochten, Thraces genoemd. Eusis falcatus of ook kamatus is een
kort zwaard, aan de punt sikkel- of eenigs
Falces mm-ales of-zinshakvormged.
asseres falcati waren lange stelen of balken

met sikkelvormige haken om de door den
stormram gebeukte muren te doen afbrok
kelen. In den zeestrijd gebruikte men gelijksoortige falces navales om het tuig der vijandelijke schepen door te snijden. Ourrusfalcati,
zeisenwagens, zijn door Grieken en lions.
nooit gebezigd.
Falcitha (lex) les/amen/aria van den volkstribuun C. Falcidius, 40. Deze wet bepaalde
dat de legaten bij testament nooit meer
dan 3/, van het vermogen mochten bedragen.
Falerii, P(L).lQOV, stad in het Z.O. van
Etruria, wier inwoners, de Falisci, waarschijnlijk verwant zijn met de Latijnen. Na
den val van \Teii beginnen de oorlogen met
Rome. Later sloten zij zich bij Rome aan,
tot ze in 293, toen het te laat was, tegen
Rome partij kozen. In 241, na den vrede
met Carthago, stond de stad op, en werd in
6 dagen ingenomen en verwoest. De bewoners werden gedwongen, de hoogte te verlaten en in de vlakte eene nieuwe nederzetting
te stichten, ziequurn Faliscum, terwijl in de
oude stad slechts de tempels bleven staan.
Iets verder af ligt Falerii Novi, dat later
een colonie wordt, en in den keizertijd gebloeid heeft. Als stichter van Falerii werd
Halesus (Falesus) aangenomen (z. a.).
Falermis (ager), in het N. van Campania tusschen den mons Massicus en de rivier
Volturnus, zie ook Campania. De falernische
wijn was beroemd; hij was hooggeel van
kleur, en moest noch te oud, noch te jong
zijn; op 15 jaar was hij het best.
Faliscm, zie Falerii.
Falsum. Valschheid en vervalsching waren
volgens het oudste rom. recht slechts in enkele gevallen strafrechterlijk vervolgbaar,
b.v. valsch getuigenis; zij konden evenwel
tot een civiele rechtsvordering aanleiding
geven. Sulla's les Coruelia de falso stelde de
1

aquae el iqnis interdictio op testament. en
muntvervalsching. Later, vooral onder de
keizers, werden er veel meer valsehe hande

lingen onder strafwetten gebracht.

FAMA—FASTI.
Fama, eene godin, die losse en onzekere
geruchten onder de menschen verspreidt, personificatie van het loopend gerucht, waarvan
geen zegsman aan te wijzen is. Zij heeft vleugels, duizend oogen en duizend monden, en
heeft op hare afbeeldingen een spreektrompet
voor den mond.
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suls en praetoren de bijlen uit de bundels weg.
Bij strafoefeningen dienden de roeden tot
geeseling, de bijl tot onthoofding der veroordeelden. De lictoren droegen de bundels over
den linkerschouder. Ontmoette de overheids-

Fannia (lex) sumptuaria van den consul C.
Fannius Strabo, 161. Deze wet bepaalde de
-sommen, die op gewone dagen en op feestdagen
voor een gastmaal mochten worden besteed.
Fannii, plebejisch geslacht. 1) C. Fannius,
volkstribuun 187, werkte mede tot de ver-

oordeeling van L. Corn. Scipio Asiaticus. —

2) C. Fannius`\S'trabo, zoon van n°. 1, consul

in 161, was de ontwerper der Jeu _Fannia
sumpluaria. Ook werden tijdens zijn consulaat
de grieksche philosophen en rhetoren uit
Rome verbannen. — 3) C. Fannies, zoon van
u°. 2, was in 146 een der eersten, die de
muren van Carthago beklom; hij was volks
hulp-tribun142,cosl dre
van C. Gracchus, behoorde nochtans tot diens
tegenstanders. Hij was een schoonzoon van
C. Laelius Sapiens. Hij was voorstander der
stoicijnsche wijsbegeerte en schreef annales,
waarin hij vooral zijn eigen tijd behandelde;
verder stolid hij bekend als redenaar. — 4)
M. Fannius was in 80 praetor in het proces
van Sex. Roscius Amerinus. — 5) L. Fannies,
aanhanger van Sertorius, had de hand in het
verbond tusschen dezen en Mithradates. —
6) C. Fannius, aanklager van P. Clodius Pul
tijdens het tweede driemanschap-cherin61,
op de hand van Sex. Pompeius, later aan de
zijde van Antonius. — 7) C. Fannius, in 59
als volkstribuun ernstig tegenstander van
Caesar's lei agraria. — 8) Fannius Caepio,
wegens samenzwering tegen Augustus ter
dood gebracht (22). — 9) Fannius, tafel
pruldichter, bediller van Horatius.-schuimern
— 10) C. Fannius, ten tijde van Traumas,
schreef een werk over de terechtstellingen
onder Nero. — 11) Fannia, eene vrouw te
Minturnae, die Marius op zijne vlucht herbergde. — 12) Fannia, de dochter van P.
,

Clodius Thrasea Paetus en Arria minor, en
de tweede vrouw van Helvidius Priseus (z.
Helviciii n°. 3). Zij deelde tweemaal de bal
haar man. Onder Domitianus-lingschapv
werd zij verbannen, en haar goederen ver
verklaard. Na diens dood keerde zij-beurd
naar Rome terug.
Faam (van fail), een door een formulier
gewijde en met muren omgeven plaats, hei
tempel.
-ligdom,
Fanum Fortunae, aanzienlijke stad aan
den Metaurus in Umbria in den ager Galliens, met een beroemden Fortuna- tempel.
Farfar (Farfarus), zijtakje van den Tiber,
in den ader Sa b nus.
Fasces, bundel roeden van olmen- of berkentakken, met een lederen riem omsnoerd.
In den bundel was ook de steel van een bijl
gebonden, doch zoo, dat het staal naar
buiten stak. Dit zijn de fasces et secures,
die de lictoren der naagistraius cum imperio
droegen. Binnen Rome echter lieten de conSCHi.IMMER en DE BOER.

persoon iemand van hoogeren rang (bv. een
praetor een consul of wel eene vestaalsche
maagd), dan namen de lictoren van den eersten hunne roeden van den schouder en lieten
ze zakken als teeken van eerbied (fasces sub-

miltere).

Faseinus, -nnm, z. Baal.a 'kf/.
Fasti, 1) 1- dies, rechtsdegen, waarop de
praetor de woorden do, dice, aciciico, mocht
uitspreken (zie praetor). In den rom. kalender
waren zij aangeduid met de letter F. Op een
dies nef astas (N) mocht dit niet. Een dies
nefastus principio (NP) was vóór den middag
N., na den middag F. Zie ook Wefasti dies.

— 2) de romeinsche kalender, d. w. z. de
opteekening der dies fasti, nefasti, intercisi,
cowitiales, met vermelding der op iederen dag
vallende feesten, spelen en oilers, waarbij
nog aanteekeningen gevoegd waren omtrent
geschiedkundige gebeurtenissen, .en omtrent
den op- en ondergang van verschillende ster
Deze kalender werd opgemaakt-renbld.
door de pontifices; een gedeelte daarvan, de
dies fasti, is voor het eerst door Cn. Flavius
(zie Flavii n°. 2) in 304 uitgegeven. Een
dichterlijke bewerking heeft Ovidius gegeven
in zijn Fasli, die de eerste 6 maanden van
het jaar behandelen. Verder verdienen ver
te worden de (asti Praenestini van M.-meld
Verrius Flaccus (zie Tlerrius). -- Een aan
voornaamste romeinsche vaste-wijzngvade
feest- en gedenkdagen ten tijde van Augustus
vindt men achter in dit werk. — 3) de lijsten
van jaarlijks wisselende ambtenaren (fasti
consulares, praetorii), van de priesters (fasti
sacerdotales, (asti fratrum arvalium), en van
de in ieder jaar gevierde triomfen (fasti
triurnphales). Van hetgeen nog uit de oudheid
over is, zijn wel het meest bekend de zoogenaarnde Fasti Capitolini, een chronologische
lijst van de consuls, censoren, dictatoren en
magistri equitum, die in 34 aan den buiten
regia werd aangebracht. Later-murvande
(in 12) werd een relaas van zegetochten
( fasti triumnphales of beter acta triumnphoru s
18
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(zie acta)) op afzonderlijke pijlers hieraan
toegevoegd.
Fatui, Fatuae, misvormde en soms on-

noozele menschen, die in de huishouding der
rom. grooten als huisnarren gebruikt werden.
Dwergen, naei, nanae, waren tot dit doel ook
zeer in trek.
Fatum, de uitdrukkelijk uitgesproken en
onherroepelijke wil der goden ten opzichte
van den Inensch, dus zijn geheel levenslot,

gelukkig of ongelukkig, in het bijzonder de

dood. Het meervoud beteekent de afzonderlijke
beschikkingen van het noodlot betreffende
een persoon of zaak ; ook = Parcae. Vgl.

Fataus, naam van Faunus als orakel-gevend
god. De heiligdommen, waar zijne orakels
(droomorakels) gegeven werden, waren gewoonlijk in boschrijke streken. — 'Volgens
een verhaal zou hij zich eens door Numa
hebben laten dronken maken, en toen gedwongen zijn hem de geheimen der godenwereld
te openbaren.
Fauna, zie Faunas en Bona Dea.
Faunas, zoon van Picus, een oud -italisch
veld- en boschgod, beschermer van landbouw
en veeteelt, en dus den menschen welgezind,
hoewel hij er vermaak in vindt hen in stille
bosschen of in hun slaap (Incubus) te plagen
en te verschrikken. Als orakelgevend god
wordt hij Fatuus genoemd. – V. s. was hij
een koning_ van Latium geweest, en door
Heracles gedood, toen hij dezen aan Mercurius
wilde offeren, zooals hij met vreemdelingen
placht te doen. — Zijn voornaamste feest
zijn de Lupercalia (z. a.); een ander landelijk
feest zijn de Faunalia, die den 5den December
werden gevierd ; het was een dag van vroolijkheid, waarop zelfs slaven en vee vrijheid
genoten ; men offerde bokken, wijn, melk en
wierook. F. had een tempel op de Insula
Tiberina, , z. Domitii n°.. 2. Zijn dienst werd
in den keizertijd verdrongen door dien van
Silvanus. — Nevens hem staat Fauna (Fatua), eene godin, die dezelfde eigenschappen
heeft als hij, en zijne vrouw of dochter
genoemd wordt. Faunus werd reeds vroeg voor
denzelfden gehouden en eveneens afgebeeld
als Pan, en onder den invloed van deze
meening sprak men ook van Fauni, soms
kinderen van hem en Fauna genoemd, en
ongeveer. gelijk aan de grieksche satyrs.
Fausta, 1) dochter van L. Cornelius Sulla.
Zij is driemaal gehuwd geweest, de tweede
maal met T. Annius Milo. — 2) de gemalin
van Constantijn den Gr., die door hem in
326 n. C. gedood werd.
Faustina, naam der gemalin van Antoninus
Pius en van hare dochter, de gemalin van
Marcus Aurelius. Beiden waren vrouwen van
een losbandig karakter. Ter eere van de eerste
Faustina wijdde Antoninus Pius in 141 een
tempel aan de Via Sacra te Rome, die na
zijn dood ook aan hem werd gewijd. Een
deel van den tempel bestaat nog.
Faustulus, de herder, die de kinderen Romulus (z. a.) en Remus vond, en aan zijn
vrouw Acca Larentia (z. a.) bracht.

Faventia, thans Faënza, stad in Gallia
Cisalpina, aan de via Aemilia gelegen.
Favonius (M.), bewonderaar en nasper van
Cato van Utica, tegenstander van het eerste
driemanschap, vooral van Pompeius toen deze
machtig was, hoewel hij na diens vlucht toch
zijne zijde koos. Na Ponlpeius' dood schonk.
Caesar aan Favonius vergiffenis; doch deze<
sloot zich later bij Caesars moordenaars aan,
werd in den slag bij Philippi (42) gevangen
genomen en op last van Octaviilnus omgebracht

Favonius, de Westenwind, later de Noord
waaien van dezen zach--westnid.Mh
ten wind begint in Italië de lente (iste helft
van Februari). In Zwitserland Föhn geheeten.
Zie Windstreken.
Favorïnus, P«/wozvoq, rhetor onder keizer Hadriánus, uit Arelate in Galli, leerling:
van Dio Chrysostomus en bevriend met Plu tarchus en Fronto, schrijver van verschillende grieksche werken over allerlei onder-

werpen.
Febris, koortsafwerende godin, die te Rome
drie tempels had, waar genees- en toovermiddelen tegen de ziekte te verkrijgen waren.
Febraus, oud -italiseh god der lijkoffers,
die aangeroepen werd om de Larvae of spoken
van de menschen af te houden. Naar hem was
de maand Februarius genoemd, waarin men
na de Lupercalia geen vroolijk feest vierde
en niets van belang begon. V. a. was die
maand genoemd naar de februa, zie Lupercalia.
Feeiáles = Fetiales.
Felix, aynomen van L. Cornelius Sulla.
(Cornetii n '. 52). — Fetiu (Antonius), zie An-

lonius Felix.

Felsina, oude naam van Bononia (Bologna),
toen de Etruscers nog in het Po-dal woonden.
Fenestella (C.), ten tijde van Augustus.
en Tiberius, geschiedkenner en annalist.
Fenni, de Finnen. Ze worden door Tacitus
geschilderd als een wild volk, dat uitsluitend
van de jacht leeft, en slechts hutten kent
van rij shout.
Fennius Rufus, zie Faenius Rufus.
Fenus (van den stam fe- = q)í"w, evenals
z6xo& van z^zzw). De rentevoet was oudtijds
zeer hoog, wat in verband stond met het.
gevaar, uitgeleende geldsommen te verliezen
Bij de Grieken is ons niets bekend van wette
regeling dezer zaak ; bij de Rom. vindt.-lijke
men de eerste bepaling aangaande rente in de
wetten der twaalf tafelen. Deze wetten stelden
een fenus unciarium als wettig maximum vast.
Waarschijnlijk beteekent dit, dat de rente
1 uncia van de as = 1 (— 83 0 / o ) bedroeg
voor het jaar van 10 maanden, zoodat de rente
per 12 maanden 10 0 / o is. Doch hetzij de
wet niet streng genoeg was, hetzij men ze
wist te ontduiken, uien hield zich er niet
aan, althans in 357 achtten de volkstribunen

M. Duillius en L. Maenius (Menenius) het
noodig, nogmaals het fenus unciarium door
eene wet vast te stellen, en de plebs nam de
lec Duillia Maenia (Menenia) gretig aan. Tien
jaar later werd de wettelijke rente met de
helft verminderd, fenus semiunciarium. Het

FERALIA—FIBULA.
doel schijnt te zijn geweest, door lagen rentevoet de menschen af te schrikken, geld tegen
rente uit te leenen ; althans de lex Genucia
ne f enerare liceret, van den volkstribuun L.
Genucius, in 342, verbood dit geheel en al.
Maar men kon het schulden maken niet
voorkomen, liet handelsverkeer werd door de
wet bemoeilijkt, zij was niet te handhaven,
en de woeker herleefde, in weerwil van nog
verschillende wetten. Sulla hernieuwde de
wet van 357, zie Corneliae (leges) van L. Cor
Salle, 88, n°. 6. Het handelsverkeer met-neliuc
Griekenland en liet Oosten bracht eene nieuwe
renteberekening in zwang, n.l. met maande
centesirmzae. De usura centesima was-lijkseh
1 °/ ° 's maands, usurae semisses 1 / 2 ° / p , trien tes
O/ , sextantes 1 / 6 ° / o,
1 /3 ° / o, quadrantes 1/4
unciae 1 / 1 °/ ° . Interest op interest heette
anatoeism us, c 1'aroxtamóS. Bankinstellingen
waren den kom. niet onbekend; in 352 werd
tijdelijk eene staatsbank opgericht onder beheer van quinqueviri mensarii.
Feralia of parentalia, een feest te Rome
ter eere der afgestorvenen, wier geesten, naar
men geloofde, in die dagen hunne oude woon
mochten bezoeken. Het feest begon-platsen
13 Februari en duurde negen dagen. Men
bracht offers aan de schimmen van bloedverwanten en versierde de graven. Zie ook
C'aristia.
Ferentarii, lichte, ongeregelde troepen, die
met werpschichten en steengin gewapend waren
en op de vleugels dienst deden en den strijd
openden.
Ferentina, - godin van het latijnsche verbond, dat zijne vergaderingen placht te houden
bij een aan haar gewijd bosch aan den voet

van den Albaanschen berg.
Ferentinum, stad der Hernici, in Latium,
een tijdlang in de macht der Volscen.
Ferentum, Ferentium, Ferentinum, stad
in Zuid -Etrurië, geboorteplaats van keizer Otho.
Feretrius, bijnaam van Jupiter, wien de
spolia opáma gewijd werden. Zijn tempel was
door Romulus gebouwd en door Augustus
vernieuwd.
Feriae werden vooral die godsdienstige
feesten genoemd, die meer dan één dag
duurden. .Feriae statue (stativae) waren feesten, die jaarlijks op vaste dagen terugkeer
eonceptivae die, waarvan de dagen ieder-den,
jaar door de pontifices worden vastgesteld
en afgekondigd (inclicere). Dit zijn de landbouwfeesten, waarvan de viering van den
stand van het gewas afhankelijk is, o.a. de
Sementivae, en de Ambarvalia. Feriae ir/perativae zijn feesten, die ten gevolge van buiten
gebeurtenissen (overwinningen of-gewon
prodigia) door den senaat worden uitgeschreven, b.v. de supplicationes.
Feriae Latmnae, groote feesten op den Al-

baanschen berg ter eere van Jupiter Latiris.
De viering behoorde plaats te vinden onder
voorzitterschap der consuls, zoodra mogelijk
na de aanvaarding van hun ambt. Waren
zij verhinderd, dan werd er meestal een dictator voor aangewezen. Rome was in die dagen
bijna verlaten (zie ook praefectus urbi).

275

Feronia, italische godin, vooral vereerd aan
den voet van den berg Soracte, waar haar
de eerstelingen der veldvruchten geofferd werden en druk bezochte markten gehouden werden. Zij was eene godin der vrijheid, en
slaven, die zich in haar tempel te Anxur
(Tarracina) het hoofdhaar lieten afscheren,
werden vrij. Ook een bron bij Anxur was
haar gewijd. — V. s. is zij dezelfde als
Persephone.
Feroniae lueus, heilig woud met drukke
marktplaats bij de etruscische stad Capéna
aan den . voet van den berg Soracte. Ook bij
Anxur in Latium lag een bosch aan Feronia gewijd.
Fescennium, oude stad der Falisci, in Zuid
juiste ligging onbekend ; hiernaar-Etruië,
hebben de versus Tescennini, boertige, niet
altijd kiesche bruiloftsliederen, hun naam.
Festi (dies) waren dagen, die aan eene
godheid gewijd en dus feestdagen waren. Gewone dagen waren dies profesti. Van een
dies intervisus of naar een oudere schrijfwijze
encdotercisus, in den rom. kalender door EN
aangeduid, was het middelste gedeelte feestdag.
Festuea, roedje, stokje, zie manunaissio.
Festus. 1) Porcius Festus, procurator van
Judaea, opvolger van Antonius Felix, 59-61
na C. — 2) Se.v. Po zpeius Festus, taalkundige
waarschijnlijk uit de 3de eeuw n. C., schreef
een werk in 20 boeken de siynificatione verborum, ontleend aan een ouder en nog uit
woordenboek van Verrius Flaccus.-gebrid
Van het werk van Festus zijn slechts groote
brokstukken over ; van het geheel bezitten
wij een uittreksel, door zekeren monnik
Paulus Diaconus onder de regeering van
Karel den Gr. vervaardigd. — 3) Rufus
Restzes, z. Rufus n°. 3. — 4) Rufus Festus
Avienus, z. zl vienus.
Fetiáles, priestercollegie te Rome, welks
taak het was, bij oorlogsverklaringen, vredes
verbonden de voorgeschreven-verdagn
godsdienstige plechtigheden te vervullen.
Zoolang het rom. gebied nog klein was,
werden zij ook als herauten uitgezonden, om
van de naburen herstel van grieven te vorderen (clariijatio) of den oorlog te verklaren,
waartoe zij naar de grenzen gingen en een
werpspies in het vijandelijke land slingerden.
Toen het Rom. gebied hiertoe te groot werd,
werd de vijandelijke grond voorgesteld door
eene mand met aarde, bij den tempel van
Belluna geplaatst (zie columna bellica). De
woordvoerder der fetiales werd pater pairatus
genoemd. Zij waren als gezanten onschendbaar, en droegen, wanneer zij eene zending
vervulden, takken van heilig loof (verbena)
of heilige kruiden (say/,/inn), op het Capitool
geplukt.
Fibrénus, riviertje in Latium, bij Arpinum.
Juist daar, waar het in den Liris uitstroomt,
lag het ouderlijk huis van Cicero.
Fibula, (eQ6v?j, 7coonii, gesp, nestel. Terwijl
in het Myceensche tijdperk de kleederdracht
meer overeenstemt met de tegenwoordige,
vindt men reeds in het Homerische tijdperk
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en verder gedurende de geheele oudheid een
wijze van kleedirig, die van de onze geheel
afwijkt; de meeste kleeren worden eenvoudig
omgeslagen om het lichaam, en dan op één of
beide schouders of op de borst met een gesp
of nestel, het best te vergelijken niet onze
veiligheidsspeld, vastgestoken. Alleen bij de
toga is de fibula niet in gebruik. Ook als
ceintuurgesp en als haarnaald komt de fibula
voor.
Fieilla, stadje in Latium aan de via
Ostieusis, door Ancus Marcius verwoest.
Ficul(n)ea, latijnsch stadje; verwoest door

Taruinius Priseus.
Ficus Rurninalis, zie Rumiva.
Fidllae, Pc?i'a&, stad in Latium, 8 kilometer ten Noorden van Rome, op een rots
aan den Tiber, tegenover de Cremera -beek
gelegen. De stad hoorde oorspronkelijk tot
het bondgenootschap van Alba (de populi
Albenses), maar sloot zich meestal bij Veii
aan, tot ze in 426 (door den dictator Maui.
Aemilius Mamercinus) veroverd en vernietigd
werd.

Fitleiltia, rom. kol. in Gallia Cispaddna aan
de via Aemilia, tusschen Parma en Placentia.
Fides, godin der goede trouw, afgebeeld
als eene ernstige vrouw, in het wit gekleed,
gekroond met olijf- en laurierbladeren, met
een korf met vruchten of korenaren in de
hand. Zij had verscheiden tempels te Rome;
in den oudsten, die bij het Capitolium lag
en volgens de sage door Numa gewijd was,
werd zij als F.publica populi Rornani vereerd.

In werkelijkheid is de tempel eerst gebouwd
in 254 of 250, maar de dienst was ouder.
Haar wezen was verwant met bias Ficlius
( z. a.). Het zinnebeeld der trouw waren twee
in elkaar gelegde handen.
Fidius, z. IJius Ficlius.
Fiducia is eene zaak van vertrouwen, een
neven c ontract bij de vrijwillige overgaaf van
iets, waarbij de ontvanger beloofde, het ontvangene terug te zullen geven. Zoo verkoopt
een vader, die zijn zoon wil emancipeeren,
dezen driemaal aan een pater Jiduciarius, onder belofte, dat deze hem telkens weder zal
vrijlaten. Ook gebeurde het wel, dat een erflater Zijne nalatenschap geheel of ten deele
door een schijnkoop aan een ander verkocht,
onder belofte, dat de emptor ficlucia2-ius over
de erfenis volgens den wenseh des erflaters
zou beschikken. Dit middel werd te baat
genomen om zekere gedeelten eener erfenis
te doen uitkeeren aan personen, die naar de
wet geen of slechts een beperkt erfrecht
hadden, bv. vreemdelingen en vrouwen. Het
nakomen van zulk eene belofte was wel een
heilige plicht, doch het strenge oude recht
gaf geene dwangmiddelen aan. Ook bij het
geven van onderpand kwam fiducia te pas,
nl. dat de pandnemer bij aflossing dr schuld
liet pand zou teruggeven. Hier echter was,
hij weigering, eene aceio fiduciae mogelijk.
Als rechtsterm komt jiducia ook wel in de
beteekenis van pand voor.
Figulus, familienaam in de iens Marcia,

z. Marcii fl O 12 en 13.

Figuins (P. Nigithus), zie Niyidius.
Fimbria, familienaam in de yens Flavia, z.
Flavii n. 3-5.
Firmiens Materuns (Julius), schreef eerst
als Neo-Platonicus een werk over astrologie
(ma/heseos libri) in 337 n. C. verschenen.
Later ging hij tot het Christendom over en

schreef een werk de errore profanarum religionuin, dat aan de keizers Constantius en

Constans was opgedragen, en waarin hij hen
aanspoorde de heidenen te vervolgen.
Firmum, zeestad en, lat. kolonie (sedert 64)
in Picnuns.
Firmus (Clautlins), papyrusfabrikant in
Alexandrië, maakte oproer onder de regeering
van keizer Aureliilnus (73 n. C.); het oproer
werd echter spoedig gedempt en Firmus

gedood.

Fiscus, eigenlijk een uit biezen of teenen
gevlochten mand tot verschillend gebruik.
Het schijnt, dat de Rom. geidmanden gebruikten in plaats van geldkisten ; althans
wij vinden Jisci ook gebezigd tot verzending
van geld, evengoed als tot bewaring er van.
Vandaar beteekent fiscus ook wel de schatkist
van den staat = aerarium. Onder de keizers
krijgt fiscus, in tegenstelling van aerariurn,
de beteekenis van private kas des keizers,
waarin ten laatste de meeste belastingen
gestort werden. Eindelijk neemt het woord
ook de beteekenis aan van opbrengsten aan
den fiscus, dus van belasting.
Flaceus, familienaam in de qentes Fulvia

(z. Fulvii n°. 4-9) en T7aleria (z. T/alerii
n°. 19, 20 , 2-25, 41). Ook de dichter
Horatius droeg dezen naam.
Flagellum, flagrnm. Een flc€yelluai was een
geeselwerktuig, bestaande uit touwen met
knoopen er in, die aan een steel bevestigd
waren ; een flaqï'urn had kettingen met ijzeren
knoppen er aan. Flagellum cuedit, secat, seindiz; flagrum pinsi, rumpie.
Flarnen. De flarnines te Rome waren 15

in getal, priesters van even zooveel godheden.
Er waren drie fiamines naiores, priesters van
Jupiter, Mars en Quirinus, flamen Dialis,
Martialis, Quirinalis. De overige waren minores, zooals de ft. /7olcanalis, Carmentalis,
Floralss, Pornonalis, enz. De voornaamste was
de fl. Dialis, die de toga praeteicta, de sella
cnrnlis en een lictor had en ook zitting had
in den senaat. In zijn openbaar en huiselijk
leven was hij aan een groot aantal dikwerf

lastige voorschriften gebonden. Hij mocht
geen leger onder de wapenen zien, geen knoop
of ongebroken ring hebben, daar dit zinnebeelden van slavernij waren. Elke dag was
voor hem een feestdag ; hij mocht dus geen
menschen aan den arbeid zien, en wanneer
hij over de straat ging, liepen praeelcimitatorus voor hem uit en riepen den mensehen
toe, hun werk te staken tot de priester
voorbij was. Zijne vrouw, fiaminica Dia/is,
was priesteres van Juno. Zijn huwelijk mOest
per confarreationern gesloten zijn ; echtscheiding was hem verboden ; stierf zijne vrouw,
dan moest hij zijne waardigheid nederleggen.
Sedert den dood van L. Cornelius Merula

FLAMINJA (LEX)—FLAVIUS JOSEPHTJS.
in 87 (Gorneiji no. 44) is dit ambt 75 jar
lang onbezet gebleven. Na Caesars dood werd
een f/amen Caesauis gekozen : de vergode keizers kregen ook ieder hun flarnen. De naam
werd door de ouden afgeleid van fl/urn, draad,
omdat de ficimines nooit zich geheel blootshoofds aan het volk mochten vertoonen, en
derhalve, wanneer zij niet de priestermuts
(apex, alboçialeras) droegen, zich een wollen
draad om het hoofd wonden. Tegenwoordig
leidt men het woord af van flare = aanblazen van het offervuur. De keus was in
de hand van den pontifex maximns ; de
voorgedragene werd comiiiz calcis aange
nornen en gewijd. Weigering baatte niet veel.
De benoeming was voor het leven, doch zoo
men tegen de voorschriften zondigde, moest
men het ambt nederleggen.
Flaininia (lex) van den volkstribuun C.
Flaminius in 232, ter verdeeling van gronden in Picnuni en Gallia onder arme rom.
burgers. Zie Ayraricie leyes.

Flanhillia (via), van Rome naar Arirninum
(Riniini) (z. Flaminli n. 1 en 2).
F1amnica, echt enoote van een flarnen.
Flaniinii, plebejisch geslacht. 1) C. Flaminius, volkstribuun in 232, dreef onder hevigen tegenstand van den senaat zijn akkerwet door (kie lear F/cirninia). Als praetor van
Sicilia (227) maakte hij zich daar zeer bemind. In 223 was hij consul en versloeg de
insubrische Galliërs aan den Addua (Adda),
en bracht den oorlog ten einde, zonder zich
aan het senaatsbesluit, dat hem terugriep,
te storen. In 220 was hij censor, legde de
via Flaminia. aan (zie echter n 0 . 2) en bouwde
in den campus ]J'1ctrins te Rome den ci-cze
Ficirninius. In 217 was hij andermaal consul,
doch verliet Rome om het bevel tegen Hannibal op zich te nemen, alvorens aan al de
voorgeschreven vormen en plechtigheden te
hebben voldaan. Bij het meer Trasimënus
door Hannibal in eene bergengte gelokt en
ingesloten, sneuvelde hij met het grootste
deel van zijn leger. - 2) C. Flaminins, zoon
van n°. 1, streed in Hispania (210) onder
P. Cornelius Scipio (den lateren Africanus
maior), en later als praetor in 193. In 187
was hij consul. V. s. was hi de aanlegger
van de via Flaminia. - 3) C. Flaminins was
in 67 ae (lilis eurulis, in 66 index quctesUonis
inter sicarios. - 4) C. Flconinins, een van de
deelnemers aan de samenzwering van Catilina.
Bij hem hield Catilina zich na zijn vlucht
uit Rome eenigen tijd op in ctyro Irre1ino.
Flaminïnus, fani ilienaam in de yeas QuincCa,
z. QnineCi n°. 8 en 9.
Flallimellin, eigenlijk een adjectief,
waarbij het subst. velum moet gedacht worden - bruidssluier, rood of hooggeel van
kleur en van groote afmetingen, zoodat hij
tot op de voeten hing. Aldus gesluierd, werd
de bruid naar de woning van den bruidegom geleid, waar deze haar van het f/ammenm ontdeed. Schertsend bij dichters : Jicimmea
contectei-e, bruidssluiers versljten = hertrou
wen. Ook deflaminiea droeg, als ze in functie
was, een • J/ammeum.
g

--
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Flavia (lex), z. Flavii n°. 6 en Agraricie
leges.

Flavii, een plebejisch geslacht, afkomstig
uit Etruria. Echter komen onder dezen naam
ook familiën voor uit andere streken van
Italia. 1) K. Flcw'ins, volkstribuun in 327
en 323, stelde in 323 voor, de bevolking van
Tusculurn voor haar ontrouw voorbeeldig te
straffen. Tusculum had zich namelijk bij de
Samnieten aangesloten. Door smeekbeden bij
het volk slaagden de Tusculaners er in, het
onweder af te wenden. - 2) Jn. P/arias,
zoon van een vrijgelatene, seri/ier of klerk
bij den aedilis App. Claudius Caecus, werd
door hem in den senaat opgenomen en wist
zich voor het jaar 304 tot aedilis curulis te
doen verkiezen. In deze hoedanigheid maakte
hij een rechtskalender openbaar, waarin zoowel de rechtsdagen (dies Jiss/i) waren aangewezen, als ook een aantal vormen en formules (legis actiones), die men in acht moest
nemen bij het aanbrengen en behandelen van
verschillende zaken. Deze verzameling, die
door hem op houten borden (a/ba) op het
forum werd openbaar gemaakt, draagt den
naam van ins lilavianum. - 3) C. F/arias
Fimbria, een homo novas, consul in 104. Hij

werd later wegens afpersingen aangeklaagd,
maar vrijgesproken. - 4) C. F/arias Pimbria,
aanhanger van Marius en Cinna, zoon van
n°. 3, liet in 86 in Asia, als legaat van
den consul L. Valerius Flaccus, dezen vermoorden om zelf het bevel te kunnen voeren.
Vervolgens voerde hij niet zonder geluk en
beleid den oorlog tegen IMlithraddtes, totdat
in 85 Sulla in Asia kwam. Na vergeefsche
pogingen om Sulla uit den weg te ruimen
door zijn eigen troepen verlaten, liet hij zich
door een slaaf dooden (84). - 5) F/arias
Fimbria, broeder van n°. 4, streed onder
den consul C. Norbgnus in 83 tegen
Sulla. Hij stierf door sluipmoord. - 6) In
Cicero's tijd komen nog een aantal Flavii
voor, als L Fl., rem. ridder, getuige tegen
Verres, - L. Fl., praetor in 59, een vriend
van Cicero, in 60 als volkstribuun voorsteller eener lear agraria ten gunste van Pompeius' veteranen, welke wet echter niet tot
stand kwam, C. Ft., een vriend van
Cicero's schoonzoon Piso, - C. Fl., een
vriend van Brutus, bij Philippi gesneuveld.
- 7) F/arias Scaevnas, senator tijdens keizer Nero, nam aan de samenzwering van Piso
deel (65). - 8) Uit de gens F/aria waren
ook de drie achtereenvolgende keizers Vespasianus, Titus en Domitianus ; de laatste wordt
dichterlijk F/arias al/inns geheeten. - 9)
F/arias Clemens, z. Pespasianas aan het slot.
.

- 10) F/arias Sabinus, z. Sabinas n. 3.
Flavius JospIius, Ithoiyçvoç, in 37 na C.

nit een joodsch priestergeslacht te Jerusaleni
geboren. Rij genoot eene geleerde opvoeding,
ging vervolgens naar Rome, waar hij de
gunst verwierf van Nero's gemalin Poppaea Sabina; na zijn terugkeer brak weldra
de öpstand zijner landgenooten uit, waarbij
hij zich aansloot. Hij organiseerde den opstand in Galilaea, maar werd na de inname
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van de vesting Iotapata gevangen genomen.
Later door Vespasianus in vrijheid gesteld,
woonde hij het beleg van Jerusalem door
Titus bij, en wijdde zijne verdere dagen te
Romë aan de wetenschap. Hij heeft o. a.
eene geschiedenis van den joodschen oorlog
geschreven, en eene joodsche geschiedenis
van de schepping tot 66 na C. Van belang
is ook zijn geschrift contra Apioner (z. 4pion)
of: II zrjs zwv 'Iov&L wv cQyatulljTos, waarin
hij de aanvallen van verschillende schrijvers
tegen het Jodendom tracht te weerleggen,
en de oude en hooge beschaving van het
oude volk tracht te bewijzen.
Flavus, broeder van den vorst der Cheruscen Arminius, diende in het rom. leger.
Flevo lacus, het meer Flevo, waaruit later
de Zuiderzee is ontstaan. Door dit meer liep
de noordelijke Rijnarnl, die zich door het
Flevum ostium (het Vlie) in zee stortte.
Flora, godin der bloemen en der lente,
wier dienst door Titus Tatius ingevoerd was,
had een tempel bij den Circus Maximus. Men
hield haar voor dezelfde als Chloris.
Floralia, Flora- feesten van 28 April tot
1 Mei. Zij komen het eerst voor in 238, bij
de inwijding van den tempel van Flora. Sedert
173 worden zij jaarlijks gevierd, z. Lucii. Alles
werd op dit feest met bloemen versierd,
terwijl men zich aan dartele, uitgelaten
vroolijkheid overgaf. De vrouwen droegen
op die dagen bonte kleeren.
Florentia, thans Florence, ital. Firenza,
stad en rom. kolonie in Etruria, aan den

Arnus (Arno).
Floras, schrijver van een Epitome rerum
Romcanarum, een beknopt overzicht der rom.
geschiedenis van den koningstijd tot Augustus. Hij leefde ten tijde van Hadri,nus en
is dus waarschijnlijk identisch met P. Anfirs Florus, een dichter, die met keizer .Hadrianus bevriend was. In dat geval is de
naam Julius Florus van het beste handschrift
verschreven voor Publics, en Anneus (Anncieus) van de andere voor Annius. — Onder
de vrienden van den dichter Horatius komt
een Julius Flours voor, die Tiberius tweemaal
op zijne krijgstochten vergezelde. Quinctilianus spreekt van een beroemd redenaar
Julius Floras uit Gallia, terwijl in den gallischen opstand tijdens de regeering van
Tiberius een derde Julius Floras als een der
heftigste opstandelingen wordt genoemd bij

,de Treviren (21 n. C.). Toen de opstandelingen verslagen waren, maakte hij zich
van kant.
Focus, caz' (! , de haardstede, eenvoudig bestaande uit eene ijzeren plaat of een steenen
vloertje, waarop het vuur brandde, was eene
heilige plaats. De vluchteling, die zich daar
nederzette, was onschendbaar. Als de alge meene focus der stad Rome gold de tempel
van Vesta,
Foedus, z. Civitates foederatcze.
Foedus ferire, icere. Deze uitdrukkingen
komen hier vandaan, dat bij het bezweren van
een verdrag, de woordvoerder der feíiales
(z. a.), de pater paíratus, met een steenen

hamer een big doodsloeg, met de bede, dat
het rom. volk, zoo het willens en wetens
valschelijk tegen het verdrag handelde, door
Jupiter evenzoo mocht getroffen worden.

Foenus = Fenus.
Font iii, plebejisch geslacht uit Tusculum.
1) Ti. Fonteius (Crassus) was in 212, toen P. en
Cn. Cornelius Scipio in Hispania sneuvelden,
legaat van den eerstgenoemden en . voerde
met L. Marcius Septimus (March n°. 17) het
bevel over het leger tot aan de komst van
P. Scipio (Africanus maior). — 2) Fonteius
werd in 91 als legaat met den proconsul
Servilius door eene bende uit Asculum ver
Dit was het signaal voor het uit -mord.
-breknvadogterl.—3)
M. Fonteius, zoon van n°. 2, was legaat in
Hispania, en later propraetor in Gallia Nar
geweest, toen hij door M. Plaetorius-bonesi
van afpersingen" werd beschuldigd (69). Cicero
verdedigde hem, waarschijnlijk tevergeefs. —
4) P. Fon eizus adopteerde P. Clodius Pulcher,
opdat deze volkstribuun zou kunnen worden.
— 5) C. Fonteius Capito herstelde" te Brundisium met Maecénas de , verstandhouding
tusschen Octavianus en Antonius (37). De
dichter Horatius maakte de reis daartoe mede.
— 6) C. Fonteius . Capito, consul 12 na C.,
vervolgens (23/24) proconsul in Asia. — 7)
Fonteius Agrippa, onder Vespasianus proconsul
in Asia (68 n. C.), vervolgens in Moesia (69),
sneuvelde tegen de Sarmaten.
Forceps, tang of Forfex, schaar. In de krijgskunst verstond men hieronder Bene slagorde
in den vorm eener V, die men aan den
cuneus of wigvormige slagorde van den vij and tegenoverstelde. In den slag bij Cannae
voerde Hannibal deze manoeuvre uit tegen
den cuneus der Romeinen, maar hij misleidde
den vijand door in den beginne zijn centrum
te laten vooruitrukken, en eerst in de hitte
van den strijd zijn flanken zoodanig te laten
zwenken, dat de f orfex tot stand kwam.
Fordieidia, feest op 15 April gevierd. Op
het Capitolium en in iedere curia werd eene
drachtige koe, vaccca forcia, aan Tellus geofferd. Het ongeboren kalf werd tot asch
verbrand, die door de Vestaalsche maagden
bewaard werd om bij de Palilia tot reinigingsmiddel te dienen.
Forentum, liefelijk gelegen stadje aan den
berg Vultur, op de grens van Apulia en

Lucania, ten Z. van Venusia.
Forfex, z. forceps.
Formiae, Poo<(, stad in het land der
Aurunci in zuidelijk Latium aan de via
Appia en aan zee gelegen, in 188 door het
plebiscitum Valerium met het volledig burgerrecht begiftigd. De omstreken leverden
uitstekenden wijn en waren zeer gezocht voor
buitenplaatsen. Ook Cicero had er eene, zijn
Formianum.

Formio, kustriviertje t. Z. van Tergeste
(Triest), ten tijde van Varro de oostelijke
grens van Italië. Augustus heeft Istria bij
Italië gevoegd, en de grens verschoven tot
aan de Arsia.
Formula, ingevoerd door de lex Aebutia van
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-I- 200 en de leges Juliae van Augustus, ter
c

vervanging der oude leyis actiones. De praetor
-gaf aan den index een formulier, eene soort
van instructie, waarin hij aanwees, wat recht
was en hoe de rechter uitspraak moest doen,
zoowel voor het geval, dat deze den klager
in het gelijk, als dat hij hein in het ongelijk
stelde. Het definitief vaststellen van de f ormula noemde men litis contestatio (z. a.), een
naam ontleend aan het oude leyis actio-proces.
De gevallen, waarvoor de . praetor eene formula gaf, stonden in diens edict vermeld.
Voor de in iure cessio en de processen der
XViri en Centumviri bleven de vormen van
liet legis actio- proces bestaan.
Fornacalia, een feest, dat oudtijds te Rome
,gevierd werd door lien, die gezamenlijk een
oven (fornax) hadden voor liet roosteren van
de spelt, Farris torrendi feriae, hetgeen aan
liet stampen (pinsere) voorafging; ook later,
toen ieder een molen had, bleef het feest
bestaan en sprak men van een dea Fornax.
Het feest werd in de afzonderlijke curiae op
verschillende dagen in Februari gevierd. Zij,
die op dit feest verzuimd hadden te offeren,
of niet wisten tot welke curia zij behoorden,
konden dit verzuim herstellen op de Quirinalia, 17 Februari, welke dag hierom feriae
,stultorum Heette.
.

,

Fornix, z. Arens n°. 2.
Fornix Fabianus = Fabi anus Fornix.
Fortuna, ook Fors Fortuna, godin van het
toeval, dat zoowel gelukkig als ongelukkig
zijn kan. Haar dienst was, naar men zeide,
door Servius Tullius ingesteld, die haar twee
tempels gewijd had. Zij was oudtijds vooral
een landelijke. godheid, en werd overigens
liet meest door vrouwen vereerd, tegelijk met
NEater Matüta en Pudicitia. Daar het lot van
den mensch voor een groot deel van het
toeval afhangt, werd zij later zeer algemeen
vereerd, en had zij een groot aantal bijnamen,
naar de personen die, de plaatsen waar en
de omstandigheden waaronder zij om hare
gunst baden, of naar de eigenschappen, die
men haar toekende : Publica, Privata, Patricia,
,

,

,

.Equestris, Virilis, Muliebris, Primigenia (z. a.),
Redu.c, Blanda, Dubia, Brevis, enz. — Later
hield enen haar voor dezelfde als Tyche en
werden haar ook dezelfde attributen gegeven.

Fortunátae insulae,

ui µazci n' i'flooi,

de

plaatsen, waar volgens grieksche opvatting
de zielen der afgestorvenen, vooral der hel
mannen, verblijf hielden, later-dengrot
-geïdeintificeerd met de Canarische eilanden
ten. W. van Afrika.
Forum, áyoQá. Het forum bij uitnemendheid
te Rome was liet forum Romanum, aan den
voet van den Capitolijnschen berg gelegen
-en zich uitstrekkende in Z. 0. richting. Dit
forum was het middelpunt van het verkeer;
daar werden de rechtszaken behandeld, dáár
waren de wisselkantoren, dáár kon men op
gezette tijden van den dag elkander spreken.
Tijdens den bloei der stad was dit forum
omgeven met groote gebouwen, als : het
Vulcanal, den tempel der Concordia, de curia
-

,
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Ilostilia, de reyia, waar de pontifex maaimus
woonde, den tempel van Vesta, enz. Men
vond er de rostra, de columna rostrata, den
gulden mijlpaal, milliarium aureum, standbeelden. Ten N. hiervan lag het comitium,
de plaats, waar oudtijds de curiaatcomitiën
werden gehouden (z. a.). Daar het plein
op den duur voor het handelsverkeer te
klein werd, kwamen er van lieverlede andere
marktpleinen (fora venalia) bij : forum boaaium, suarium, piscarium, (h)olitorium (groen
Bovendien legde Caesar ten N. van-markt).
het forum Romanum een nieuw plein aan,
het f. Iuliu'm of Caesaris, met een tempel van
Venus Genetrix en een beeld van Caesars
paard. In aansluiting hieraan werden door
sommige keizers nog andere fora aangelegd,
als : het forum .ziugusti, het f . I7espasiani
met den Vredestempel, het f. Hervae, en
vooral het prachtige. f. Traiani, met het
paard van Traiá,nus, de grootsche basilica
Ulpia er aan grenzende en daarachter de
Traianuszuil en de tempel van Traianus. —
In de rom. legerplaatsen had men ook een
forum naast (later vóór) de veldheerstent,
bij de tenten der legaten._ In de provinci ë n , en ook in Italia, hadden enkele plaatsen, die in het bijzonder als marktplaatsen
waren aangelegd (zie 'hieromtrent vicus n°. 3)
den naam forum, o. a. Forum - ppii, aan de
via Appia in de pontijnsche moerassen (Pomplinae palucles), Forum Clodii, in Liguria, aan de
kust, ten N. W. van Luca, Forum Iulii (Fréjus)
op de kust van Narbonensis, Forum .Hadriani
óp het eiland der Batavieren.
Fosi, germaansch volkje, verwant met de
y

Cheruscers.
Fossa, elke gracht of kanaal. Fossa Cor
door Corbulo op het eiland der Ba--bulonis,
tavieren aangelegd ter verbinding van Rijn
en Maas waarschijnlijk de Vliet van Leiden
naar Delft; ,Fossa Drusiana, waarschijnlijk de
Vecht, die bij Fectio (Vechten onder Bunnik)
van den (Krommen) Rijn afboog, en in den
Flevo lacus, de latere Zuiderzee uitmondde.
Fossa Mariana, eigenlijk een nieuwe Rhone mond, door Marius gegraven, ten 0. der
oude monden, die verzand waren.
Framea, de lange, dunne lans, met smalle,
scherpe ijzeren punt, der Germanen. Ze gebruikten die zoowel om te werpen als om
te stooten.
Franci, het bekende germagnsche volkenverbond der Franken, voor het eerst vermeld
omstreeks 240 na C. Het ontstond aan den
Beneden -Rijn en op onze grenzen uit de
Sygambren, Bructeren, Chamaven, Chasuariërs of Chattuariërs, Amsivariërs ; hierin zijn.
later de Batavieren opgegaan. In de 5de
eeuw worden ze onderscheiden in de Salische
Franken (zie Salii), en de Ripuarische
Franken (zie Ripuarii).

Fregellae, volscische stad in Latium aan
den Liris, door de Samnieten ± 330 ver
waarop de Romeinen in 328 op eeni--woest,
gen afstand bij den overgang van den Liris
een latijnsche colonie Fregellae stichtten, hetgeen een van de oorzaken was van het uit-
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breken van den tweeden samnietischen oorlog.
Na den Caudij nschen vrede verwoest, wordt
het . later weer opgebouwd, en een machtige
stad, die Rome trouw terzijde staat, tot de
stad in 125 opstond en door den Praetor L.
Opimius verwoest werd.
Fregénae, etruscische zeestad, op de grens
van Latium, sedert 245 rom. kolonie.
Frentáni, cP^JF1'ZarUb, samnietisch volk aan
de Adriatische zee. Hun .gebied grensde aan

Apulia.
Frento, grensriv. tusschen het land der

Frentani en Apulia.
Fretum t aditánum, straat van Gibraltar .
Fretum Sieulum, straat van Messina.
Frigidarium, de zaal voor koude baden in
een rom. badhuis. Zie balneus.
Friniates, zie Brini .les.
Frisiavones of kleine Friezen, de tegen
Westfriezen ; ze behoorden tot het-wordige
romeinsche rijk, en dienden in de rom. legers.
Frisii, het bekende volk der Friezen, sedert
Drusus schatplichtige bondgenooten der Rom.
In 28 n. C. stonden zij op, wegens de afpersingen van den primipilus Olennius, die de
schatting van ossenhuiden moest invorderen.
Zij versloegen den stadhouder van Germania
inferior, L. Apronius, doch werden in 47 door
Cn. Dom.itius Corbulo , onderworpen. Later
namen zij deel aan den bataafschen opstand
onder Civilis.
Frontanus (Sex. Julius), consul in 75, 98
en 100 na • C., 76--- 7 7 proconsul in Britannia, waar hij de Silures onderwierp. In 97
onder Nerva was hij curator aquarum, eene
aanzienlijke betrekking. Wij bezitten twee
geschriften van hem : Straíegematon libri
III (een vierde boek, dat er bij gevoegd is,
is niet van hem) en cie aquis urbis Romae.
Fronto (At. Cornelius), uit Cirta in Africa,
beroemd redenaar en advocaat onder Hadrianus en Antoninus Pius, leermeester van
Marcus Aurelius en L Verus. De brieven
en vertoogen, die nog van hem overig zijn
en die in 1815 door den kardinaal Angelo
Mai te Milaan ontdekt zijn, hebben door
hunne droogheid en gebrek aan smaak 's mans
roem niet verhoogd.

Frumentariae (leges), zie annonce.
Fruslno, hernicische stad in Latium, een
tijd lang in het bezit der Volscen; na dew
opstand van 306 is het een praefectura (z.a.);
het lag aan de via Latina.
Fucentia (Alba), zie Alba Fucentia.
Fucinus laces, een vrij groot meer zonder
zichtbare ° uitwatering, in het gebied der Marsen, een vergaderbak van bergriviertjes. Daar
het door zijne overstroomingen dikwijls groote
schade aanrichtte, liet keizer Claudius een
afwateringskanaal (emissaries) door de bergen
boren. Dit werk gelukte niet, en - spoedig
raakte het kanaal weder verstopt. In 18551875 heeft de italiaansche bankier prins
Torlonia een dieperen afvoertunnel doen
boren, zoodat thans de bodem van het meer
grootendeels is drooggelegd en in bouwland
herschapen.
Fiscus, blanketsel, was in de oudheid zeer

in gebruik. De wenkbrauwen werden zwart
geverfd, met eene zwavelverbinding van antimonium, de wangen rood met menie of met
het sap eener zekere korstmosplant, de huid
werd wit gemaakt met cerussa of loodwit,
O'pv&os, terwijl de aderen aan de slapen

-

blauw werden gekleurd.

Fufia (lex) de 'auspiciis, zie servare de caelo .
Fufia (lex) de relizCione. Toen P. Clodius:
Pulcher in 61 van heiligschennis beschuldigd
was, omdat hij in vrouwenkleederen de aan.
mannen ontzegde sacra der Bona Dec had
bijgewoond, en toen de consuls hadden voor
rechters door den praetor te doen-gestld,
kiezen, stelde Clodius' vriend, de volkstri buun Q. Fufius Calënus, voor, de rechters
op een andere wijze te doen aanwijzen, in de
hoop dat er dan meer gelegenheid tot omkooping zou zijn, hetgeen gelukt is.
Fufia (lex) iuc1ieiaria, van denzelfden, doch
als praetor, 59. Deze wet bepaalde o.a., dat
de drie decuriën van rechters (zie le.z
Aurelia iuclieiceria) in afzonderlijke bussen
zouden stemmen. Ook stelde zij vast, hoeveel
helpers iemand mocht medenemen, die in
eenige provincie een onderzoek naar gepleegde afpersingen ging instellen.
Fufidïi, plebejisch geslacht, waarvan bi,
Cicero e. a. enkele leden vermeld wordenFufii, plebejisch geslacht, waarschijnlijk uit
Cales. 1) Q. Fu fins Cal eenas, tegenstander
van Tib. Sempronius Gracchus. -- 2) Q. Fig, faun
C'alenus (zie de beide leges Fu fine) bewerkte
de vrijspraak van Clodius. Later bewees hi,
diensten aan Caesar, en was in Gallia en
Hispania diens legaat. In 47 was hij consul..
Na Caesars dood sloot hij zich bij Antonius
aan. Hij stierf in 40. — 3) Fufius Geminus,
in 34 stadhouder van Pannonia onder Angustas. — 4) Q. Fufius Geninus, gunsteling van_
Livia, op bevel van Tiberius omgebracht
(30 of 31 n. C.).
Fulcinii, plebejisch geslacht. C. Fulcinius,
rom. gezant, werd in 438 door de Fidenaten
omgebracht. Onder keizer Tiberius komt een
zekere Fulcinius Trio als delator voor ; o.a..
klaagde hij in 16 n. Q. Libo (Scribonii n°.
9), in 20 Piso (Calpurnii n°. 7) aan; als
vriend van Seiánus was zijn positie na diens
val geschokt, en toen hem een proces dreigde,.
benam hij zich het leven (35 n. C.).
Fulgur eondere, zie bitiental.
Folio, voller, die kleederen wiesch en opmaakte. De stoffen werden in groote kuipen
met water, loog en urine 'gewasschen, waarbij
het stampen vervangen werd door treden met
de bloote voeten. Dan werden zij ingewreven
met vollersaarde, Greta feellonica, vervolgens
,

-

gedroogd, gezwaveld, gekaard, geborsteld
en geperst.
Folvia (rogatio), cie civitate sociis Italicisclancda, wetsvoorstel van M. Fulvius Flaccus
(125), om het burgerrecht aan de italiaansche bondgenooten te geven. Het werd niet
aangenomen.
Fulvii, plebejisch geslacht, waarschijnlijk
uit Tusculum. 1) Al. Fulvius Paetinus, consul
299, versloeg de Umbriërs en veroverde
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Nequinum (z. Narnia) -- 2). On. Fulvius
Maximus Centunzalus, versloeg in 298 als
consul de Samnieten bij Bovianum, en streed
later als propraetor tegen de Etruscers. — 3)
Cu. Fulvius Centumalus, overwon als consul
in 229 met een groote vlccot de Illyriers
onder koningin Zeuta. Zijn zoon, die den
zelfden naam draagt, sneuvelde in den tweeden punischen oorlog to Herdonia tegen
Hannibal (210). — 4) 9. Fulvius Flaccus,
consul in 237, 224, 212, en 209, streed in
zijne eerste twee consulaten tegen de Dalliers
en Liguriers, in zijn derde tegen den Carthager Hanno. In 211 veroverde hij met
Appius Claudius Pulcher (zie Claudii n°. 8)
Capita. Hij was pontifex maximus en in 210
dictator. — 5) Ca. Fulvius Flaccus, broeder
van n°. 4, werd als praetor door Hannibal
te Herdonia in Apulie verslagen (212) en in
het volgend jaar veroordeeld tot ballingschap;
hij ging naar Tarquinii. — 6) Q. Fulvius
Flaccus, zoon van n°. 4, in 182 praetor, in
181 propraetor van Hispania Tarraconensis,
beoorloogde de Celtiberiers. In 179 was hij
consul en behaalde hij een overwinning op
de Liguriers. Later sloeg hij in een vlaag
van krankzinnigheid de hand aan zichzelf.
Hij was pontifex maximus en in 174 censor.
Een neef van hem, ook Q. Fulvius Flaccus
geheeten, was consul suf'ectus in 180, en
bracht 7000 Apuani (z. a.) naar Samnium
over. — 7) M. Fulvius Flaccus, door Cicero
een middelmatig redenaar genoemd, consul
in 125, aanhanger van C. Gracchus, kwam
met zijne beide zoons in 121 met Gracchus
om. Van hem is de roryatio Edna de civilate
sociis Ilalicis dancla, die echter niet in stemming kwam (125). -- 8) Ser. Fulvius Flaccus,
consul in 135, versloeg de Illyriers. Hij
behoorde onder de redenaars. --9) C. Fulvies Flaccus, consul in 134, streed tegen de
opgestane slaven in Sicilia, doch bracht den
oorlog niet ten einde. -- 10) Ser. Fulvius
Paelinus Nobilior, consul in `?25, versloeg met
zijn ambtgenoot M. Aemilius Paullus de
Carthagers ter zee op hunne eigen kust bij
het Hermaeische voorgebergte, promunturium
Mercurii 254, zij verloren echter daarna hun
vloot in een storm. -- 11) Al. F uivius Nobilior,
streed als praetor in 193 en volgende jaren
in Hispania en overwon als consul in 189
de Aetoliers. In 179 was hij censor. Hij heeft
tcrsli geschreven. H ij was een vriend en
beschermer van Q. Ennius, die hem in zijne
annales verheerlijkt heeft. — 12) M. Fulvius
Nobilior, zoon van n°. 11, consul in 159. —
13) Q. Fulvius Nobilior, ook een zoon van
n°. 11, consul in 153, verschafte aan Ennius
het rom. burgerrecht in 184, toen hij triumvir
coloniae cleducendae was. Hij was de eerste,
die het consulaat op den 1st€n Januari aanvaardde. — 14) Fulvia, dochter van 111. Fulvius
Banzbalio, was eerst gehuwd met P. Clodius
Pulcher, later met C. Curio en ten derden
male met Ml. Antonius. Zij was eene hevige
vijandin van Cicero. Zij haalde in 41 haar
zwager L. Antonius over, oorlog met Octavianus te beginnen, bellum Perusinum, (zie
.
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Autouii n 0 . 4 en 6). -- 15) Fulvia, minnares
van Q. Curius, zie Curii n°. 2.
Fandanii, plebejisch geslacht. 1) C. Funclanius Fundulus klaagde als volkstribuun in
249 den consul P. Claudius Pulcher (Cluucli
n°. 7) aan, die tegen de auspicia met de
Carthagers bij Drepana ter zee had gestreden
en verslagen was, en in 246 als aeclilis plebis
diens zuster, omdat ze het yolk hevig beleedigd had. In 243 streed hij als consul
tegen Hamilcar Barcas, en weigerde hem
na den slag een wapenstilstand voor het
begraven der lijken. -s-s- 2) C. Funclanius, eerst
aanhanger van Pompeius, ging tot de partij
van Caesar over. - 3) J11. Z'unclanius, in 66
door Cicero verdedigd.
Fundi, municipium in Latium aan de via
Appia, met cyclopische muren. In 188 kreeg
het, met Formiae en Arpinum volledig burgerrecht. Be omtrek, acyer Caecabus (z. a.), was
beroemd om zijn voortreffelijken wijn. Nabij
Fundi "lag een diep meer, lacus Fundanus
genoernd.
Furea, gaffel of gavel, groote tweetandige
work, als hooivorken., enz. — Als strafwerktuig voor slaven is de f icrca een houten blok
in den vorm eener <, dat om den hals werd
gelegd, terwijl de armen aan de beide einden
van den vork werden vastgebonden. Slaven,.
die gekruisigd of gehangen moesten worden,
werden zbo ter strafplaats geleid ; vandaar
is furcifer als scheldwoord -- galgebrok.
Furia (lex) testamlentaria, nit de eerste helft
der 2de eeuw, dat niemand een grooter legaat
dan van 1000 as mocht aanvaarden, op straffe
van het meerdere vierdubbel te moeten teruggeven. Uitgezonderd zijn de naaste bloed-verwanten.
Feria Atilia (lex) van de consuls L. Furius
Philus en Sex. Atilius Serranus in 136, dat
de consul C. Hostilius MIancinus, die den
vernederenden vrede met de Numantijnen
had gesloten, aan de vijanden zou worden
uitgeleverd.
Feria Caninia (lex) de manumissionibus r
onder Augustus, beperkte de overdreven vrijlatingen van slaven bij testament.
Feriae, z. Erinnyes.
Farii, patricisch geslacht, nit Tusculum.
1) P. Farms Philus, overwon als consul in
223 de Galliers. Hij was in 214 censor, doch
stierf gedurende zijn ambt, waarop zijn ambtgenoot de censuur nederlegde. — 2) L. Furies
Philus, consul. 136. Zie lex Feria zltilia. —
3) Sp. Faries Medullinus Fuses, consul 481,.
streed gelukkig tegen de Aequers. ---- 4)
Sp. Fur. Nedullinus Fuses, consul 464, streed.
tegen de Aequers met afwisselend geluk. —
-

5) zlgrippa Fur. Meclullinus Fuses, consul 446,.

versloeg de Volscers. --- 6) L. Fier. Medullinus, consul 413 en 409 en zevenmaal consulairtribuun, overwon de V olscers. — 7)
L, Fur. Medullinus, leverde als legaat van M..
Furius Camillus tegen diens wil slag aan
de Volscen en werd door Camillus nog van
den ondergang gered. In 381 waren, beiden
ambtgenooten als consulairtribuun. — 8) Sp.
Fur. Medullinus, consulairtribuun in 378,:

FURNII--GABINI1.

282

verwoestte het volscische land. — 9) M.
Furies Camillus, in 403 censor, daarna bij
herhaling consulairtribuun, in 396 dictator,
behaalde grooten roem in den strijd tegen
de Faliscers en vooral in 396 door de veroovering van Veii. Van verduistering van buit

beschuldigd, ging hij in 391 in ballingschap.
Toen echter Rome door de Galliers was ingenomen, riepen de belegerden op het Capitool zijne hulp in, en benoemden hem, schoon
afwezig, tot dictator. Den aftrekkenden Galliers bracht hij, volgens het latere verhaal,
eene gevoelige nederlaag toe, waarvoor hij
den naam van pater patricae ontving. Hij hield
de verhuizing van het yolk naar Veii tegen,
liet Rome met spoed herbouwen en legde
zijn ambt toen neder. 'Later was hij nog bij
herhaling consulairtribuun en nog driemaal
dictator. Hij versloeg de Volscers, Aequers,
Etruscers en in 367 nogmaals de Galliers.
In 365 stierf hij aan de pest, 82. jaar oud.
Veel van deze verhalen on.trent Camillus
worden door sommige geleerden voor verdicht
gehouden. Aan Camillus wordt een verandering in het krijgswezen
ezen toegeschreven, zie
Aries. — 10) Sp. Furies Camillus, zoon van
no. 9, was in 365 de tweede praetor. — 11)
1;. Furies Camillus, ook een zoon van n°. 9,
was in 350 dictator, en weigerde toen hardnekkig, een plebejer tot consul to laten kiezen,
waarop hij zelf tot consul voor 349 gekozen
werd, met App. Claudius Crassinus (Claudii
no. 4). — 12) L. Furies Camillus en C. Maenius,
consuls in 338, genoten de zeldzame eer, dat
hun. triumftocht over de onderworpen Latij
nen door ruiterstandbeelden op het forum
vereeuwigd werd. — 13) Een . nazaat van
deze Furii Camilli is : 111. Furius Camillus,
consul 8 n. C., versloeg als proconsul van
Africa (17 n. C.) de Numidiers, die onder
leiding van Tacfarinas opgestaan waren, en
verwierf de insignia triumphalia. — 14) Furies
Camillus Seribonianus, of L. Arruntius Canail-

lus Scribonianus, consul 32 n. C., liet zich
als legatus Illyrici bij het begin van de
regeering. van keizer Claudius - door zijn troepen tot keizer uitroepen, maar werd reeds
binnen vijf dagen vermoord. In zijn val
werd o.a. Caeeina Paetus ineegesleept. —
15) Verder vindt men onder de Furii nog
de Jeuleones, — de Bibaculi, waaronder een
zekere M. Fur. Bib., een dichter ten tijde van
Caesar, Bien Horatius in zijn verzen bespotte;
hij was te Cremona geboren, hij was, evenals
Catullus, een tegenstander van Caesar,- en
ook van Augustus; beiden heeft hij in zijn
epigrammen bespot, --de Purpureones, waaronder L. Fur. Purpureo, die in 200 als praetor
de Galliers overwon en in 196 consul was,
— de Pacili, die ook nog een paar consuls
hebben opgeleverd, en de Crassipedes. Een
dezer laatsten is na den dood van C. Pi so
Frugi een tijd lang met diens weduwe Tullia,
Cicero's dochter, verloofd geweest. -- 14)
A. Furius Antias, uit Antium, vriend van
Q. Lutatius Catulus (consul in 102), dichtte

Annales.
Furnii, plebejisch geslacht. 1) C. Furnius,
volkstribuun in 50, een vriend van Cicero,
aanhanger van Caesar en later van Antonius,
vergezelde dezen in den parthischen oorlog
en. was in 35 stadhouder van Asia. Hij verzoende zich later met Octavianus en was in
29 consul. Hij had naam als redenaar. —
2) C. Furnius, zoon van n°. 1, onderwierp in
dienst van Augustus de Cantabriers (25 - 23).
Furrina, romeinsche godin, wier beteekenis
reeds aan de ouden onbekend was. Haar feest,
de Furrinalia, werd den 25en Juli gevierd.

Fastuariam, zware lijfstraf in het rom.
leger. Wanneer door den krijgsraad deze straf
over een soldaat was uitgesproken, raakte
zijn centurio hem met een stok aan, waarop
de andere_ soldaten met knuppels en steepen
zoo op den schuldige aanvielen, dat deze
er meestal onder bezweek.

G.
Gabali, F« f3«a,,&S, volksstam in Gallia Aquitanica, in de bergstreek, waar de Oltis (Lot)
en de Elaver (Allier) ontspringen. Zij waren
aan de Arverners onderhoorig.
( abii, Fad^oL, oude en eenmaal machtige
stad . van Latium, volkplanting van Alba
Longa. Zij werd volgens de overlevering door
'Tarquinius Superbus op verraderlijke wijze
veroverd. Later heeft Rome met Gabii een
verbond gesloten, waarbij de burgers onder
de cives Romani werden opgenomen, maar
Gabii zijn cigen gemeentebestuur behield. In
Cicero's tijd was het stadj e geheel vervallen.
De steengroeven van Gabii leverden de
bouwstof (tufsteen, bij de Rom. soms tophus,
tgw. peperino geheeten) tot den herbouw
van Rome na den grooten brand onder
keizer Nero.
4 abinia (lex) tabellaria van den volkstri-

buun A. Gabinius (139), waarbij voor verkiezingen in de comitien de geheime stemming door middel van tabellae of tesserae
werd ingevoerd. Zie Tabellariae (leges).
- Gabiniae (leges) van A. Gabinius, volkstribuun in 67: 1) de uno imperatore etc., om
aan Pompeius het opperbevel op te dragen
tegen de zeeroovers ; — 2) de versura, misschien
uit den tijd van zijn consulaat (58), een
verbod om te Rome aan civitates in de provincien geld te leenen. Deze wet is een doode
letter gebleven. Men denke slechts aan de
woekerrente, die M. Brutus (Junii n°. 9) te
Salamis op Cyprus moist te bedingen.
Gabinii, plebejisch geslacht. De belangrijkste leden hiervan zijn:: 1) A. Gabinius, volkstribuun in 139, de voorsteller der eerste
lex tabellaria. -- 2) A. Gabinius, aanhanger
van Pompeius, en als volkstribuun in 67

GABINUS CINCTUS— GALBA.
voorsteller der wet, om aan P. het opperbevel op te dragen tegen de zeeroovers. In
66 was hij diens legaat in den mithradatischen oorlog. In 58 was hij consul, in 57
ging hij als proconsul naar Syria, dat hij
schandelijk bestuurde, terwijl hij in strijd
met een senaatsbesluit. Ptolemaeus Aulétes
-op den troon van Aegypte herstelde. Te
-Rome teruggekeerd, werd hij van verschil
zijden aangeklaagd, maar met behulp-lend
van Pompeius ontkwam hij aan eene ver
wegens hoogverraad, doch niet-ordeling
wegens afpersingen. Na Pompeius' dood
kreeg hij van Caesar verlof uit zijne ballingschap terug te keeren; hij diende Caesar ver
stierf, terwijl hij te-volgensiIyrcum
Salónae door de Pompeiani belegerd werd (47),
Cicero, tot wiens verbanning hij had medegewerkt, was een verbitterd vijand van hem,
hoewel hij hem éénmaal verdedigd heeft.
Gabinus einctus, een bijzondere wijze om
de toga op te schorten, zonder van een
gordel gebruik te maken. Hierbij werd de
slip van de toga, die anders over den linker
schouder naar achteren werd geslagen, strak
om het middel getrokken, zoodat daardoor
een gordel werd gevormd, waardoor de plooien
der toga omhoog konden worden gehaald
on dus opgeschort. Bij deze dracht bleven
ook de armen vrij . Men gebruikte ze bij
bijzondere godsdienstige handelingen; waarschijnlijk is ze uit Gabii overgenomen in den
tijd, toen die stad nauw met Rome verbonden
was. Een oorlogskleed, waarvoor _ liet vaak
gehouden wordt, is het nooit geweest.
,

,

Gabréta silva, I'(44J r(L { J7, in Germania,
thans het Bohemerwoud.
Gadara, xa Tád'&&oa, groote sterke stad in
Palaestina ten Z. 0. van het meer Gennesareth.
Gadéra of Gades, zà Tácfa, oude volk
planting der Carthagers in Baetica, thans
Cadiz. De Puniërs noemden het Gadir. In
206 sloot het zich bij Rome aan, en werd
het civitas foederata. Door Caesar werd Gades
met het burgerrecht begiftigd ; het werd nu
een municipium onder den naam Augusta
-

Julia orbs Gaclitana.

Gadrosia, T«Jo wol« = Gedrosia.
Gaea, Ge, Ta a, rb, de Aarde als godin.
Zij is de oudste der goden, daar zij onmiddellijk uit den Chaos ontstaan is, en heeft
een zeer talrijk kroost. Terstond na hare
geboorte bracht gij Uranus, Pontus en de
bergen voort, daarna werd zij bij Uranus
moeder van de Titanen, Cyclopen en Hecatonchiren, bij Pontus van Nereus, Thaumas,
Phorcys, Ceto en Eurybia, uit het bloed van
Uranus' (z. a.) wonden bracht zij de Erinyen
en Giganten ter wereld, terwijl ook de
autochthonen als hare kinderen beschouwd
-worden. Zij is de godin die alle leven doet
ontstaan, de menschen voedt en hen in hunne
jeugd doet opgroeien (Kovooro69Dos), maar die
ook alles wat geleefd heeft weder in haar
schoot opneemt: Ook is zij eene orakelgevende
godin en had zij het eerst het orakel van
Delphi bezeten. Later werden hare eigen ,schappen grootendeels overgebracht op Rhea
,
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Cybele, Deméter, Hestia, e.a. — Bij de rom.
werd eveneens Tellus als godin vereerd.
Gaesati, Truaac(,ct, keltische huursoldaten,

die in 222 door den consul M. Claudius
Marcellus bij Clastidium (ten Z. van den Padus
of Po) verslagen werden. Zij droegen hun
naam vermoedelijk naar eene soort werpspies,
gaesum, waarvan de Rom. zich ook wel bediend hebben. Het waren Kelten van over
de Alpen, die door de Galliers uit de Po -vlakte,
vooral door de Bojers en Insubriërs, in dienst
werden genomen.

Gaesum, yap aov, zie Gaesaii.
Gaesus of Gaeson, Taíowv, rivier in Ionia,
die bij kaap 1Vlycale in zee valt.
. Gaetuli, T^L^zov^lo^, halfwilde inwoners van
Gaetulia, een uitgestrekt binnenland van
Afrika, ten Z. van Numidia en Mauretania.
Gains, beroemd rom. jurist, uit den tijd
van Hadridnus en de Antonijnen, schrijver
der bekende Institutioruni libri ITI, uitgegeven
in 161 n. C. en in 1816 door Niebuhr in de.
bibliotheek te Verona ontdekt. Andere werken van hem zijn verloren gegaan.
Gains Caesar, zie Caligula.
Galaesas, I ^^^ e ao^, riviertje bij Tarentum.
De schapen, die in de weiden aan zijne oevers
graasden, waren bekend om de fijnheid en
,

witheid hunner wol.

Galanthis = Galinthias.
Galatae, Taí^áia&, zie Celtae
Galatea, Ta^ciT ta, dochter van Nereus en
Doris, z Acis.
Galatia, Tal a ría, ook Gallograecia gehee.

ten, Ta).aria ij ` Eíl i7v S (onder I ftí re- ía alleen
kan ook Gallia worden verstaan), landschap

in het binnenland van Asia minor. Omstreeks
278 had Nicomédes I van Bithynia, om zich
tegen Pergamus en Syria staande te houden,
drie kleine rondzwervende gallische stammen

in dienst genomen : de Tolistoboii, de Tectosages en de Trocmi. Toen Nicomedes hen
niet meer noodig had, trokken zij een tijd
lang al plunderend in Azië rond, tot het ±
235 aan de naburen gelukte, hen in het naar
hen genoemde Galatia bijeen te drijven en
daartoe te beperken. Tot Galatia behoorde
destijds nog een gedeelte van N.W.-Phrygia,
van den mons Dindymus af, dat den Gelaten
echter in 180 door de Rom. werd afgenomen.
De hoofdsteden waren : Pessinus, Ancyra
(thans Angora) en Tavia. Zie Deiotarus. In
25 werden Isauria en Lycaonia met Galatia
tot ééne rom. provincie Galatia vereenigd.
Wanneer de apostel Paulus zijn brief richt
Tã ixxA1í6í5cLS zijs r(i), zíus, dan zijn daarmede de gemeenten in dat deel van Lycaonia
bedoeld, dat in zijn tijd bij Galatia hoorde,
n.m. Antiochia Pisidiae of ad Pisidas (z.
Antiochia ne. 3), Iconium, Lystra en Derbe,
waar hij het Evangelie verkondigd had
(46/47 n. C.). In het eigenlijke Galatia vond
men geen of weinig Joden, bij wie Paulus
steeds het eerst aanklopte, en eerst heel laat
Christelijke gemeenten. Deze meening wordt
echter niet algemeen gedeeld.
Galba, familienaam in de gees Sulpicia
(Sulpicii n°. 9, 11-17).
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Galba (Ser Snlpieius) , rom. keizer van
.

Juni 68 tot Januari 69 na C. Hij was van
aanzienlijke geboorte en achtereenvolgens
veldheer en stadhouder aan den Rijn, in
Africa, in Hispania. Toen de voornaamste
generaals besloten hadden aan Nero's gruwelen een eind te maken, werd Galba tot keizer
uitgeroepen. Door strengheid en door aan de
soldaten het gewone geschenk bij zijne troonsbeklimming te onthouden, wekte hij verbittering. Salvius Otho maakte hij tot zijn vijand,

door C. Calpurnius Piso Licinlanus (Calp,urniz
n°.13) als troonopvolger aan te nemen. Galba's
troepen werden door die van Otho verslagen
en hijzelf in een soldatenoproer vermoord

Steden : Capharnaum, Magdala, Tiberias en
Taricheae aan het meer van Gennesareth,
verder Sepphöris (Diocaesarëa), Bethlehem,
Nazareth, Megiddo. TaA&) ot, noemt keizer
Julianus de Christenen.
Galinthias, F«2t,y^ hás, dochter van Proetus,.
-

vriendin van Alcmnëne. Toen Ilithyia op
bevel van Hera de geboorte van Heracles.
belette, kwam Gal. met uitgelaten vreugde ver
dat Alcmene reeds een zoon ter wereld-halen,
gebracht had, zoodat Ilithyia misleid werd.
en haar tegenstand opgaf. Tot straf werd Gal.
in een wezel veranderd, doch door de Thebanen werden haar te gelijk met Heracles
offers gebracht.
Gallaecia. vroeger Callaeeia, thans de

(15 Jan.).

Galea, helm. De rom. qalea was van leder
vervaardigd en voorzien van stormbanden
(bucczulae) met metalen schubben. De centuriones droegen er een vederbos (crisla) op
van roode of zwarte pluimen.
Galënus (Clandias), Ptt i ó c , geb . 129 n . C.
te Pergahnus, studeerde in zijne vaderstad, te
Smyrna, Corinthe en Alexandrië in de geneeskunde, en werd een van de beroemdste ge.
neesheeren der oudheid, Sedert 162 leefde hij
bijna voortdurend te Rome als lijfarts van
Marcus Aurelius, Lucius Verus en Commodus.
Hij stierf omstreeks 200, en liet een buiten
groot aantal (ongeveer 250) grootere-gewon
en kleinere geschriften na, waarvan vele nog
bewaard gebleven zijn. Deze werken, die voor namelijk de geneeskunde met hare hulpwetenschappen in alle onderdeelen behandelen,
hadden nog in de 16de eeuw groot gezag;
van vele $ bestaan latijnsche, arabische en
hebreeuwsche vertalingen. Zijne werken op
wijsgeerig en grammatisch gebied, waarvan
het meeste verloren gegaan is, bevatten vele
wetenswaardige bizonderheden over de geschiedenis van die wetenschappen.
,

Galepsus, Ee), ji ós, stad op de chalcidische
landtong Sithonia.
,

Galerius, voluit C. Galerius Talenos Manimidnus, uit Illyria, schoonzoon van Dioeletidnu.s en door dezen 1 Maart 293 tot Caesar
of kroonprins aangenomen. Na den afstand
van Diocletianus volgde hij dezen in de
waardigheid van zluqustus op over de oostelijke helft van het rijk (305 na C.). Hij stierf
in 311 na C ., na eerst een tolerantie -edikt
voor de Christenen te hebben uitgevaardigd.
-

Galerius Trachalus, consul in 68 na C.,
een uitstekend redenaar. Men zeide, dat hij
de steller was der redevoeringen, die keizer
Otho_ uitsprak.
Galhr«s, muts . van bont of vilt, ook wel
valsche haartooi van vrouwen. Zie ook alboyalerus.

Galesns = Galaesus.
Galilaea, Ff,C^ bG aia., het noordelijke gedeelte
van Palaestina, ten W. van den Jordaan en
het meer (lennesareth. Dit gewest, dat door
de Israëlieten meer in naam dan in werkelij kheid veroverd werd, en waar de kanaanietische stammen niet werden uitgeroeid, kreeg
den naam Gelil-hag-gojim, distrikt der heide
welke naam tot Galilaea . verbasterd is.-ne,

spaansche provincie Galicia, in het N.W. van
Hispania, met eerre ruwe bevolking. De Gallaad, Kllwomb, stonden bij de Romeinen in
slechten reuk. De stad Brigantium, thans
Coruna, had een grootera vuurtoren.
Galli, z. Rhea (Cybele).
Gallia, I after of KKkztx ^, het land der
Galliërs. 1) Gallia Cisalpzna, dat gedeelte
van N. Italia, dat gedeeltelijk door keltische.
of gallische stammen bewoond werd, die om
vruchtbaarheid en het-strek40do
klimaat van Italië waren aangelokt om over
de Alpen te trekken en zich in de vlakte
van den Po neer te zetten. Het werd on derscheiden in G. Transpadc na en G. Cispacltzna.
Na eene worsteling van een halve eeuw (240—
191) moesten de cisalpijnsche Galliërs, waar
-onderBjs,IubiënCeoma
de voornaamste stammen waren, zich aan
Rome onderwerpen. In 89 kreeg Cispadana,
omdat het in den bondgenootenoorlog trouw
gebleven was, het- rom. burgerrecht door de
inn Pompeia van den consul Cn. Pompeius
Strabo en werden de steden dus municipia.
In 49 viel door eene lex .Tulia van C. Julius
Caesar hetzelfde aan Transpadana te beurt.
Niettemin bleef Cisalpina tot in 43 provincie
en had men dus het vreemde verschijnsel
van eene provincie, bevolkt met rom. burgers. Augustus voegde Cisalpina met Liguria,
het land der Veneters, FIistria en de italiaansche Alpenhellingen bij Italia en vormde er
de 8ste, 9de,10de en 11de regio uit. — 2) Gallia
Transalp na, tusschen de Alpen, den Rijn,
den Oceaan en de Pyrenaeën. Het Z.O. gedeelte, ten N. van den sinus Gab/ices, werd
reeds in 122 tot provincie gemaakt onder
den naam Gallia Narbonensis, naar de hoofd
thans. Narbonne, de-stadNrboMin,
eerste rom. kolonie buiten Italië. Dit gedeelte
wordt ook wel kortweg Gallist provincia geheeten, waaruit de naam Provence is ontstaan. Het overige gedeelte van Transalpina.
door Caesar onderworpen, werd onderscheiden
in: Aquitania in het Z.W., Gallia propria,
ook wel Gallia Celtica geheeten en Belgica.
Onder Augustus werd eene nieuwe indeeling
in 4 provinciën tot stand gebracht; 1 Narbonensis, 2 zquilania (z.a.), dat aanmerkelijk werd
uitgebreid, 3 Luydunensis, naar de hoofdstad
Lugdnnum, thans Lyon, 4 Belyica, dat ook

naar het Z.O. werd vergroot, met Durocor-

GALLIENTJS - GARSAURITIS.
tôrum, thans Rheims, tot hoofdplaats. Verder
werd, na de terugroeping van Germanicus
in 17 n. (Jhr., cene strook lands op den
linker Rijnoever van een eind boven Argentordturn (Straatsburg) tot aan zee als militaire
grens van Gallia gescheiden en tot twee
provinciën gevormd: Germania superior, met
IIV[ogontidcum (Mainz), en Germ. inferior, met
Colonia Agrippïna (Keulen) tot hoofdstad.
De naam Germania werd gegeven, omdat
deze strook bijna geheel met germaansche
stammen bevolkt was, die in verschillende
tijdperken over den Rijn waren gestoken en
zich in Gallia hadden genesteld. Na Constantijn vindt men eene geheel andere verdeeling in 17 provincien. - Het aantal
volkjes en stammen in Gallia was zeer groot;
tot de hoofdvolken behoorden de Volcae, de
Arverni, de Aedui, de Sequani, de Helvetii,
de Bituriges, de Aulerci. - 3) Gallia hi-acctct is een bijnaam voor G. Narbonensis,
omdat de inwoners daar lange broeken droegen, welke dracht den Rom. vreemd was. 4) Ga/ha conzdta = Transalpina omdat de
bewoners de haren lang droegen. - 5) Gallia
toqiUa = Cisalpina, sedert de inwoners als
rom. burgers de toga mochten dragen.
Galliirns (P. Lieillius Egnatius) , rom.
keizer 260-268 na C. In 253 was hij door
zijn vader Valeridnus tot Caesar benoemd, en
toen V. door de Perzen was gevangen genomen, volgde Gallienus hem op, zonder zich
verder veel om zijns vaders lot te bekommeren. Hoewel het hein aan bekwaamheden niet
ontbrak, regeerde hij slecht en gaf hij zich
aan allerlei onnatigheid over. Van verschillende zijden drongen de barbaren over de
grenzen, alom stonden tegenkeizers op (het
zoogenaamde tijdperk der 30 tyrannen), en
eindelijk viel Gallienus zelf door sluipmoord.
Gallinaria, cii. bij de ligurische kust, rijk
aan boenders. Gallinauict suva, een bosch op
de kust van Campania, aan de grens van
Latium, tijdens de burgeroorlogen en in den
keizertijd berucht om zijne onveiligheid.
Gallie, naam van twee rhetoren, ten tijde
van Nero. De oudste, L. lunius Gallio, was
een vriend van Ovidius en van Seneca rhetor,
en adopteerde den broeder van den wijsgeer
Seneca. Deze broeder, die nu lunius Annacus
Gallio heette, werd onder Nero ter dood gebracht.

Gallograecia = Galatia.

Gallonii, plebejisch geslacht. 1) P. Gallonius, een befaamde lekkerbek te Rome, tijdgenoot van Laelius, ± 140. - 2) C Gallonius, aanhanger van Pompeius en door dezen
in 49 tot praefectus van Gades (Cadix) benoemd.
Gallas, Faioç, rivier in Galatia, zijtak
van den Sangarius.
Gallus, familienaam in een aantal genees,
s.a. bij de. Aquillii, Asinii, Caninii, Sulpicii
( Sulpicii n°. 10). Er komen onder dezen naam
twee stadhouders van Aegypte voor: Aeli€s
Galbus (zie Aelii) en C. Cornelius Galins (zie
Cornelii n°. 59). Het was deze laatste, die
zich om het leven bracht, toen hij door
Augustus tot ballingschap was veroordeeld.
Gallus (C. Vibias Trebonitirnis), rom. keizer

285

251-253 na C., vroeger generaal van keizer
Decius en medeplichtig aan diens vermoor
ding, kocht van de Gothen op smadeljke
wijze den vrede. Onder zijn bewind werd het
rijk geteisterd door invallen van Perzen en
Gothen, door oproeren en pest. Hij nam zijn
zoon C. I7ibius Afinins Gal/us Veldurnnianzn
Volusianus als Caesar tot mederegent aan,

doch beiden sneuvelden op een tocht tegen
Aemilinus, opgestaan veldheer in Pannonia.
Ga ll us (Constantius), oudere broeder van
keizer Ju1inus, Caesar van 351— 354 n. C. , toen
keizer Constantius. II hem liet ombrengen.
Gamala, vesting in Palaestina aan het
meer Gennesareth.
Ganibriam, Tá i-t/Qrtov, stad in Aeolis, aan
den Caïcus.
Gamelion, Ttthv, 7de maand van het
Attische jaar (Jan.—Febr.), z. zinnus.

GallEarae, Garnlaridae, FarcYcQw, TalnYa-

twee indische volksstammen in het
Indusgebied. De Gandarae wonen in de landstreek Gandaritis in de vallei van den Cophen,
de Gandaridae in Pendschab, tnsschen de
rivieren Acesïnes en Hydraotes
(langra, hoofdstad van Paphlagonia ; later
Germanopolis genoemd.
Ganas, Fái'oç;, sterkte in Thracia aan de
Propontis, door koning Seuthes aan de 10000
Grieken overgegeven
(anymihles, Ta3l5ti d, ook Catamïtus,
zooll van Tros en Callirrhoë, de schoonste
aller stervelingen, die door de goden in den
hemel werd opgenomen om schenker van Zeus
te zijn ; tot vergoeding kreeg zijn vader van
Zeus een span goddeljke paarden. Volgens
latere verhalen werd hij door Zeus bemind
en door diens arend of door hemzelf onder
de gedaante van een arend ontvoerd. Hij werd
als Waterman onder de sterren opgenomen.
Garamantes, T(LlCU(/1TÇ, zachtaardige volksstam in de oase Phazania, thans Fezzan, in
Libya (Afrika). Hunne bloeiende hoofdstad
heette Garaina. Zij leefden van landbouw,
veeteelt en handel. Garamaneis dichterlijk
= afrikaansch.
Garaphia, Fa'aqa, dal en bron ten N.O.
van Plataeae.
Gargiius 1150115, FcyeJ!o' thans monte
Gargano, boschrjk, in zee vooruitspringend
gebergte op de kust van Apulia.
Gargara of -rus of -rum, ra FiyL, TO
flhgyao, de zuidelijke top van den berg
Ida in Troas, niet de stad (iargara, aan de
Adramyttische golf gelegen, aan den voet.
Gargarenses, Faynnç, mythisch volk aan
den Caucasus, alleen uit mannen bestaande.
Ten einde kinderen ter wereld te brengen,
leefden de Amazonen een paar niaaiiden
'S jaars met hen, zonden dan de jongens
naar de vaders en behielden de meisjes.
Gargetttis, Tuyirr6ç, dernus in Attica ten
N. van den Hymettus, geboorteplaats van
Epicsrus, die hierom wel GargeGius wordt
genoemd.
Garites, Gates, volk in het 0. van Aquitania, in het tegenwoordige dep. Gers.
Garsaurïtis,landstreek van Cappodocia (z. a.).
ed'(L,

GARUM---GELLII.
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Garam , eene marinadesaus, uit het bloed
en de ingewanden van zekeren zeevisch
bereid. 0. a. gebruikte men ze bij oesters.
Garumna, Tuoovvcc , rivier in zuidelijk
Gallia, thans de Garonne.
- Garumni, volksstam aan de Garumna.
Gauda, numidische prins, die in het rom.
leger tegen Jugurtha diende, en later waar
-schijnlket
rijk Numidia kreeg.
Gaudus — Gaulus.
Gaugau 1a, Tai yá,ui a, vlek in Assyria.

Tusselien deze plaats en Arbéla had de derde
en beslissende slag plaats tusschen Alexander
d. Gr. en Darius Codomannus (331).
Gaulus, J} i o5, thans Gozzo, eilandje bij
Melite (Malta), aldus geheeten naar zijn ron
vorm.
-den
Gaurus (coons), ook Gauráni montes, vulkanisch gebergte in Campania, ten N. van
Cumae, met uitgebrande, in meren herscha pen kraters, waaronder het Avernus -meer.
Bij dezen berg behaalden de Rom. in 343,
in den zoogenaamden eersten samnietischen
oorlog eene groote overwinning op de Samnieten. Deze geheele oorlog is echter verzonnen. Zie Cornelii n°. 5. Langs de hellingen werd een heerlijke wijn geteeld.
Gauzanitis, TazrLS, landstreek in N.O.
ik[esopotamia, aan den Chabóras.
Gaza, Tá^ a, zuidelijke grensvesting in het
land der Philistijnen, eene der vijf steden van
dit volk, en een der sleutels van Palaestina.
Zie ook Cacdytis. Alexander de Gr. belegerde de
stad vijf maanden lang. In 96, in het tijdperk der Maccabaeën, werd zij door Alexander Jannaeus een jaar lang belegerd en na de
inneming verwoest. Zij werd herbouwd, in
66 n. C. door de Joden verwoest, doch later
opnieuw opgebouwd. -- Ook in Sogdiáne
lag eene stad, met name Gaza.
Gazaca of Gaza, Tá4mm, hoofdstad van
-

Media Atropatêne.
Ge, Ti = Gaea.
Gebenna = Cebenna.
Gedrosia, TTYQcooia, het zuidoostelijkst gewest van het perzische rijk, aan de zeezijde.
Op zijn tocht door Gedrosia verloor Alexander,
vooral door gebrek aan water, een groot
gedeelte van zijn leger.
Geganii, patricisch geslacht te Rome, waarschijnlijkk afkomstig uit Alba Longa. In de
eerste helft der republiek komen eenige hooge
overheidspersonen uit deze gens voor, met
den familienaam Vl acerinus.
Geiserieus, T^^ióazog, Tb^lo&xos, Geiserik
koning der Vandalen, en stichter van het
,

Vandaalsche rijk in N.-Afrika in 429 n. C.
Zie Yanclali.
Toer is de vooruitspringende daklijst aan
den dorischen tempel. Aan den voorkant en
de achterzijde vindt men een horizontaal en
twee opstaande ymiou, die samen het bekende
gevelveld vormen, dat bij rijk versierde tempels met beeldwerk gevuld was. Door het sterk
vooruitspringen van de daklijsten was dit beeld
voor den regen beschut. Aan de lange-werk
zijden heeft men een overhangend geison, als
voortzetting van het schuins afloopende dak.

Gela, Til a, bloeiende, machtige stad op
de Zuidkust van Sicilia, rhodisch-cretensische
kolonie, in 689 gesticht aan een riviertje van
gelijken naam. De omstreken, campi Gelói,.
brachten veel koren voort, vooral tarwe,
vandaar wordt Gela in oróooS genoemd. - Het
werd spoedig overschaduwd door zijne eigene
volkplanting Agrigentum, in 581 gesticht.
Nadat de tyran Gelo omstreeks 485 de helft
der bevolking naar Syracusae had overgebracht, kwijnde Gela; van 466 af was het
zelfstandig. In 405 werd het door de Carthagers verwoest. Timoleon bracht er nieuwe'
bewoners uit Ceos ; in 280 werd de stad voor
de tweede maal en nu voor goed vernietigd.

door Phintias, tyran van Agrigentum.
Geltinor, n2arco,o zoon van Sthenelus, waskoning van Argos toen Danaiis in het land
kwam, die evenals G. van Inachus afstamde
en op dien grond aanspraak op de regeering
maakte. Terwijl het volk vergaderd was om
in deze zaak een besluit te nemen, kwam een
wolf de kudde van G. aanvallen en verscheurde
den stier, waarop het volk, hierin een voor
ziende, ten gunste van Danaus besliste.-tekn
Gelduba, sterkte in het land der Ubiërs
of Agrippinensers, tusschen Vetera en Novaesium, thans Gelb.
T^2ForS, zij die tot de eerste der vier
oude. attische phylen behoorden.
Gellias, FU , v.a. Tellias, T^U^«q, rijk
inwoner van Agrigentum, bekend om zijne
geestigheid en mildheid. Toen zijne vaderstad
in 405 door de Carthagers werd ingenomen,
stak hij den tempel van Pallas in brand om
hem voor ontwijding te behoeden, en kwam
zelf daarbij om.
Gellii, een geslacht, uit Sainnium afkomstig. 1) Gellius iStatius, veldheer der Samnieten, in 305 door de Romeinen gevangen
genomen. -- 2) Gellius Eynatius, zie Eynatii

n°. 1. — 3) L. Genius Poplicola, consul in
72, niet zonder talent als redenaar, overwon.
eerst in den slavenoorlog den aanvoerder
Crixus, doch werd vervolgens met zijn ambtgenoot Cn. Cornelius Lentulus Clodinus
(Cornelii n°. 49) door Spartacus verslagen.
In 70 trad hij met denzelfden Lentulus als
censor zeer streng op. Er werden. toen 64
senatoren van de lijst geschrapt. In 67 was
hij legaat van Pompeius in den zeerooversoorlog. Cicero stond bij hem in hooge achting..
Een broeder van hem, ook Gellius Poplicola
geheeten, was een hevig tegenstander van
Cicero en een vriend van P. Clodius. — 4)
L. Gellius Poplicola, zoon van n°. 3, werd
beschuldigd zijn vader naar het leven te
hebben gestaan, doch vrijgesproken. Later
komt hij onder de vijanden van Brutus en
Cassius en onder de aanhangers van Antonius
voor. Hij was in 36 consul. — 5) Cn. Gellius,
annalist omstreeks 130. -- 6) lulus Gullies,
rom. taalgeleerde, geb. omstreeks 130 n. C.,
een man van veelzijdige studie en ontwikke-ling. Zijne Nodes Atticae, een werk, gedurende zijn verblijf te Athene in de winternachten begonnen, bevatten veel wetenswaar-digs op allerlei gebied.

GELO—GEPIDAE.
Gelo, 17A, van Gela, zoon van Dinomenes, bevelhebber der ruiterij onder Hippocrates, regeerde sedert diens dood (491) over
zijne vaderstad. Toen. de aristocraten van
Syracuse, door het volk verdreven, zijne hulp
inriepen, bracht hij hen terug en maakte hij
zich van de regeering over die stad meester
(485), terwijl hij Gela aan zijn broeder overliet. Hij verplaatste inwoners van Camarina,
Gela en Megara naar Syracuse, breidde zijne
heerschappij binnen korten tijd over bijna
geheel Sicilië uit, en kreeg zulk een groote
macht, dat hij in den perzischen oorlog op
het opperbevel over de Grieken aanspraak
maakte. Hijzelf werd echter in dienzelfden
tijd door de Carthagers aangevallen, doch
behaalde met zijn bondgenoot Theron van
Agrigentum in 480 bij de Himera een schitterende overwinning op het carthaagsche
leger onder Hamilcar. Hij stierf in 478 na
eene gematigde, gelukkige en vreedzame regeering, en werd na zijn dood als heros
vereerd.

Geloni, FF^covol, scythische of sarmatische

volksstam tusschen Don en Wolga, getatoueerd en daarom door Vergilius pisti genoemd.

Gemelli Bolles, bergketen in het binnenland van W. Sicilia.
Geminii, ge;slacht uit Tusculum afkomstig.
Gemoniae (scalae) of Graflus gemitorii,
een natuurlijke of in de rots uitgehouwen
trap, die naar den Tiber leidde. Hierheen
werden de lijken gebracht van hen die in
de gevangenis terecht gesteld waren, waarna
ze later met haken in den Tiber werden gesleept.
Genabum, later . iureliani civitas, z. a.
Genauni, raetische volksstam in het dal
van den Beneden -Inn, die gewoon waren alle
mannelijke krijgsgevangenen, jong en oud, om
te brengen. Drusus overwon hen (15 en 14).
Genava of Geneva, thans Genève, stad der
Allobrogen, gelegen aan het punt, waar de
Rhodanus (Rhone) uit den lacus Lemannus
stroomt.
T(vthJ), gedenkdag van een gestorvene,
samenvallend met diens verjaardag; verjaardag van een sterfgeval, de afgestorvene werd
dan door zijne bloedverwanten herdacht. Ook
een algemeene gedenkdag der dooden, te
Athene de 5de Boëdromion. Z. N^xv'a a.
Genetrix, bijnaam van Venus te Rome,
als stammoeder van de gens Iulia.
Genii, goddelijke wezens, die den mensch
gedurende zijn geheel leven begeleiden, beschermen en van het kwade terughouden.
Ieder mensch had zijn Genius, die grootenen
invloed op zijn leven uitoefende dan de andere
goden, wier werkkring zooveel uitgebreider
is. Men offerde hem op verjaardagen en over
het algemeen bij gewichtige gebeurtenissen
wijn, wierook en bloemen, en meende hem
te dienen door het leven vroo lijk te genieten
(Genio indulgere) en te beleedigen door het
tegenovergestelde (Geniunl def randare). Aan
booze Genii of aan Genii, die den mensch
zoowel ten kwade als ten goede leiden, schijnt
men niet algemeen geloofd te hebben. Zij
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werden gewoonlijk voorgesteld als schoone
jongelingen met vleugels. De Genii der vrouwen heeten Iunones. — Ook aan volken, geslachten, steden en plaatsen kende men soms
een Genius toe; laatstgenoemde werden dik wijis afgebeeld als slangen, die van een altaar
vruchten eten. Vgl. Daemon.
Gennesara, Ii1'?7O«os, het meer
Gennesareth of Kinnereth of meer van Tiberias, in Galilaea. Het wordt door den Jordaan
gevormd.
liens, 2ó y.^vos, in den rom. staat geslacht,.
op gemeenschappelijke afstamming berustende.
De leden van eene gens waren gentiles, en het
recht, dat men aan dit lidmaatschap ontleende,
heette ius gentiliciurz of ^gentilieatis. Oorspronkelijk werden alleen de patriciërs geacht tot
een geslacht te behooren ; deze geslachten
waren reeds sinds Tarquinius Priscus onder
-

yentes maiores en g. minores (de-scheidn
later in het patriciaat opgenomene). Later
had men ook plebejische gentes, en zelfs
meermalen in dezelfde gens plebejische en
patricische takken of familiae.
Gentius, 17rvtoS, Fnv &toS, koning der Illyriërs, een woest vorst, aan dronkenschap
verslaafd. Door zijne zeerooverijen en zijn
verbond met Perseus van Macedonia wikkelde
hij zich in een oorlog met Rome, die met
zijne eigene gevangenneming en die zijner
familie en den ondergang van zijn rijk eindigde, in 168.
Genua, 17i'ova, thans nog Genua, voor
stad aan de ligurische golf (sinus Ligus--name
íicus), vóór den tweeden punischen oorlog
door de Romeinen bezet, in 205 door de
Carthagers verwoest, later rom. municipium.
Genuciae (leges) , van den volkstribuun
L. Genucius, 342, 1) dat beide consuls plebej ers
zouden mogen zijn ; 2) ne foeneraere lieeret
een verbod, om geld tegen rente uit te leenen (z. Feces); 3) een lex de magistralibus : ne
7

quiz eundem mccgistratum intra cdecem annos
caperel, neap duos ma gistratus uno anno gererei.
Genueii, patricisch geslacht met plebejische
takken, waarvan verschillende leden als volkstribunen en krijgstribunen en consuls voorkomen. De volkstribunen T. of P. Genucius
in 476 en Cu. Genucius in 473 waren warme
voorvechters eener akkerwet; de laatste werd
trots zijne onschendbaarheid door sluipmoord
omgebracht. In 445 komen de Genucii voor
als tegenstanders der wetsvoorstellen van
Canuleius. De verhalen omtrent deze personen zijn geheel verzonnen. De familiën
dezer gens zijn voornamelijk : de flacprini,
de Aventinen.ses en de Clepsincte.
tienusus, rivier in Illyria, ten Z. van
c

Dyrrachium.

Tecwµóoot, zij die tot de tweede van de drie
phylen behoorden, waarin Attica door Theseus verdeeld wei,_l. In lateren tijd worden
in vele staten met dien naam adellijke grond-

bezitters aangeduid.

Gepidae, volk van gothischen stam, dat,
toen de andere Gothen naar de Zwarte Zee
trokken, aan de Weichsel achter bleef. Het
maakte in 450 na Chr. deel uit van Attila's
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GERAESTUS—GTGANTES.

scharen, vestigde zich in 454 in Dacië e
werd in 565 door de Longobarden onder
AlboIn veriietigd.
Geraestus, FtauYró;, kaap en stad op de
Zuidpurit van Euboea, met een Poseidontempel.
Gerctesicus portus echter was niet op Euboea,
maar de haven der aziatisch -ionische stad
Teos.
Gerana, FQLva, kraanvogelberg, bergketen op de corinthisehe landengte. Over dit
gebergte liep de seironisehe weg, een vrij gevaarlijk pad van Megaris naar Coiinthus,
naar den roover Sciro genoemd, die de reizi
gers uitpiunderde en in zee wierp, totdat
T h eseus hem -met gelijke munt betaalde.

Gerastus, Fgo'r; = Geraestus.
Gerenia, Tilp/uI, oude stad van Messenia,

waar Nestor werd opgevoed, die hiernaar
genoemd werd. Zie ook Enope.
Gereonium (Gerunium), stad in het land
der Frentiini, ten zuiden van Larinum. Ligging onzeker. Voor de muren van G. heeft
Hannibal den winter van 217/216 doorge
bracht.
Gergis, Gergithus, T/yç, T/pi9o ç , stad
der Teucri in Troas, na den ondergang van
Troje gebouwd. Het lag waarschijnlijk ten
0. van Ilium, V. a. echter ten Z. daarvan.
Een tweede Gergis of Gergithium vond men
in het gebied van Lampsacus.
Gergovia, sterke vesting der Arverni, in
het tegenw. Auvergne, waarvoor Caesar het
hoofd stiet. Het lag in de nabijheid van hunne
hoofdstad Augustonenittum (Clermont).
Jni'&oc

Gernialus = Cermalus.
Gerniiiii, Tn'o, bewnners van Ger-

mania, niet te verwarren met Germanli.
Germania, Tetava, het land tusschen den
Rijn en de Weichsel of Vistula, en tusschen
den Donau en de Noord en Oostzee, ook wel
nictynci, barbara, 1rcinsrhenanc bij ge
naamd in
tegenstelling der rom. provinein Germ. supenor en inferior op den linkeroever van den
Rijn. Deze laatste provincies behoorden oorspronkeljk tot de tees Gcilhicie, en waren dus
ingedeeld bij Belgica, maar werden na de
terugrocping van Germanicus (17 n. C.) daarvan afgescheiden. Zie Gallia. Ofschoon de rom.
legioenen onder Caesar, Drusus, Tiberius,
Varus, Ciermanicus in Germania trachtten door
te dringen, gelukte het niet er vasten voet
te houden. De naam Germdni, TeQtusO, was
door de Galliërs aan de overrijnsehe volken
gegeven.
Germanicus Caesar was de zoon van Drusus
en Antonia minor en een broeder van den
lateren keizer Claudius. Keizer Tiberius was
zijn oom van vaderszijde en nam hem tot
zoon aan. Hij werd in 15 geboren. Nog bij
het leveii van Augustus maakte hij onder
Tiberius de veldtochten mede tegen de opgestane Pannonilirs en Da1matirs en tegen
de Germanen. Bij den dood van Augustus
had hij het opperbevel over de rom. legioenen
aan den Rijn, dempte een soldatenoproer en
streed nu eens meer, dan eens minder gelukkig tegen de Chatten en Marsen. In 15
en 16 na C. drong Germanicus bij herhaling in

Germania door, versloeg Arminius en begroef
in het Teutoburgerwoud het gebeente van
Varus' legioenen. In 17 riep Tiberius hein
terug en zond hem naar het 0 , waar hij in
19 stierf, volgens gerucht aan vergif, hem
vanwege den syrischen stadhouder Cn. Piso
toegediend. (fermanicus werd om zijne edele
hoedanigheden diep betreurd en Tiberius zag
zich genoodzaakt, Piso aan de algemeene verbittering op te offeren, zie hieromtrent Calpzernhi n 3 . 7. Bij zijne gemalin Agripprna had
Germariieus negen kinderen, waaronder den
lateren keizer Caligula en Agrippina, de
moeder van Nero. (fermanicus was ook redenaar en dichter. De naam Germanius was hem
bij senaatsbesluit gegeven. Zie ook mlii onder a.
Germanii, fl!:QLciwo, perzische volksstam.
Zie Carmania.
Gernianopolis, zie Gangra.
Tsov, raad der ouden in aristocratische
staten. Te Sparta bestond die raad uit 28
leden en de beide koningen; de leden moesten
ouder dan 60 jaar zijn en bekleedden hun
ambt levenslang. De raad sprak recht over
sommige zware misdaden, en besliste omtrent
wetten en besluiten, of zij aan de goedkeuring
van het volk zouden onderworpen worden.
Oorspronkelijk de hoogste macht in den staat,
werd de raad echter in latere tijden door
de ephoren overvleugeld.
Gerrha, Flt)rf., stad der Gerrhaei, IQQao,
op de N.O. kust van Arabia aan de Perzische
golf. De Gerrhaeërs waren een handelsvolk,
uit Chaldaea afkomstig.
Geryon, -ones, Fiitthv, -i'iv, -vovi'ç, zoon
van Chrysor en Calirrhoë, een monster met
drie hoofden of drie lichamen, die over het
eil. Erythëa in het verre Westen regeerde.
Hij hield daar groote kudden, die om hare
schoonheid beroemd waren, en die Heracles
op last van Eurystheus roofde, nadat hij deft
reus Eurytion en den tweekoppigen hond
Orthrus, die ze bewaakten, gedood had. G.
snelde hem na, maar werd eveneens verslagen.
Gesorheus portus, later Bononia, thans
Boulogne aan het Kanaal, stad der Morinen
in Gallia Belgica, het gewone punt van overvaart naar Britannia.
Geta (P. Septimias Antoninus) volgde in
211 na C. met zijn broeder Caracalla hun
vader Septimius Sevdrus als keizer op, doch
werd reeds in 212 in de armen zijner moeder
door Caracalla vermoord.
Retac, Tlmt, een thraeisch volk, dat met
de Daci verwant is, en ten 0. van hen
woonde. Door de griekschc schrijvers worden
de Daci ook gewoonlijk Getae genoemd. Volgens Strabo onthielden zij zich van dierlijk
voedsel. Latere schrijvers verwarren hen met
de Gothen, die nadat de Romeinen het land
verlaten hadden, een tijdlang in Dacië gewoond hebben (zie Gothi en Dada).
Gigailtes, flqu'rsç, zonen van Gaea, geweldige reuzen met lange haren en baard en
draken in plaats van voeten. Nauwelijks geboren, begoilnen zij een strijd tegen de olym
pisehe goden; zij vereeiiigden zich op de phlegraeische vlakte, stapelden bergen op elkander

GIGONTJS — GLADIATORES.
en trachtten, door brandende boomstammen
naar den Olympus te werpen, de goden van
daar te verjagen. Zeus, die door een orakel

Zeus en de Giganten, camee in het
Museum van Napels.

wist dat deze vijanden niet door goden alleen
konden overwonnen worden, riep Heracles
te hulp en nu werden alle Giganten gedood
of werden eilanden en vuurspuwende bergen
op hen geworpen. — V.s. had ook Dionysus tot
de nederlaag der Giganten medegewerkt, door
met zijne Settyrs op de kampplaats te ver
allen op ezels rijdende, die zoo-schijne,
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kust van Libye, in Marmarica en Cyrenaïca.

Giseo, Tom ni, naam van eenige carthaagsche veldheeren. Een was de zoon van Hamilcar, die in 480 bij de Himera op Sicilia sneuvelde tegen Gelo van Syracusae. Een andere
Gisco, zoon van Hanno, streed in 340 tegen
Timoleon. Een derde, bevelhebber van Lilybaeum in 241, werd na den eersten punischen
oorlog door de muitende huurtroepen gevangen genomen . en ter dood gemarteld.
Glabrio, familienaam in de yens Acilicc.
Gladiatóres, zwaardvechters, in den regel
krijgsgevangenen, die in zwaardvechtersscholen door vecht- of schermmeesters geoefend
werden en dan door hunne eigenaars verhuurd
werden om bij lijkstaties, feesten,_ openbare
spelen ten genoegen der toeschouwers op leven
en dood met elkander te vechten. Het gebruik
om gladiatoren te laten vechten is van
Etruscischen oorsprong, en het eerst in Rome
ingevoerd in 264, als lijkspelen ; als openbare
spelen voor het eerst in 105, zie Lechi aan het
einde. De Rom. waren tuk op bloedige spelen
en deze waren een krachtig middel voor eer
om zich de gunst van den grooten-zuchtigen
hoop te verwerven. Uit een opvoedkundig oogpunt werden deze spelen aanbevolen, om een
krijgshaftigen zin op te wekken en in den strijd
de gevoelszenuwen te stalen. In de oefenscholen
gaf men voorzichtigheidshalve den zwaard-

Gladiatorenkazerne te Pompeii.

vreeselijk begonnen te balken, dat de vijanden
de vlucht namen. — Bij Homerus zijn de Giganten een aan de goden verwant volk, dat wegens
zijne boosheid door Zeus verdelgd werd.

Gigónus, T^ywi-os, kaap en stad op Chalcidice aan de Thermaeïsche golf.
Giligammae, Ttï.ayc ppao, volkstam op de
SCHLIMMER en DE BOER.

vechters slechts houten wapenen ten gebruike,
terwijl deze verblijven als gevangenissen waren
ingericht, met de noodige voorzorgen tegen
ontvluchting. Er waren verschillende soorten
van zwaardivecliters, op verschillende wijze
gewapend, ten einde aan de spelen de noodige
verscheidenheid bij te zetten. Hierbij eene
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afbeelding van de gladiatorenkazerne te
Pompeii. Oorspronkelijk was het een zuilen
geweest, die bij het aangrenzende the--gan
ater hoorde ; later, waarschijnlijk in den tijd
van Nero, werd het gebouw voor het aangegeven doel geschikt gemaakt, door de zuilengangen met kleine slaapkamers, twee rijen
boven elkaar, te omgeven. Het middenterrein
diende voor oefeningen. Een van de cellen
diende als gevangenis.
Glaesariae insulae, ook wel Elee&rides insulae
geheeten = Barnsteen-eilanden, de voor onze
en de duitsche kust liggende Noordzee- eilanden, waarvan het - meest bekende was Bur-

chana (Borkum).
Glaesum (glas), het germaansche woord
voor barnsteen (sucznum, zzoov), dat deels
op de Noordzee - eilanden aanspoelde (zie
vorig artikel), deels aan de kusten der Oostzee gewonnen werd, in het land der Aestii.

Glanis -- Claus.
Glauee, rlafx^, 1) eene van de Nereïden. —
2) = Creusa n°. 4. — 3) haven bij het voor
-gebrtMycal.
Glaucia, familienaam in de gens Servilia.
1) beroemd geneesGlaueias,
T Ocl fL ,

heer, schreef commentaren op Hippocrates. —
2) van Aegina, beroemd beeldhouwer omstreeks : 500.

Glaueus, Tt.avzoS, 1) IlóvrtoS, een visscher
van Anthédon, die eens na het proeven van
tooverkruiden zich gedrongen gevoelde in
zee te springen en onder de zeegoden werd
opgenomen. — V. a. had hij tot de Argonauten behoord, en was hij bij een gevecht
tegen de Tyrrheniërs in zee gevallen en in
een zeegod veranderd; hij wordt ook bouwmeester of stuurman van de Argo genoemd.
Hij is vooral de god van schippers en vis
hij in gevaren gaarne hulp ver -scher,win
werd aan de kusten vereerd als een-lent,
orakelgevend god ; zelfs Apollo zou hij in de
kunst van voorspellen onderwezen hebben.
Hij wordt gewoonlijk voorgesteld als een grijsaard, wiens lichaam in een vischstaart eindigt. — 2) zoon van Sisyphus en Merope,
koning van Corinthe of van Potniae. Hij ver
macht van Aphrodite, die zich-smade
wreekte door zijne paarden razend te maken,
toen hij aan de lij lefeesten van Pelias deel
nam, zoodat zij hem . van den wagen afwierpen en verscheurden. Hij gold na zijn dood
voor een daemon (Tueálurrcog) die bij de
,

isthmische spelen de paarden schuw maakte.
— 3) achterkleinzoon van den vorigere, zoon
van Hippolochus, als aanvoerder der Lyciërs
een van de dapperste bondgenooten der Tro
janen, gastvriend van Diomédes. — 4) zoon
van Minos en Pasiphaë, viel als kind 'bij
het spelen in een vat met honig, zoodat
niemand wist waar hij gebleven was. Polyidus, een waarzegger uit Corinthe of Argos,
werd door Minos gedwongen te openbaren
waar het kind te vinden was, en toen hij
niet voldoen kon aan den tweeden eisch
van den koning, dat hij den doode het leven
zou teruggeven, werd hij met het lijk in een
gewelf opgesloten. Plotseling naderde eene

slang, Polyidus doodde haar, waarop een
tweede slang aankwam riet een kruid in den
bek, waardoor , zij de eerste slang deed herleven. Polyidus legde nu het kruid ook op
den dooden knaap met hetzelfde gevolg. Eindelijk werd hij nog door Minos gedwongen,
Glaucus de kunst van waarzeggen te leeren,
maar vóór zijn vertrek bewerkte hij dat Gl._
die kunst weder vergat. Zooals hij voorspeld
had, sneuvelde Gl. later voor Troje. — 5)
van Chius, beroemd beeldhouwer uit de 7de
eeuw, uitvinder van het soldeeren en van
verscheiden verbeteringen in het bewerken
van metaal.

Gnathia = Egnatia.
Gnidus = Cnidas.
Gnomische poëzie, gedichtjes, die in korten
en bondigen vorm een zedelijk beginsel, eene
uit de ondervinding geputte les en dgl. ver
Zulke uitspraken (y ia) komen-kondige.
bij alle dichters voor, maar werden door
sommige grieksche dichters als een afzonder lijke dichtsoort behandeld; de voornaamste
dichters zijn Solon, Phocylides en Theognis;.
de Rom. hielden zich weinig er mede bezig.
Gnossus, Gnosis = Cnosus.
Gnostici, ynoor& oí worden de schrijvers
genoemd, die in de iste en 2de eeuw dè waarheid der christelijke leerstellingen, behalve
door het gezag der openbaring, ook door
wijsgeerige bewijsgronden trachtten te betoogen. De kerk heeft een harden strijd.
moeten voeren met deze afwijking van de
christelijke leer. De geschriften der Gn. zijn
grootendeels te loor gegaan; alleen vindt
men vele citaten bij de kerkvaders.
Gobryas, Tw 5Ofs, 1)r een van de zeven
Perzen, die den valschee Smerdis onttroonden, later schoonzoon van Darius Hystaspis
maakte den veldtocht tegen de Scythen- mede..
Hij was de vader van Mardonius. -- 2) veldheer van Artaxerxes Mndmon.
. GoIgi, To).yol, stad in het binnenland van
Cyprus, ten 0. van Idalium, sicyonische
kolonie.

Gomphi, ri tt o&, vesting in Thessalia op
de grens van Epirus, ten Z. W. van Tricca,
door Caesar verwoest, later herbouwd.
Gon(n)lls of -1,

I'óv(v)oc,

-o&, stad der Per-

rhaebiërs aan den ingang van het dal Tempe,
nabij den Penpus, in Thessalia. Het was eene
belangrijke vesting.
Gordiánus, naam van drie rom. keizers,

vader, zoon en kleinzoon. 1) en 2) M. Antonius Gordianus .Africanus, vader en zoon. In

235 na C. was keizer Alexander Sevérus gedood in . een opstand onder den ruwen krij gs -

man Maximinus, - die zich van het gezag
meester maakte. Tegen hem riep het leger
in 238 in Africa den ouden, tachtigjarigen
Gordianus als keizer uit, een rijk, beschaafd_
man, verwant met de Antonijnen, en niet
alleen als proconsul in Africa, maar ook in
Italia en te Rome algemeen geacht. Hij nam
zijn zoon tot mederegent aan ; doch deze sneuvelde reeds na twee maanden in een slag
tegen den stadhouder van Numidia, waarop
ook de vader zich het leven benam. — 3) M.

GORDIUM, GORDIEUM—GOTH1, GOTHONES.
Antonius Gordianus Pius Felix was van moederszijde een kleinzoon van n°. 1: Na den dood van
zijn oom en zijn grootvader, waren door den
senaat M. Clodius Pupiénus Maximus en D.
Caelius Calvinus Balbïnus tot keizers uitgeroepen, terwijl de jonge Gordianus, 13 jaren oud,
op verlangen des volks den' titel van. Caesar
kreeg. In dezen tijd beginnen de invallen der
Gothen niet de verwoesting van de stad Istrus
in Maesia Inferior. Nog in het zelfde jaar 238
werden Pupienus en Balbinus door de praetorianen omgebracht en Gordianus tot Augustus uitgeroepen. Door de wijze raadgevingen
van zijn minister Timesitheus, die ook zijn
schoonvader werd, regeerde hij 6 jaren niet
zonder geluk, tot hij in het begin van 244
op een veldtocht tegen Sapóres van Perzië
aan den Euphraat dicht bij Circesium door
zijn praefectus praetorio, M. Julius Philippus,
vermoord werd, die daarop tot Augustus werd

uitgeroepen.
Gordium, Gordiéum, Tied o, I oocYov, oude

hoofdstad der phrygische koningen, ten tijde
van Augustus in Iuliopolis verdoopt, aan den
Sangarius. Zie Gordius.

Gordius, -las, Ti c?&oS, Todd as, een phry-

gisch landbouwer, op wiens ploeg zich eens

een arend zette, wat verklaard werd als een

teeken dat hij eenmaal de koninklijke waar
zou verkrijgen. Toen kort daarna de-dighe
Phrygiërs bij binnenlandsche onlusten het
orakel om raad vroegen, werd hun bevolen
hem tot koning te kiezen, dien zij zouden
ontmoeten, terwijl hij op een wagen naar
den tempel van Zeus reed. G. was de eerste,
die aan deze voorwaarde voldeed, hij werd
tot koning uitgeroepen en werd de stamvader
van een nieuw vorstenhuis. Hij bouwde de
stad Gordium, die residentiestad bleef, en
wijdde daar den wagen, ' waarop hij gezeten
was toen hij tot koning werd uitgeroepen,
en waaraan de kunstig gelegde gordiaansche
knoop was, die volgens een orakel door een
toekomstig beheerscher der wereld zou los
worden, en dien Alexander de G.-gemakt
doorhakte.

Gordyaei, ToorYvaarot, krijgshaftige bevolking van Gordyéne. De oude naam leeft nog

voort in Koerden. Gordyaei maontes, geb. van

Gordyene, in het Z. van Armenia.

Gordyéne = Corduéne.

Gordys, Tóod^u, zoon van Triptolemus, die
zijn vaderland verliet en zich in het naar
hem genoemde landschap Gordyéne nederzette.
Gorgias, Tooyb'«S, 1) van Leontini, kwam
reeds tamelijk bejaard (hij was ± 483 geboren) in 427 als gezant naar Athene, en trok
daar zeer de aandacht door zijne kunstige en
sierlijke redevoeringen. Kort daarna deed hij
een reis door Griekenland, en verwierf overal
door zijne openbare redevoeringen (CE7riA Ft )
en door zijn onderwijs in de redekunst, roem
en geld. Hij stierf te Larissa in Thessalië,
geruimere tijd na Socrates, misschien eerst 375.
Hij was een der eerste sophisten en hield
zich ook met wijsbegeerte bezig; in zijn werk
;z(o1, zov d vroç rraot qhi»ç

komt hij tot

het besluit dat niets in werkelijkheid bestaat,
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dat men, al bestond er iets, het toch niet
zou kunnen leeren kennen, en dat men, al
ware ook dit zoo, zijne kennis toch niet aan
anderen zou kunnen nlededeelen. De wel
kan dus volgens hem niet dienen-sprekndhi
tot het verkondigen van een waarheid, die
niet bestaat of althans niet te vinden is,
maar is het werktuig om persoonlijke mee
juist of onjuist, ingang te doen vinden.-nige,
Hij is de schepper van de Grieksche woord
verschillende redefiguren-kunst,evad
(Tooy uy7? (LXa); er zijn nog twee rede
L')^3'^5 yYwutov en-voering ahm ,
die lang voor onecht zijn gehouden. — 2) atheensch rhetor, gedurende eenigen
tijd leermeester van Cicero's zoon, schrijver
van een werk over rh etorische figuren, waarvan een latijnsch uittreksel van Rutilius
Lupus bestaat.
Gorgid as, Tooy^JaS, Thebaan, boeotarch in
378. Rondom hem en zijn vriend Epaminondas vereenigden zich onder de oligarchische
regeering een aantal jongelieden, die na het
herstel der democratie in den oorlog tegen
Sparta uitmuntten, en uit welke Pelopidas
later de zoog. heilige schare vormde.
Gorgobina, stad der Bojers, ergens tusschen
den Liger (Loire) en den Elaver (Allier),
naar welke streek dit volk met Caesars goed
verhuisd was.
-vinde
Gorgones, To^oyov5, .Tooyui , dr ie dochter s
van Phorcys en Ceto, wier namen zijn Stheno,
Euryale en Medusa (z. a.). Zij wonen nabij
de Hesperiden en worden voorgesteld als
vreeselijke wezens met slangen in plaats van
haar op het hoofd, een gordel van slangen,
groote slagtanden, vleugels en koperen klauwen ; wie haar aanzag werd versteend. Later
werden zij echter als schoone jonkvrouwen
afgebeeld, vooral Medusa. Bij Homerus komt
slechts Bene Gorgo voor, wier schrikverwekkend hoofd op de Aegis staat.
Gorgópis, Toy5nuç, meertje bij Corinthus.
Gortyn of -tyna, T6 n'v, -XVTCC, Bene der
hoofdsteden van Creta, in het Z. van het
eiland. In 1884 is hier een belangrijk opschrift ontdekt, dat een gedeelte bevat van
het stadrecht van Gortyn uit --- 400, voor de
geschiedenis van het grieksche recht van
het hoogste belang.
Gortynia, Toozi,rt'a, stad in het macedonisehe gewest Emathia.
Gothi, Gothónes, Tócoot, Erí,9a&, een van de
Oost -Germaansche volkeren; zij woonden in de
eerste eeuw na Chr. aan den rechter oever
van de Beneden -Weichsel (Vistula), maar
, ,
T 2ate-1

-

waren daarheen gekomen uit Scandinavië

(Gothland) ; ze werden — in tegenstelling
met de meeste Germanen -- door koningen
geregeerd. Tusschen 150 en 230 na Chr. zijn
ze in vele afdeelingen langzamerhand naar
de Noordkust van de Zwarte Zee verhuisd,
en hebben door die verhuizing waarschijnlijk
de aanleiding gegeven tot den Markomannenoorlog (166-180), daar de stammen die 'daaraan hebben deelgenomen, door de Gothen
voor zich uitgedreven zijn. In de 2de helft
der 3de eeuw splitsen ze zich in Oost -Gothen
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(Austrogoti, Ostrogothi) of Grutungi, en in
West-Gothen (Visigoths) of Tervingi. Een 3de
gedeelte. van den stam, de latere Gepiden,
was aan de Weichsel achter gebleven. Sédert
ongeveer 257 zijn Oost- en West-Gothen
meester van Dacië, en blijven daar wonen tot
ongeveer 376.
De - eigenlijke Gothentochten, eerst te land,
later ter zee, beginnen in 238, en duren tot
269, toen keizer Claudius Gothicus hen bij
Naissus (Nisch) versloeg. Omstreeks 376 na
C. dwongen de Hunnen de Oostgothen, zich
niet hen te vereenigen ; doch de Westgothen
vroegen aai keizer Valens eene woonplaats
in liet rom. rijk, en trokken, 200000 strijdbare mannen sterk, met hunne gezinnen den
Donau over, om zich in Moesia en Thracia
te vestigen, waarheen nog eene .schaar Oost
volgde. De hebzucht en het be--gothen
drog der rom. ambtenaren was oorzaak van
een oorlog, waarin Valens (z. a.) omkwam.
De Gothen plunderden en verwoestten nu
het Balkan- schiereiland, totdat in 382 keizer
Theodosius de Groote hen tot onderwerping
dwong. Onder de regeering van Arcadius
begonnen de geschillen en plunderingeu opnieuw ; zie Alaricus. Alariks opvolger Ataulf
voerde de Westgothen naar Gallia, waar in
415 Wallia een westgothisch rijk stichtte
met Tolosa (Toulouse) tot hoofdstad. — Toen
in 453 met Attila's dood liet Hunnenrijk
uiteenspatte, trokken ook de Oostgothen over
den Donau en bleven zich in de Donaugewesten ophouden, tot zij in 495 onder hunnen
koning Theodorik Italië veroverden. Als oudste
overblijfsel: van germaansche taal bezitten
wij nog eene gothische bijbelvertaling van
bisschop Ulfilas uit de vierde eeuw. De Gothen
behoorden als Christenen tot de Arianen.
Gothini = Cotini.
Graechus, familienaam in de jens ,S'empronia
(Sempronii n 0 . 7-13).
Gradivus, bijnaam van Mars, als god die
in den strijd vooraan gaat. Hij had een tem
voor de Porta Capéna te Rome.
-pel
Graeae, l ert%U.G, drie dochters van Phorcys
en Ceto, die alleen den weg naar de Gorgonen,
hare zusters, kenden; hare namen zijn Dino,
Pephrédo en Enyo. Zij hebben een schoon,
Iilozend gelaat, maar grijze haren, en met
elkander slechts één oog en één tand. Soms
worden zij als zwanen voorgesteld. Zij wonen
aan den westelijken rand der aarde, waar
noch zon, noch maan schijnt. Z. Perseus.
,

Graecia, De oude Grieken noemden hun
land Hellas (z. a.), de Rom. gaven er als
provincie den naam Achaia aan. Den alge
naam Graeci (Graïci) ontleenden de-men
Rom. aan de Graï, een volkstaan uit Boeotia,
(uit het gebied van Tanagra en Orópus), die
samen niet kolonisten uit Chalcis, Eretria en
Cymne (aan de 0. -kust van Euboea), Cumae
in Campania gesticht hebben. Graïci is
ook de naam van een griekschen stam in
Epirus. V. a. hebben de Rom. de naam Graeci
aan dezen stam ontleend.
Graecia magna, µFyá) `E)^á s, naam
voor Beneden-Italië, wegens het groote aan-

tal grieksche volkplantingen aldaar, die nagenoeg de geheele kust in bezit genomen
hadden. Onderlinge veeten ondermijnden de
macht dezer staatjes, die bovendien aan den
eenen kant door Syracusae, aan den anderen
door de lucanische Samnieten werden bedreigd. Op het laatste oogenblik verbonden
de grieksche steden zich_ nog onder hegemonie
der stad Thurii, doch de slag bij Lads in
390 leverde het land in handen der Samnieten,
en, voor zoover de grootere steden nog vrij
bleven, werd hun gebied toch beperkt tot
den bodem der _stad. In 272 was geheel Zuid Italië aan de Rom. onderworpen.

.

Graeeostasis, een eenigszins verhoogd,
open terras, locus substructus, aan de Z. zijde
van het Comitium, grenzende aan het Forum,
tegenover de Curia Hortilia. De gezanten
van Grieken en andere volken wachtten er
het oogenblik af, dat de rom. senaat hun
audiëntie zou verleenen.
Graecus, Torai oc, zoon van Thessalus,
koning van Phthia, aan wien de Grieken
hun naam (Graeci) ontleenen.
Graii, dichterlijk = Graeci. Zie echter ook
Graecia.

Graioceli, volksstam in Gallia Transalpina,
aan de Grajische Alpen, nabij den M. Cénis.
Toa ae a c^i's, schrijver, klerk. De schrijvers
der magistraten, deels door hen zelf gekozen,
deels hun door het volk toegevoegd, waren
meestal lieden van geringen stand, soms zelfs
staatsslaven. Dit was echter niet het geval
met den yo. zjS ovijç, die door den raad
verkozen werd, den yo. zazà nol'mv^Iu1^, die
voor iedere prytanie door het lot werd aangewezen, en den yo. zij S 7ró)! eo S, die door het
volk werd verkozen. — Bij het achaeïsch en
aetolisch verbond behoorden de yougpar tje
tot de hooggeplaatste ambtenaars.
FQ([ 5 , linea alba, een met krijt besmeerd
touw, dat over de renbaan gespannen was, totdat alle psarden in eene rij ervoor stonden ; als
de wedren begon, werd het touw snel weggetrokken. De inrichting diende om te beletten
dat een paard vroeger afging dan de andere.
,

Grampius moes, beter Graupius mops, gebergte in Britannia Barbara, waar Agricola
zijne laatste, zoo schitterende overwinning
behaalde, alvorens keizer Domitianus hem
terugriep. Dit is het eenige gebergte in
Britannia waarvan de naam bij een rom.
schrijver vermeld wordt. Aardrijkskundigen
uit de 18de eeuw hebben ten onrechte op
een gedeelte der Highlands dezen naam overgebracht (Grampian mountains), die in het
land zelf niet gehoord wordt.
Granieus, ToavLxó;, rivier in Mysia, uit stroomende in de Propontis (zee v. Marmara).
Aan deze rivier behaalde Alexander d. Gr.
zijne eerste overwinning op de Perzen, in
334, en L. Licinius Lucallus in 73 de zege
op Mithrad,tes.
Granii, een plebejisch geslacht. 1) Granius
Flaccus, oudheidkundige ten tijde van Caesar
of - Augustus, schreef de ind(gitamenlis en de
iure Papiriano. --- 2) M. Granius Martellus,

proconsul van Bithynia, werd in 15 n. C.

TPAPH GUGERNI.

door zijn quaestor Caepio Crispinus aangeklaagd wegens majesteitsschennis, snaar vrij
hij ook vrijgesproken is van-gesprokn.Of
afpersing, waarvan hij ook aangeklaagd was,
-

staat niet vast. — 3) Gravies Licinianus,

romeinsch geschiedschrij ver, waarschijnlijk
uit den tijd der Antonijnen, van wiens
an vales eeuige fragmenten over zijn.

Toaqr, schriftelijke aanklacht, in het bizonder, in tegenstelling met c? z'j, aanklacht
wegens een vergrijp tegen de maatschappe-

lijke orde of tegen den staat. Ieder burger,
die in het volle bezit zijner rechten was,
niet alleen de betrokken persoon, konde als
aanklager optreden, hij werd echter, indien
niet een vijfde van de rechters voor veroordeeling stemde, met 1000 drachmen beboet,
en verloor het recht iemand wegens eene
soortgelijke zaak aan te klagen (z. ook ',4-paOp eene veroordeeling volgde geldboete, atimie of doodstraf. — Vgl. d&z .
Gratiae, z. Charis.
Gratianopolis, vroeger Cularo, thans Gre-

noble, stad der Allobrogen in Gallia Trans.
alpina.
Gratiánus (Fl.), geb. te Sirmium in 359 n.
C. oudste zoon van keizer Valentiánus I,
sedert 367 , mederegent en in 375 opvolger
zijns vaders in het W. des rijks, terwijl zijns
vaders broeder Valens het 0. bestuurde
(364-378 n. C.). Gratianus was een veel
jongeling, om zijne zachtheid en-belovnd
reinheid van zeden algemeen bemind. Ausonius, de dichter der Mosella, was zijn leermeester geweest. Afwisselend hield Gratianus zich
in Italia en Gallia op, waar hij dan meestal
in de civitas Trevirorum (Trier) verblijf hield.
Hij was een ijverig Christen, en hij onttrok
aan den ouden godsdienst en de priesters
daarvan den steun van den staat. Hij stond
sterk onder den invloed der geestelijkheid,
vooral van bisschop Ambrosius van Milaan.
Hij had te kampen met de Lentienses, een
afdeeling der Alemannen, die hij in 378 bij
Argentovaria (Argentaria), ten Z. van Staats burg) versloeg. In 383 brak in Britannia
een opstand in het leger onder' Maximus uit
en toen deze laatste in Gallië geland was,
werd Gratianus door zijn troepen bij Parijs
verlaten en op de vlucht te Lyon vermoord.
Gratidii, plebejisch geslacht uit Arpinum.
1) M. Gratidius, een bekwaam redenaar en
een span van fijne beschaving, sneuvelde in
den oorlog van M. Antonius (den redenaar)
tegen de cilicische zeeroovers, in 102. Zijne
zuster Gratidia was Cicero's grootmoeder. —
2) M. Graticlius was onder Q. Cicero legaat

in Asia, 61-59. — 3) M. JVarius Gratidianus,
-

zoon van n°. 1 en door zekeren Marius (niet
den bekenden) als zoon aangenomen, werd
door Sulla vogelvrij verklaard en door Catilina vermoord.
Gration, Toazicuv, een van de Giganten,
door Artemis gedood.
Gratius (Grattius), afkomstig uit Falerii
en daarom Paliscus bijgenaamd, rom. dichter,
tijdgenoot en vriend van Ovidius. Van hem
is nog een leergedicht over de jacht, getiteld
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C,jnecj. elica, grootendeels bewaard gebleven.
Graupius mops, zie Gramnpius coons.
Graviseae, oude stad in Etruria, tot het
gebied van Tarquinii behoorende, sedert 181
rom. kolonie, bekend door goeden wijn, doch
ook door haar vochtig en koortsig klimaat
(yravis aër), tengevolge van de verpestende
uitwasemingen der Maremmen.
Gregorius, TQi yoeLoS, 1) uit Neocaesaréa,
bijgenaamd, 0(vg ^ rovoyós, geb. omstreeks 213
n. C., was een leerling van Origenes, en werd
door zijn invloed tot het Christendom bekeerd ; hij heeft als bisschop zeer veel gedaan
voor de uitbreiding van het Christendom in
Pontus. Van hem zijn nog verscheidene
geschriften over. — 2) van Nazianzus, bijgenaamd o O„o)oyoS, studeerde te gelijk met
Basilius, die daar zijn vriend werd, en niet
Julianus te Athene, ongeveer 354 n. C. Hij
heeft vele geschriften van theologischen
inhoud, maar ook gedichten en brieven nagelaten. Bij hem komt sterk tot uiting de innige
vermenging van Christendom en het beste deel
der antieke beschaving. Voor de geschiedenis
van belang zijn zijne Invectivae in Julianum.
Hij is gestorven omstreeks 390. — 3) van
Nyssa, broeder van Basilius, bischop van
Nyssa. Ook van hem zijn vele geschriften over.
Groma, een woord uit de taal der augurs,
misschien verbasterd uit het grieksche yroipcov.
1) een werktuig om den grond op te meten,
Gromatici zijn landmeters. De voornaamste
schrijvers over landmeetkunde, ayrimensor-°es
of gromalici, zijn : Frontinus, Balbus, Hyginus
(misschien twee verschillende schrijvers), en
Siculus Flaccus. — 2) het punt, vanwaar enen
bij het afbakenen eener ruimte voor eene leger
stad, enz. de opmetingen begon.-plats,en
Grudii, een volk in Belgium, ergens aan
den Scaldis (Schelde), misschien bij het tegenwoordige dorp Groede in Staats - Vlaanderen.
Grumentum, aanzienlijke stad in het hart
van Lucania aan de via Popilia.
Gruthungi (Greuthungi), naam der Oost Gothen tijdens hun verblijf in Dacië (+
.

257— -I- 376 n. C.).
Gryllus, TTZ ')loc,1) vader van Xenophon. —
2) zoon van Xenophon, sneuvelde in den slag
bij Mantinea ; de Atheners . beweerden, dat
hij het was, die Epaminondas doodelijk gewond had.
Grynéus , bijnaam van Apollo, naar de aeolische stad Grynia, waar hij een tempel had.
Grynia, Grynium, TVV^LU, TQVrELov, oude

havenstad in aziatisch Aeolis, met een tempel
en een orakel van Apollo Grynéus.
Gryps, Gryphus, TUip, griffioen, een fabelachtig dier met het lichaam van een leeuw,
den kop en de vleugels van een arend. Zij
bewaken het goud van het verre Oosten of
Noorden en voeren om dat goud een eeuwigere
strijd tegen de Arimaspen (z. a.).
Gugerni of Guberni, germaansch volk aan
den linkeroever van den Rijn tusschen Keulen
en het eiland der Batavieren. Ze dienden veel
in de romeinsche legers, vooral onder den naam
Traianenses (naar Colonia Traiana, Xanten).
Men neemt veelal aan, dat ze afstammen van
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GULUSS A--GYMNASIUM.

de door Tiberius naar den linkeroever van
den Rijn verplaatste Sygambren (z. a.).
Gulussa, To)6 o'r^s, tweede zoon van den
numidischen vorst Masinissa, broeder van
Micipsa en vader van Massiva.
rvgv/ zus, eigenlij k lichtgewapenden, in
Argos een gedeelte van de onderworpen oude
inwoners, die ongeveer in denzelfden toestand
waren als de heloten in Sparta en als licht gewapenden dienden.
Tvv(tx „por z. Gynaeceum.

T2^v^. tzozóo,^o&, ambtenaars,
door Demetrius Phaléreus aangesteld, om te
zorgen voor de handhaving van de wetten op
de weelde. Deze wetten bevatten bepalingen
over feestmaaltijden, de inrichting van woningen, eden opschik van vrouwen, e. dgl.
Gustatio, het gebruiken van eenige spijs
tusschen de eigenlijke maaltijden in; zie
verder Coena.

Gymnasium, Tiváonov, plaats voor oefeningen in de gymnastiek. Een gymnasium
vond men in elke grieksche stad, en groote
steden hadden er gewoonlijk meer dan één.
Oorspronkelijk waarschijnlijk zeer eenvoudige
inrichtingen in de open lucht, trokken de
gymnasia, bij de groote belangstelling die de
Grieken voor de gymnastiek gevoelden, een
groot aantal bezoekers, die er kwamen hetzij
om zich te oefenen, hetzij om naar de oefeningen van anderen te zien. Zoo werd het

T21vabzov6iot,

Guttónes = Gothi.

Gyara (plur.) of Gyarus,

FfaooS,

een arm

eiland uit de groep der Cycladen, ten Z. van
Andrus gelegen, onder de rom. keizers als
verbanningsoord gebruikt.
Gyas, Tz 5, een van de Centimani.
Gygaeus lacus, Fvyra íc ^? í,uv r^, meertje in
Lydia ten N. van Sardes, aan de overzijde
van den Hermus, later Coloë, Ko)ói, geheeten.
Aan de oevers van dit meer waren de graven
der oude lydische koningen.
G,yges, Tvyi7c , gunsteling van den lydischen
koning Candaules. Door de hulp van diens
gemalin, en volgens een verhaal onder bescherming van een tooverring, die hem onzichtbaar maakte, doodde hij Candaules, en maakte
hij zich omstreeks 685 van de regeering
meester. Hij was de stamvader van het geslacht der Mermnaden . Hij breidde zijn rijk
uit en trachtte vriendschappelijke betrekkingen met Griekenland aan te knoopen, hoewel
hij later de aziatische Grieken aan zich zocht
te onderwerpen. Hoewel hij zich in het begin van zijne regeering genoodzaakt had
gezien den koning van Assyrië te huldigen,
hielp hij Psammetichus zich van het assyrische rijk onafhankelijk te maken. Waar
sneuvelde hij in een oorlog tegen-schijnlk

de Cimmeriërs.

Gylippus, Tf) crcoS, spartaansch veldheer,
werd in 414 met een leger en eene vloot naar
Sicilië gezonden, om de Syracusanen tegen
de Atheners te ondersteunen. Vooral zijn beleid veroorzaakte de vernietiging der atheensche leger macht, hij verzette zich echter tegen
het ter dood brengen van Nicias en Demosthenes. Later maakte hij zich schuldig aan
diefstal van buitgemaakte goederen en moest
hij uit Sparta vluchten.
Gymnasiarchia, Ti^,uraetccQ ^u, eene litur
gie, die de verplichting medebracht om hen,
die zich voor den fakkelwedloop oefenden,
te onderhouden en waarschijnlijk ook gedu
rende den tijd van oefening te bezoldigen.
Er waren te Athene tien gymnasiarchen, één
uit iedere phyle. — In den keizerstijd was
de gymnasiarch iemand die toezicht hield op
de gymnasia en de daar gehouden oefeningen.
-

gymnasium een middelpunt van het publiek
leven, en werd het ook door velen bezocht,
die alleen tijdverdrijf of gezellig verkeer
wenschten, en zoo was dit ook de plaats,
waar wijsgeeren, rhetoren, enz., zich bij voor
ophielden, daar zij wisten hier altijd-keur
talrijke toehoorders te vinden. Bij den aanleg
van een gymnasium moest dus met dit drukke
bezoek rekening gehouden worden, en dientengevolge werd een groot deel van de ruimte
bestemd voor doeleinden, die niet onmiddellijk
met gymnastische oefeningen in verband staan.
Op vorenstaande schets, waarvan het donker
overblijfsels van het gymnasium-getind
te Ephesus voorstelt, waaruit men door beschrij vingen der ouden zich gemakkelijk eene
voorstelling van het geheel kan maken, is
C het Ephebdum, een groote zaal, bestemd
voor de oefeningen der jongelieden, R R R
waarschijnlijk speelzalen, en wel de langwerpige ruimte het sphaeristerium, ingericht voor
het balspel, T T oefenplaatsen in de open lucht,
rondom met verhoogde voetpaden voor de toeschouwers, %V de renbaan met een groot aantal
verhoogde zitplaatsen voor de toeschouwers,
X X X, A en S open zuilengangen met plaat-

sen voor openbare voordrachten (e.vedrae),

B een overdekte zuilengang, V V V beplante
wandelplaatsen ; de overige vertrekken zijn
kleed -, bad- en stookkamers, bewaarplaatsen,

enz. De door zuilen ingesloten ruimte A A A A
(peristylinr) heeft een omtrek van twee stadiën.

GYMNESIAE INSULAE—HADRIANUS (P. AELIUS).
Gymnesiae insulae = Baleáres.

Gymnopaediae, Ti onaatCY w, een groot

feest, gedurende verscheiden dagen in de
maand Juli te Sparta met muziek, dans en
gymnastiek gevierd. De oorspronkelijk godsdienstige beteekenis van dit feest raakte reeds
vroeg op den achtergrond ; sedert den slag
bij Thyrea (omstreeks 540) herdacht men op
die dagen de 300 in dien slag gesneuvelde Spartanen. Het waren de eenige dagen, waarop de
burgers vreemdelingen ontvingen, die gewoon lijk in groote menigte kwamen toestroomen.
Gymnosophistae, Ti g -r000qioz«G, eene secte
van indische wijsgeeren, die naakt in de bos schen leefden ; wanneer zij oud of ziekelijk
werden, lieten zij zich levend verbranden.

Gynaee um, -rvwize ors, Ti Xluv%2GS, het

,

gedeelte van het huis, dat meer bizonder door
de vrouwen bewoond werd, en waar vreemde
mannen niet werden toegelaten ; het lag ge-

H atleS,

/LCJ'rj,, '1Y^t1Y^S, '-4bd OVFI , II)of-

c,

Pluto, Dis, zoon van Cronus en Rhea,
kreeg na de overwinning op de Titanen bij de
verdeeling der heerschappij de onderwereld
Twr,
,

1

voor zijn deel, waar hij als een onderaard
(Zz)s cczaX&611 O;) met Persephone-scheZu
heerscht. In de oudste tijden stelde men zich
voor dat hijzelf met zijne beroemde zwarte
paarden (lJzónrco, o c ) de schimmen der afgestorvenen van de aarde kwam halen, later
werd Hermes de geleider der zielen (ipvvXo,-roetivóc), terwijl Hades ze in zijn rijk opneemt
en goed opgesloten houdt, opdat zij niet uit
hun somber verblijf ontsnappen. Als onder
hij de schenker van den rijk -ardschgoi
hetzij als metaal, hetzij in den vorm-dom,ie
van gewassen uit de aarde voortkomt, vandaar
de naam Pluto, dien hij in het dagelijksch
leven en in de mysteriën draagt. Zijn helm
maakte den drager onzichtbaar. Er zijn van
H. weinige mythen, ook neemt hij in den eeredienst geen belangrijke plaats in, vandaar dat
hij ook door de kunst zelden afgebeeld werd;
men stelde zich he in voor gelijkend op Zeus
en Poseidon, maar met donkere trekken en
over het voorhoofd hangende haren, hij draagt
-den sleutel der onderwereld en wordt door
Cerberus vergezeld. De cipres en narcis waren
hem gewijd, men offerde hem zwarte schapen,
terwijl men liet hoofd afwendde; als men tot hem
bad, sloeg men met de handen op den grond.
líadránum — Adranum.
Hadria — Adria.
Ilatirianopolis, 'A(foca1'ov ró) LS, thans Adria-

nopel, bloeiende stad in Thracia aan den
Hebrus (Maritza), door keizer Hadriánus gesticht, en beroemd om hare wapenfabrieken.
Ook in Phrygia en in Cyrenaïca vond men
steden van dezen naam.
Hadriiinus (P. Aelius), in 76 na C. te Italica
in Spanje geboren, was na zijns vaders dood
onder opzicht van Traiá,nus opgevoed. Tijdens
de troonsbeklimming van Traianus diende
Hadrianus in Moesia. Zelf was hij een bloed
keizer en huwde eene bloed--verwantd
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woonlijk in het achterste gedeelte van het

huis of op een bovenverdieping. In het eerste
geval lagen de verschillende vertrekken, evenals in het mannenverblijf, rondom eene «v^ i, .
Zie Otz^u.

Gyndes, Tili'di7S, een zijtak van den Tigris,
die boven Ctesiphon in den Tigris valt. Cyrus
leidde, volgens het naieve verhaal, op zijn
tocht naar Babylon het water van den Gyndes in 360 kanalen af.
Gyrtóne, Tii rwrr, -wrri, oude stad in het
thessalische landschap Pelasgiótis, aan den
Penéus. De bewoners heetten oudtijds Phlegyae, O^,rvv t,

Gythhum of inm, l 9Ouoi', -GO1l, aan de
Laconische golf, belangrijke zeestad en oorlogshaven der Spartanen. In 455 werd hier de spartaansche vloot door den Athener Tolmidas ver
werden de vruchtbare en wijn--nield,371
rijke omstreken door Epaminondas verwoest.
-

verwante van dezen. Hij vergezelde hem op
zijne lcrij gstochten in Dacia en Pannonia en
maakte zich bij Traianus zóó onmisbaar, dat
deze besloot hem tot zijn opvolger te bestemmen. Volgens het gewone verhaal overleed Traianus echter, voordat de noodige
schikkingen gemaakt waren, zonder een testament na te laten, doch wist de keizerin
Plotina te bewerken, dat Hadrianus als opvolger werd erkend (117). V. a. heeft Tra
zijn doodsbed geadop--ianushemogp
teerd. Hadrianus begon met drie provinciën

in het 0., Armenia, Assyria en Mesopotamia,
die over den Euphraat lagen, prijs te geven,
en dezen stroom als grensrivier aan te nemen.
Hij zocht geen oorlog, maar streefde er naar,

in vrede te regeeren, de schatkist te stijven,
de belastingen te verminderen, en een goed
regent te zijn. Hij doorreisde, grootendeels
te voet, zijn gebied van het eene einde tot
het andere. In 122 n. C. legde hij in Britannia ter bescherming tegen de invallen
der Caledoniërs het Valium Hadriani aan
(z. a.). Onbekrompen bevorderde hij weten
kunst, stelde bezoldigde onderwijzers-schapen
aan, en legde veel - ten koste aan openbare
werken en prachtige gebouwen. Zoo stichtte
hij te Rome den grooten tempel van Roma
en Venus, het Athenaeum (z. a.), het Mausoleum Hadriani (thans, uitgebreid, de Engelsburg) over den Tiber ; hij stichtte bij Tibur
(Tivoli) eene villa, die Bene afspiegeling van
zijn geheele rijk moest worden en waar niet
slechts kunstvoorwerpen werden aangebracht,
maar ook natuurtooneelen uit de provinciën
werden nagebootst; in het onmetelijke park
vond men bouwwerken uit allerlei landen.
Athene, zijne lievelingsstad, had veel ver
aan hem te danken, evenals ook-frainge
nog andere steden in meerdere of mindere
mate. Hij stichtte ook nieuwe steden, en liet
Jerusalem herbouwen, waarheen hij eene
rom. kolonie zond en waaraan hij den naam
gaf van zielig Capitolzna. Toen hij echter op
de plaats, waar Salomo's tempel had gestaan,

HADRUMETUM—HALTERES.
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een tempel voor Jupiter Capitoinus liet
bouwen (130 ii. C.), brak een vreeselijke
opstand los, die eerst na een driejarigen
oorlog (132-134) door 's keizers veldheer
Julius Sevrus werd bedwongen en die aan
bijna 600000 Joden het leven kostte. Ondanks
zijne goede eigenschappen kan men Hadria
nns toch menige zwakheid tegenover gunstelingen, en, waar zijne ijdelheid gekrenkt
werd, meer dan eene daad van willekeur en
wreedheid ten laste leggen. Geene kinderen
hebbende, nam hij L. Ceionius (Jommodus (die
na zijn adoptie L. Aelius Caesar heette) tot
zoon en opvolger aan en na diens dood T. Aure
lius Fulvus Boionius Arrius Antoninus, die
na zijn adoptie Imp. T. Aelius Caesar Anto
ninus heette en hem als Antoninus (Pius)
opvolgde. Hadrianus stierf te Baiae in 138.
lladrumtum = Adrumetam.
llaedi, twee sterren uit het sterrebeeld van
den \Toerman (Auriçja), wier op- en ondergang
storm en regen aankondigden.
llaedilia, heuvel bij het landgoed van
Horatius.
llaethii = Aedui.
HaemoEles = Einoth ujontes.
llaemon, Atwv, 1) zoon van Pelasgus, naar
wien Haemonia, het latere Thessalid, heette.
- ) zoon yan Lycdon, stichter van Haemonia
in Arcadid. - 3) zoon van Creon, z. Aniyone.
V. S. werd hij door de sphinx gedood.
Haemonia, Aoa, mythische en dichterljke naam voor Thessalia (zie Hctemon). Hcie.
11/001113 = thessaliseh ; Hciemonia puppis = de
Argo, het schip der Argonauten ; Ilaernonius
luvenis = I son; Haernonius heros = Achilles;
Haernoaicte caves = tooverknnsten.
Ilaemonhles, priester van Apollo en Diana,
die onder Turnus streed en door Aeneas gedood werd. Van zijne prachtige wapenrusting
werd een zegeteeken ter eere van Mars opgericht.
llaemus, 4Ii 0 ç zoon van Boreas, koning
van Thraeië, die zich en Zijne gemalin Rhodope in zijn overmoed Zeus en Hera noemde.
Daarom werden zij in bergen veranderd, die
hunne namen behouden hebben.
llaeinus. A$1oç, thans Balkan, gebergte
tusschen Moesia en Thraeia. Een der passen,
de westelijke droeg den naam van poitci
1

Traicini.

ilageladas = Ageladas.
Halae, naam van twee demen in Attica. De
eene, Ak)e 4mqu71/fÎç, met een tempel van
Artemis, lag aan de Oostkust ; de andere,
A)(J,i
lag in het Z.
 co
Halcyone = Alcyone.
ilalcyoniuni mare = Aleyonium mare.
Hales. 'Aç, gen. —vro, nv. in Lucania,
die bij Velia in zee stroomt; ook een riviertje op het eiland Cos. Eene derde, 'Aç,
bekend om haar ijskoud water, liep langs
Colophon, in lonia, in de Tearisehe zee uit.
llalsa, 'A(O(, rivier en handelsstad, later
Trom. municipium op de N. kust van Sicilia.
llalsns, Halaesus, bloed verwant van
Agamemnon, die naar Italid kwam en een
dapper bondgenoot van Turnus werd in den

strijd tegen Aenas ; hij werd door Pallas
gedood. V. s. was hij de stiehter van Falerii.
Halex, gen. éeis, 'Akil, nv. in het land
der Bruttii, grens tusschen het gebied van
Rhegiuin en dat van Locri Epizephyrii.
Al1

-L

Z.

Haliacmon, Abcion', rivier in Macedonia,
die eerst naar het Z. en dan naar het N.O.
stroomt en zich in de Thermaeische golf
ontlast.
ilaliartas, /iiOQrOÇ, oude stad in Boeotia
aan den zuidelijken rand van een meertje,
dat bij hoogen waterstand met het Copaïsehe
meer ineenvloeid. Xerxes verwoestte de stad,
die herbouwd werd, en voor welker muren
Lysander in 394 sneuvelde. In den oorlog
tegen Perseus verwoestten de Horn. haar
andermaal (171). Sedert dien tijd is het met
haar bloei voor goed gedaan.
Halias, gen. ados, AAciç, zuidelijke punt
van Argolis, met eene visschersbevolking,
AAijç, en een stadje Hauice, ten Z.
van Hermione.
Halicarnassas, beroemde stad
in Caria, oorspronkelijk lid der aziatisehdorisehe hexapolis ; bet dialekt is echter deels
doriseh, deels ionisch ; de moederstad Troezen
was ionisch, vóór de oude bevolking door
de DoriEirs verdrongen werd ; geboorteplaats
der gesehiedschrjvers Herodotus en Dionysius. Onder de latere perzische koningeii
werd het in plaats van Mylasa de residentie
der satrapen van Caria. Hier was één van
de zeven wonderen der wereld, nl. het praalgraf van Mausölus (zie Mausolaum). De stad
kreeg een gevoeligen knak door de verwoesting door Alexander den Gr.
llalieyae, Ab,zi (e i, rom. municipium
op Sicilia, ten 0. van Lilybaeum, tusschen
Selinus en Segesta.
Halirrhothius, zoon van Poseidon en Euryte, vervolgde Aleippe, de dochter
van Ares en Agraulus, met zijne liefde en
werd daarom door Ares gedood. Poseidon
klaagde Ares bij de rechtbank der twaalf
goden aan, die op den Areopagus eene zitting
hielden en den aangeklaagde vrij spraken.
Halitherses, AA9iQO17ç, zoon van Mastor,
waarzegger op Ithaca, die Telemachus tegen
de vrijers van Penelope steunde.
Halizönes, volk in Bithynid,
bondgenooten der Trojanen. In hun land
waren de bijen tam en leefden in gemeenschap met de menschen.
Halmydessas == Salmylessus.
ilalmyris, Aîuiiç .b1uii, zoutmeer ten Z.
der Donaumonden.
HalOa, feest ter eere van Dionysus,
Demdter en Persephone, op denzelfden tijd
als de kleine Dionysia te Athene en Eleusis
gevierd.
Ha1onsus, A)vioo, ook met -mi geschreven, eilandje in de Aegaeische zee tusschen
Peparëthus en Scirus, om welks bezit een
heete strijd ontstond tusschen de Atheners
en Philippus van Macedonia.
Ha1tres, &la:fQ, springstokken en springgewichten, halters, die men bij het springen

HALUNTIUM--HANNIBAL.

en andere gymnastische oefeningen in de
handen hield.

Haluntium = Aluntium.
Halos,stad in Phthiótis, tot het

gebied van Achilles behoorende.
Halyeus, "A^2';oS, rivier op Sicilia, die op
de zuidkust bij Heracléa Mina in zee valt.
Halys, "A ii , thans Kisil-Irmak = roode
rivier, de grootste stroom van Asia minor,

die op den Antitaurus ontspringt, achtereenvolgens naar het Z.W., N.W., N. en N.O.
stroomt en ten laatste in den Pontus Euxïnus
valt. Deze rivier is geschiedkundig bekend
als de grens tusschen de rijken van Croesus
en van Cyrus ; later vormde hij met den mens
Taurus een tijd lang de grens van Asia minor.
c
Hamadryades, I
Dryades.
Hamaxitus, 45 h'r6c, stadje aan de Z.W.kust van Troas, waarvan de inwoners door
Lysimachus gedwongen werden, naar Alexandria Troas te verhuizen. In den omtrek
werden zoutgroeven gevonden.
Hamaxobii, -dp(loj*oi, nomadisch volk
nabij de Palos Maec,tis (zee van Azow).
Hamilear, ›-dmiílxaS, naam_ van verschillende carthaagsche veldheeren. 1) zoon van
Mago en vader van Gisgo. Hij sneuvelde in
480 aan de Himera bij de zware nederlaag,

`_4 tw'CvéJ( =

die, Gelo van Syracusae den Carthagers toebracht. — 2) Ham., die in 309 bij het beleg
van Syracltsae sneuvelde, terwijl Agathocles
de Carthagers in hun eigen gebied bestookte.
— 3) veldheer op Sicilia in den . eersten
punischen oorlog, door de Rom. in Afrika
(258) krijgsgevangen gemaakt. Later strijdt
hij weer tegen ale Numidiërs en Mauretaniërs,
die opgestaan waren. — 4) Hamilcar, bijgenaamd Bartas — bliksem, de vader van
Hannibal. In 247 naar Sicilia gezonden, hield
hij zich zes jaar tegen de Rom. staande,
terwijl zijne vloot bij herhaling op de italiaansche kusten stroopte. Na den vrede dempte
hij met Hanno den opstand der carthaagsche
huurtroepen in Africa (240-238) en stak
kort daarna naar Hispania over, waarheen
hij zijn negenjarigen zoon Hannibal mede nam. In acht jaar tijds (37-229) onderwierp hij het grootste gedeelte des lands aan
Carthago, totdat hij in den winter van 22918
in een gevecht tegen de Vettonen sneuvelde.
Hij liet drie zoons na : Hannibal, Hasdrubal
en Mago. — 5) carthaagsche generaal, die in
218 op Melite (Malta) door de Rom. gevangen werd genomen. — 6) earth. veldheer,
die in 200 in Gallia Cisalpina het bevel
voerde en den oorlog, ook na den vrede,
op eigen hand voortzette, totdat hij in 197
sneuvelde.
" 14w,y7iot,, bij de Boeotiërs een troep voetknechten, waarvan iedere man aan een ruiter
toegevoegd was, met dezen in en uit het gevecht ging, en naast hein te voet streed. In
de eerste helft der vierde eeuw werd ook bij
het atheensche leger zulk een corps ingevoerd.

Hammon = Ammon.
Hannibal, 'Ai'/]a;, naam van verschil-

lende carthaagsche veldheeren. 1) zoon van
Gisco, stierf in 406 op Sicilia aan de pest.
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— 2) veldheer in den eersten punischen
oorlog, die Agrigentum zeven maanden tegen
de Rom. verdedigde (261), en later als vloot
bij Mylae in 260 door den consul-vogd
Duillius verslagen werd. — 3) een zoon van
Hamilear n°. 3, die in 250 liet ingesloten
Lilybaeum te hulp kwam, en later in den
oorlog met de carthaa g sche huurtroepen
omkwam. — 4) oudste zoon van Hamilcar
Barcas, in 237, negen jaar oud, met zijn
vader naar Hispania gegaan, nadat deze hem
den Rom. eeuwigen haat had laten zweren.
Eerst diende Hannibal onder zijn vader, na
diens dood (229/8) onder zijn zwager Hasdrubal ; toen deze in 221 was vermoord, werd
Hannibal door het leger tot aanvoerder uit
senaat bekrachtigde-geropn.Dcaths
deze keus, ofschoon niet zonder heftige tegen
partij van Hanno. Hannibal,:-kantigder
die het veldheerstalent van zijn vader met.
het staatsmansbeleid van zijn zwager ver
onderwierp spoedig geheel Hispania,.-enigd,
en volvoerde toen, door het met Rome ver
te belegeren, zijn plan om-bondeSagutm
Rome tot eerre oorlogsverklaring te drijven.
Ten einde den vijand op diens eigen bodem
aan te tasten, trok H. met een groot leger,
en een aantal olifanten, langs onbekende en
dikwerf ongebaande wegen over de Alpen
en kwam na ontzaggelijke verliezen met nog
geen 30000 man in Italië (herfst van 218).
Bijna onmiddellijk hierop versloeg hij aan
-

den Ticinus den consul P. Cornelius Scipio
(Cornelii n°. 11), bij de Trebia den anderen
consul Tib. Sempronius Longus (Serapronii
nO. 14), en in 217 bij het Trasimeensche
meer den consul C. Flaminius. Tegenover
den dictator Q. Fabius Maximus, die den

slag ontweek, richtte H. niet veel uit, •doch
des te verschrikkelijker was de nederlaag
der Rom. bij Cannae, in 216, onder de-

cón suls L. Aemilius Paallus en C. Terentius
Varro. Nu ging Zuid - Italië en ook Capua
voor de Romeinen verloren. Toch kwam H.
niet verder, - daar hij niet voldoende door
Carthago gesteund werd, en de Romeinen
juist nu alle krachten inspanden. Eindelijk
ontbood hij in 208 zijn broeder Has drubal
uit Spanje, die echter in 207 door de beide
consuls C. Claudius Nero en M. Livius
Saliniitor bij den Metaurus verslagen werd.
en sneuvelde. Meer en meer moest Hannibal.
zuidwaarts trekken, totdat hij in 203 geroepen
werd om Carthago zelf te verdedigen tegen
P. Cornelius Scipio. De slag bij Zama (202)
viel ten voordeele der Rom. uit. Nog eenige
jaren bestuurde H. na den vrede Carthago,
zoodat het weer tot bloei kwam, maar werd
in 195 (v. a. 196), genoodzaakt te vluchten,
en begaf zich toen tot koning Antiochus van
Syria, dien hij tot een oorlog met Rome overhaalde, zie Antiochus n°. 5. H. ried den
koning te vergeefs aan, de Romeinen in hun
eigen land aan te vallen. Toen ook Antiochus
het onderspit had gedolven, week H. naar
Bithynia tot koning Prusias (190). Ook hier
vervolgden hem de Rom. niet onverzoenlijken
haat, en uit vrees, dat Prusias voor hun lier,

-

-
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HANNO—HARPOCRATION (VALERIUS).

haalden aandrang zou zwichten en hem in
hunne handen zou leveren, maakte H. in 183
door vergif een einde aan zijn leven.
Hanno, 'A'w', carthaagsche naam. 1)
Hanno de zeevaarder, die tusschen 466 en
-450 een ontdekkingstocht langs de Westkust
van Afrika deed, waarvan de beschrijving,
in het Grieksch vertaald, onder den titel
7C Q 7 xovs nog bestaat. - 2) veldheer in den
strijd tegen Agathocles van Syracusae, sneuvelde in 310. — 2) veldheer op Sicilia in het
begin van den eersten punischen oorlog, die te
Messana voor de Rom. moest wijken en daarom
te Carthago ter dood werd gebracht. Een andere
Hanno werd in 262 bij Agrigentum ver
toen hij met een groot leger tot-slagen,
ontzet van die stad was opgedaagd. — 3)
Hanno de Groote, stadhouder van Libya,
kon in 241 den opstand der huurtroepen
niet onderdrukken, en zag toen Hamilcar
Barcas boven zich gesteld. Hierom vatte hij
een doodelijke haat op tegen het geslacht
-der Barcini. Tegen Hamilcar en Hannibal
was Hanno het hoofd der vredespartij. Na
den slag bij Zama was Hanno onder de
gezanten, die te Rome om vrede kwamen
verzoeken. -- _ 4) Bovendien komen onder de
generaals van Hannibal nog Hanno's voor,
-en ook een op Sicilia in 211.
Harii, germaansehe stam, tot de Lugii, de
latere Vandalen, behoorend, aan den boven

-

-lopvandeViu(Or).
Harma, 'A u a, vlek in Boeotia ten N.W.
van Tanagra.
Harmatus, A U(TOi7 , kaap en stad in

aziatisch Aeolis, aan de Zuidkust van Troas,
tegenover Methymna.

Harmodius, `_1o,uódto s en Aristogiton, twee

jonge Atheners, verbitterd door eene beleediging, welke Hipparchus de zuster van Har
aangedaan, vormden liet plan de-modiusha
Pisistratiden te vermoorden. Het gelukte hun
op de Panathenaca in 514 Hipparchus te
dooden, maar Harmodius werd op de plaats
zelve door de. lijfwacht afgemaakt, en Aristogiton werd gevat en door Hippias ter dood gebracht, nadat hij op de pijnbank de vrienden
van den tyran als deelgenooten van de samen
aangegeven. Zij werden, hoewel-zweringhad
ten onrechte, als martelaars voor de vrijheid
beschouwd; hunzelf werd bijna goddelijke eer
bewezen, terwijl hunne afstammelingen ver
voorrechten genoten.
-scheidn
Harmonia, dochter van Ares en
Aphrodite. Toen zij met Cadmus trouwde,
kwamen alle goden op hare bruiloft, en kreeg
zij o.a. geschenken van Aphrodite een kleed
en een halssnoer, die later vele ongelukken
te weeg brachten. Z.mpliiaraus en Alcmaeon.
`Aoµoo z(L 1, 1)

twintig magistraten te Sparta,

belast niet het toezicht over de perioeci. —
2) bevelhebbers der bezettingen, die de Spartanen na den peloponnesischen oorlog naar
de afhankelijke staten zonden, om tot steun
voor de oligarchische partijen te dienen, z.

Harmozéa, stad en omstreken
in Carmania aan de invaart der perzische golf.

Harpagium, - gea,

`_,4Ttáypor, th .4onay „ra

stadje in Mysia aan den Propontis, vanwaar

Ganymédes door den adelaar van -Zeus werd
weggevoerd.
Harpago als belegeringswerktuig is een
lange houten staak of steel, aan welks uiteinde
verscheidene ijzeren haken zaten en waarmede
men de tinnen of de borstwering van den stadsmuur trachtte los te rukken. In een scheepsgevecht is het een enterhaak, manus ferrea.
Harpagus, ' 4 fl ^yos, 1) z. Cyrus. Wegens
zijne ongehoorzaamheid liet Astyages zijn
zoon dooden en hem bij een feestmaal het
vleesch van het kind voorzetten. — 2) veldheer van Darius Hystaspis.
Harpalus, 'A cru^oS, 1) Macedoniër, leefde
langen tijd aan het hof van Philippus, werd
om onbekende redenen verbannen, doch door
Alexander d. G. teruggeroepen en tot schat
aangesteld. In die hoedanigheid volgde-mestr
hij Alex. naar Azië, doch moest in 332 wegens
een of ander vergrijp vluchten; hij keerde
echter terug, toen de koning hem volledige
vergiffenis geschonken had. Te Babylon, waar
hij het beheer over onmetelijke schatten had,
gaf hij zich gedurende Alex.'s tocht naar Indië
aan buitensporige weelde over, zoodat hij bij
diens terugkomst het raadzaam achtte te
vluchten ; met 5000 talenten en 6000 huurlingen ging hij naar Athene, om zijn geld en
zijne troepen voor een oorlog tegen Alex. aan
te bieden. De Atheners wezen hem eerst af,
later ontvingen zij hem echter (z. Demosthenes),
maar toen Antipater hem opeischte, nam hij
de vlucht naar Taenarum en van daar naar
Creta, waar hij vermoord werd. -- 2) grieksch
sterrenkundige, die reeds voor Meton pogingen
deed den griekschen kalender te regelen.
Harpalyee, Ao7C(vZ'7, dochter van den

thracischen koning Harpalycus, die door haar
vader van jongs af als man werd opgevoed;
zij muntte uit in alle kunsten van den oorlog
en was zoo vlug, dat zij de snelste paarden
kon inhalen en zelfs over water loopen kon.
Na den dood van haar vader leefde zij met
eenige makkers in de wouden van roof, totdat
zij door herders omsingeld, gevangen genomen en gedood werd. Bij het verdeelen van
den buit, dien men bij haar vond, ontstond
zulk een twist tusschen de herders, dat ver
gedood werden; daarom-scheidnva
meende men dat de goden vertoornd waren
over den dood van Harp., men beschouwde
haar als een goddelijk wezen en trachtte door
offers en feesten haar schim te verzoenen.
Harpasus, 'A 7t(ooc, riv. in Caria, die langs
de stad Harpasa stroomde en zich in den
Maeander stortte. Eene andere rivier van denzelfden naam, ook Acampsis geheeten, liep op
de oostelijke grens van Armenia in den Pontus
Euxïnus uit.
-

Harpoerates, A1JtoZCiz1/S, een aegyptisch
god, die met den vinger op den mond wordt
afgebeeld en daarom voor den god der stil
gehouden wordt. Hij schijnt-zwijgendh
dezelfde te zijn als Horos.

Harpoeration (Valerius),

`-1o7ro,<orett'w11,

grieksch taalkundige van Mendes, wiens leef-

HARPYIAE --HEBRUS.
tijd onbekend is, schrijver van een A^SLx0
zc»v €Fxa ò`1 cóo(O1 , een taal -, oudheid- en geschiedkundig woordenboek op de werken der
attische redenaars.
Harpyiae, d Q7CvLCCG, godinnen van den
stormwind, Aëllo en Ocypete, dochters van
Thaumas en Electra ; men stelde zich voor
dat menschen, die spoorloos verdwenen waren,
-door haar waren weggeroofd. Later komen zij
in grooter aantal voor (Celaeno, Thyella, e. a.)
als kwelgeesten, die bijv. den blinden Phineus
zijne spijzen ontrooven of ze door hare aan
verontreinigen, totdat Zetes en Calaïs-raking
haar verjagen en vervolgen tot de Strophadische eilanden, waar zij beloven Phineus niet
meer lastig te zullen vallen. V. a. werden zij
bij die gelegenheid gedood. Zij worden afgebeeld half als vrouw, half als roofvogel,
soms met uitgehongerd gelaat en met klauwen
aan handen en voeten.
Harndes of Charades, XaQOi hS, germ. volk
in het leger van Ariovistus (58). Hun eigenlijke woonplaats is op de Chersondsus Cimbrica (Jutland), waar ze naast de Cimbren
,

'

wonen.

Haruspiees. In kritieke gevallen werden
door den rom. senaat haruspices uit Etruria
ontboden, waar de leer der divinatio het meest
tot een volledig stelsel ontwikkeld was. Hunne

taak was het dan, uit de ingewanden der
offerdieren uit te vorschen, of de goden al
dan niet gunstig gezind waren. Zie extispiciura.
In gewone gevallen deden de rom. priesters
zelf hunne waarnemingen. Deze haruspices
behoorden tot den Etruscischen adel. Van hen
te onderscheiden zijn de particuliere haruspices,
die zich sinds de 2de eeuw te Rome vestigden
e.n voor geld waren te raadplegen of als
)11ercennarii in dienst traden van ambtenaren.
Hun gezag werd door den senaat niet erkend.
Hasdrubal, 'AocYooff e , carthaagsche naam.
1) zoon van Hanno, in den eersten punischen
oorlog met ruim 30000 man en 130 olifanten
naar Sicilia overgestoken (251), doch in 250
bij Panormus (Palermo) door L. Caecilius
Metellus (Caecilii n°. 2) verslagen. -- 2)
schoonzoon van Hamilcar Barcas, dien hij
in 228 als carthaagsch opperbevelhebber
in Hispania opvolgde. Hij stichtte Carthago
nova (thans Carthagena), en sloot niet de
Rom. een verdrag, waarbij de Ibérus als
grensrivier tusschen beide staten werd aan
tevens de onzijdigheid van Sa -gewzn
werd erkend. In 221 werd hij uit-guntm
persoonlijke wraakzucht door een Hispaniër
vermoord. — 3) zoon van Hamilcar Barcas
en broeder van Hannibal. Toen Hannibal
naar Italië trok, nam Hasdrubal het bevel
in Hispania op zich (218) en handhaafde
zich met roem tegen de gebroeders P. en Cn.
Cornelius Scipio, die in 211 sneuvelden. In
211 echter verscheen een jongere Scipio, de
latere Africanus maior, in Hispania ; Carthago
nova ging voor Hasdrubal verloren ; zie verder
Cornelii n°. 13. Op de roepstem zijns broeders
trok hij in 208 naar Italia, waar hij echter
door de beide consuls MI. Livius Salinïltor
(Livii n°. 7) en Claudius Nero (Clauclii n°. 22),
,
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die zich ongemerkt vereenigd hadden, werd
aangevallen bij Sena Gallica aan den Metaurus. Hasdrubal sneuvelde (207). Het afgehouwen hoofd werd over den wal van Hannibals legerplaats geworpen, om hem aldus
bericht te geven van zijns broeders dood..- 4) zoon van Gisco, onderbevelhebber van
n°. 3, die tot 206 in Hispania streed, vervolgens in Africa oorlog voerde, eerst tegen
Masinissa, daarna tegen de Rom. Hij was niet
gelukkig in den oorlog ; men weet aan hem
de nederlaag van Hannibal bij Zama en hij
moest door vergif een einde aan zijn leven
maken. Door zijne dochter Sophonisbe aan
koning Syphax ten huwelijk te geven, haalde
hij dezen tot een bondgenootschap met Carthago over. — 5) behalve de reeds genoemde
komen er in den tweeden punischen oorlog
nog meer Hasdrubals voor, o. a. in 215 op
Sardinia. — 6) veldheer in 151 tegen Masinissa en in den derden punischen oorlog tegen
de Rom. Hij zegevierde over den rom. consul
M'. Manilius, doch moest later voor Scipio
de wijk nemen naar den burg. Hijzelf gaf
zich ten laatste over en werd als gevangene
naar Italia gevoerd, waar hij • stierf. Zijne
vrouw en kinderen stortten zich in de vlammen. — 7) Zie Cliíomachus n 0 . 2.
Rasta, lans. Rasta para, lansschacht zonder
punt (cuspis), een eereteeken voor soldaten
wegens betoonden moed. Bij verkooping van
buit werd eene hasty in den grond gestoken;
evenzoo had de praetor eene hasty naast zich
staan bij gerechtelijke verkoopingen ; vanhier
de uitdrukkingen sub hasty venire, bona hastae subicere en dgl. Ook het gerechtshof der
centam7mviri had eene hasta in den grond geplant.
Rasta = Asta.
Hastáti, oorspronkelijk soldaten, die met
eene lans gewapend waren. Toen echter het
rom. voetvolk voor het grootste gedeelte gewapend werd met de kortere, doch zwaardere
werpspeer, die den naam van pilura droeg,
(sedert den tijd van Camillus, zie acies) ging
de naam haslati over op de jongere manschap;
uit de soldaten van rij peren leeftijd werden
de principes gevormd en uit de oudgedienden
de pilani of triarii. De hastati en principes

droegen, behalve zwaard en schild, ook het

pilurn, terwijl de pilani in plaats daarvan de
hasta kregen. Zie cenluria.
Natra, zie AIrae.
Hatria, zie .Aria.
Hattaarii (Attuarii), zie Chasuarii.

Hebe, "Ilh'j, dochter van Zeus en Hera,
godin der jeugd. Toen Heracles onder de
goden was opgenomen, kreeg hij haar tot
gemalin en werd zij in hare betrekking als
schenkster der goden door Ganymddes ver
Zij werd op vele plaatsen vereerd,-vange.
meestal in vereeniging met Hera of Heracles;
soms wordt zij Ganyméda of Dia genoemd.

Hebraei = Iudaei.
Hebron, Efloc'w, oude stad in Palaestina,
ongeveer ten Z. van Jerusalem.
Hebrus, "E/3oo;, thans Maritza, voorname
rivier van Thracia, met breede zij stroomen

HEBUDAE—HECTOR.
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en een uitgebreid stroomgebied. Hij ontspringt
op den coons Rhodope (Despoto-dagh) en den
Scomius en valt met twee armen bij Aenus
in zee. Aan den Illebrus werd Orpheus door
de thracische Bacchanten vermoord.

Hebudae = Ebudae,
Hecabe, `E,cá^.1i7, dochter van Dymas of
Cisseus of Sangarius, tweede vrouw van Priamus, moeder van Hector, Paris (z. Aesacus),
Cassandra en vele andere kinderen, die zij
allen tengevolge van den trojaanschen oorlog
zag omkomen of in slavernij wegvoeren. Zij
zelve werd als slavin aan Odysseus gegeven.
Den dood van haar zoon Polydórus wreekte
zij door de zonen van Polymnestor te dooden
én hemzelf de oogen uit te krabben. Het voor
werd als haar graf be--gebrtCynosma
schouwd, en ter verklaring van dien naam
verhaalde men, dat zij na hare wraakneming
op Polymnestor in een hond veranderd en in
zee gesprongen was, of dat de Grieken, daar
zij hen met scheldwoorden placht te overladen, haar den naam van teef gegeven hadden,
of dat zij haar om diezelfde reden gesteenigd,
maar onder den steenhoop inplaats van haar
lijk dat van een hond gevonden hadden.
-

Hecaërgus, -ge ExáyoS, --^oyi, vèrtreffende, bijnaam van Apollo en Artemis.
Heeamëde, Exaµrd , van Tenedus, dochter
van Arsinods ; toen Achilles het eiland ver
werd zij aan Nestor tot slavin gegeven.-overd,
Hecataeus, Ezax s oq, 1) van Milétus, zoon
van Hegesander, de eerste geschiedschrijver
genoemd, daar hij de eerste was, die verder
ging dan eerie omschrijving in proza van
mythen en legenden, en in zijne werken,
TheioJoq »ijs en Téiié ^loyia&, de resultaten van
zijne onderzoekingsreizen in verre landen
neerlegde. Herodotus heeft geregeld van zijn
werk gebruik gemaakt, maar hem ook dik
bestreden. Bij den opstand van de Io--wijls
niërs tegen de Perzen trad hij als een der
leiders op, maar zijn wijze raadgevingen
werden niet opgevolgd. — 2) van Abdera,
geschiedschrijver, die geruimen tijd bij Ptolemaeus in Alexandrië gewoond heeft. Hij was
een leerling van Pyrrho ; hij heeft geschreven over de poëzie van Homerus en Hesiodus,
en verder een romantische geschiedenis van
Aegypte, en een werk over de Hyperboraei.
Hij schrijft in denzelfden geest als zijn
,jongere tijdgenoot Euhemerus. Excepten uit
zijne werken vinden we bij Diodorus Siculus.
Op zijn naam is ook nog een j oodsch werk
over de Joden overgeleverd dat van veel later
tijd is. -- 3) tyran van Cardia ten tijde van
Alexander d. G.
Hecate, Exázss, dochter van Zeus en Hera
of Deméter of Pheraea, de dochter van Aeolus,
of van Perses en Asteria. Zij was de eenige
van het geslacht der Titanen, die aan Zeus
;

,

trouw bleef, daarom schonk hij haar na zijne
overwinning macht in den hemel, op aarde
en op zee. In haar drievoudig gebied werkt
zij heilrijk, en geeft zij haren vereerders
wijsheid en geluk. Maar tevens is zij ook
godin der onderwereld en als zoodanig wordt
zij het • meest vereerd en heeft zij ook aan-

deel aan de mysteriën ; zij was het die de
schaking van Persephone . had gezién, aan
Deméter bericht er van gegeven had en haar
bij het zoeken naar hare dochter had geholpen.
Zij is vooral de godin der spoken, die zij des
nachts uit de onderwereld doet opstijgen om
de menschen te kwellen en angstig te maken;
zij zelve zwerft 's nachts, door de schimmen
der afgestorvenen en door zwarte honden
begeleid, over de graven en beschermt de
tooverheksen bij hare bezweringen en bij
het bereiden van hare toovermiddelen. —
Hec. was waarschijnlijk oorspronkelijk de
godin der nieuwe maan, daarom wordt zij
soms geïdentificeerd met Artemis, die zelve
ook Hecate genoemd wordt. — Zij had slechts
weinige tempels, maar talrijke beelden (^z«za;u, e 'rj t(s) -en altaren op marktpleinen,
voor de poorten en de deuren der huizen;
vooral op driesprongen plaatste men beelden
van haar met drie hoofden of drie lichamen
('Evodia, Tgtodizys, Trivia, TQt Iq x)oq, Tet'µoocos, Triceps, Triformis). Men offerde haarhonden, zwarte lammeren en honig en op
den laatsten dag der maand plaatste men bij
hare beelden allerlei spijzen, die door arme
lieden werden weggehaald. Zij wordt beschreven als eene vreeselijke gestalte met
slangen inplaats van haren en voeten, een
paarde -, een honde- en een leeuwekop, enz.;
afgebeeld wordt zij echter soms onder eene
eenvoudige menschelijke gedaante, meestal
met drie hoofden of drie lichamen; hare
attributen zijn honden, slangen, touwen,
sleutels, fakkels, dolken, appels, enz. — Bij
de Romeinen werd zij vooral in , den keizer
vereerd. Diocletiánus stichtte te Antiochië-tijd
een heiligdom voor haar, waarin men met

365 trappen afdaalde.
Hecato, EzdTO v, van Rhodus, stoicijnsch

wijsgeer in de 2de eeuw, leerling van Panaetius, stond bij zijne tijdgenooten en bij lateren
in hoog aanzien. Van zijne talrijke werken
is weinig bewaard gebleven.

Hecatombaeon,

Excczo,u/acwv,

lste maand

van liet Attische jaar (midden Juli — midden
Augustus), z. 1nraus.
Hecatompylus, Eyaz6un i' oS, hoofdstad van
Parthyaea of Parthyéne, later residentiestad
der parthisch e koningen, totdat zij hun residentie naar Ctesiphon overbrachten.
Heeatonnési, Ezarorrsjoob, de 100 eil., eene
eilandengroep aan de Adramyttische golf,
tusschen Lesbus en de aziatische kust.
Hector, "Ezcwe, oudste zoon van Priamus
en Hecabe, echtgenoot van Andromache,
vader van Astyanax, een man die aan teedere liefde - voor vrouw en kind, voor ouders.
en medeburgers, buitengewonen heldenmoed
paarde, waarvan hij, als leider der verdediging van Troje tegen de Grieken, onder bescherming van Apollo schitterende bewijzen
gaf. Gedurende den tijd dat Achilles uit wrok
tegen Aganlennon zich van den strijd onthoudt, brengt H. de Grieken geducht in het
nauw, zelfs dringt hij tot hunne schepen
door en begint hij die in brand te steken.
Wel gelukte het Patroclus in de wapenrusting
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van Achilles de Trojanen op de vlucht te
„jagen, maar hijzelf werd door H. gedood. Toen
H. kort daarna door Achilles (z. a.) verslagen
was, beschermden Apollo en Aphrodite zijn
lijk tegen de smadelijke behandeling van zijn
vijand, totdat het op bevel van Zeus zelf
aan Priamus teruggegeven en plechtig begraven werd.

Demosthenes tot ons gekomen is. — 2) oudste
schrijver over kerkgeschiedenis, tijdens Marcus Aurelius. Zijn werk, 5 boeken
1u ra is verloren, maar wordt vaak geciteerd
door Eusebius. — 3) of Egesippus, naam,
waaronder in de ME. de latijnsche vertaling
van Flavius Josephus (z.a.) geciteerd wordt,
die uit de 4de eeuw n. C. dateert, en aan

Hecuba = Hecabe.
Hegelochus, HyRoyos, 1) een tooneelspeler,
die eens bij de . opvoering van een treurspel
de woorden yrv' oow uitsprak als ya2iv

Ambrosius wordt toegeschreven.

groot gelach verwekte en niet spoedig vergeten werd. — 2) bevelhebber der
vloot van Alexander d. G. gedurende de

•3Qio, wat

eerste jaren van zijne veldtochten, onder -.
wierp Tenedus, Chins e. a. eilanden.
HegPnion, Hyrµttn', 1) van Thasus, dichter van de oude attische comedic, ook bekend
door zijne parodieën op de gedichten van
Homerus. — 2) atheensch staatsman ten tijde
van Demosthenes, behoorde tot de macedoniache partij.
Hegemone, Hpi pov^, 1) bijnaam te Sparta
,en in Arcadië aan Artemis gegeven. — 2)
Bene van de Charites.
`Hy^,^tovl^^, in het algemeen leiding, voor
eerste rang-ziterschap,nbode
onder staten, lie gemeenschappelijke belangen
te verdedigen hebben. De staat, die de hegemonie had leidde de beraadslagingen over
die belangen, voerde in den oorlog de ver
troepen aan, bepaalde hoeveel iedere-bonde
staat aan geld en manschappen moest bijdragen, enz.
Hegesias, `Hyrjaiaq, 1) cyrenaeisch wijsgeer,
leefde in de 3de eeuw te Alexandrië. In zijn
werk, 'A rozaozéowv, leert hij dat genot het
doel van het leven is, dat de mensch echter
niet hopen kan dit doel ooit te bereiken, en
dat het dus beter is te sterven dan het leven
te verdragen. Vele van zijne leerlingen (Hy^4Yta.o) pleegden inderdaad zelfmoord, vandaar
dat hij den bijnaam H1Uot,6á.3'azoS kreeg. —
2) redenaar en sophist van Magnesia, omstreeks 300, wordt, hoeveel hij tal van navolgers had, wegens zijn gezwollen en gemaakten stijl door de ouden streng gelaakt.
Hij is de schepper van den Aziatischen stijl
(Asianismus). Als geschiedschrijver wordt hem
gebrek aan waarheidsliefde verweten.
Hegesiloehus , 1) leider eener
oligarchische partij op Rhodus, die in 356
met de hulp van Mausólus van Carië de
democratie omverwierp en de regeering in
handen nam ; hij maakte zich berucht door
zijne losbandigheid. Na den dood van Mausólus werd de democratie hersteld. — 2)
rhodisch staatsman, in 171 voorstander van
een bondgenootschap met de Rom. tegen
Macedonië.

Hegesinus, van Pergamus, leerling van Euander en zijn opvolger als hoofd
der academische school, leeraar van Carneades.
Hegesippus, Hy ^On7roS, 1) atheensch rede
vriend en. partijgenoot van Demosthe--nar,
nes; van hem is waarschijnlijk de redevoering
:z„o' `A^.ovvroov, die onder de werken van

Hegesistratus, `HyiciarQazoS, 1) zoon van
Pisistratus, regeerde na het verdrijven der
Mytilenaeërs over Sigéum. -- 2) Sauriër, zoon
van Aristagoras, kwam uit naam der Samiërs
de hulp der grieksche vloot inroepen en bewoog Leotychides naar Samus te zeilen, wat
aanleiding gaf tot den beroemden slag bij
Mycale (479).
`EzazóyX^ao.FS = Centimani.
`Ex-v e 000t, waren oudtijds in Attica boeren,
die gepachten grond bebouwden, en vijf zesden
van de opbrengst aan den grondeigenaar
moesten afstaan. Bij niet-vervulling van deze
verplichting werden zij met hun zoons diens

lijfeigenen.

Helena, 1) dochter van Zeus of
Tyndareos en Leda, beroemd door hare weergalooze schoonheid. Reeds op zeer jongen
leeftijd werd zij door Theseus geschaakt en
naar Aphidnae gebracht, maar spoedig door
'hare broeders, de Dioscuren, bevrijd. Later
dongen zooveel jongelingen naar hare hand,
dat Tyndareos haar aan niemand durfde
geven, uit vrees dat onder de mededingers
een geweldige strijd zoude ontstaan ; op raad
van Odysseus nam hij eindelijk allen den
eed af, dat zij den uitverkorene niet zouden
bestrijden, maar integendeel tegen aanvallen
en beleedigingen zouden verdedigen. Helena
koos nu Meneláus tot echtgenoot en kreeg
bij hem eene dochter, Hermione. In zijne
afwezigheid liet zij zich schaken door Paris,
den zoon van Priamus, en nam zij vele
schatten naar Troje mede. Dit was de aan
oorlog, waaraan-leidngtorjasch
de meeste grieksche vorsten, gedeeltelijk door
hun eed gebonden, deel namen. Wegens hare
schoonheid wordt zij ook te Troje, in weerwil
van de rampen van den oorlog, algemeen
geëerd en bewonderd ; niettemin had zij berouw over haar misstap en verlangde zij
naar haar vaderland terug. Na den dood van
Paris huwde zij met Deïphobus, een anderen
zoon van Priamus, dien zij v. s. bij de inneming van de stad aan de Grieken in handen
leverde. Toen Menelaus haar terugvond,
wilde .hij haar eerst dooden, maar hare schoonheid redde haar, hij nam haar mede naar
Sparta, waar zij nog lang met hem in vrede
en geluk leefde, en na haar dood in hetzelfde
graf met hem bijgezet werd. — V. a. was zij
met Paris in Aegypte gekomen, waar Proteus haar en de geroofde schatten terughield
en na den oorlog aan Menelaus teruggaf. Een
schijngestalte vergezelde Paris naar Troje,
daar de oorlog volgens beschikking van het
noodlot gevoerd moest worden. — V. a. was
zij na den dood van Menelaus door hare stiefzonen verjaagd en naar Rhodos gevlucht,
,
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waar zij, als oorzaak van den grooten oorlog,
aan een boom werd opgehangen; na haar
dood werd zij daar vereerd als Helena Dend2-is. — Nog werd verhaald dat zij in het
leven teruggeroepen werd en naar het eiland
Leuce verplaatst, waar zij met Achilles huwde
en hem een zoon Euphorion baarde. — 2)
dochter van Paris en Helena. — 3) dochter

van Aegisthus en Clytaemnestra. - 4) (Flavia
lu/ia), moeder van Constantijn d G., Christin.
-- 5) dochter van Constantijn d. G., gemalin
van keizer Julianus.
Helena, vroeger Cranaë, rotseilandje
bij de Zuidspits van Attica. Zie ook Illiberis.
Helenes, "E eros, zoon van Priamus en
Hecabe, beroemd waarzegger. Hij werd door
de Grieken gevangen genomen of liep tot
hen over, en openbaarde hun op welke wijze
Troje genomen kon worden. Na het eindigen
van den oorlog ging hij met Neoptolemus
naar Epirus; toen deze gestorven was, huwde
hij Andromache en kreeg hij een deel van
het rijk, waarin hij een vesting bouwde, geheel naar het model van Troje. Hij liet de
regeering aan Molossus, den zoon van Neoptolemus en. Andromache, na. -- V. a. vluchtte
hij, toen Neoptolemus Hermione tot vrouw
nam, met Andromache en Molossus naar
Molossië: Helepolis, íco) .S, een door Demetrius
Poliorcëtes uitgevonden belegeringswerktuig;
liet was een verplaatsbare toren met negen
of minder verdiepingen, beneden van een
stormram voorzien en op de hoogere verdiepingen ingericht tot het werpen van lichtere
projectielen. Iedere verdieping had van buiten
een galerij met borstweringen voorzien en het
geheel was met ijzer beslagen.
Helia = Velia.
Heliadae, `HL.ála&, zeven zonen van Helius
en Rhode. Zij hadden van hun vader vernomen dat de godin Athena de plaats, waar
men haar het eerst zou offeren, tot haar
woonplaats zou kiezen, daarom haastten zij
zich haar een offer te brengen, doch vergaten
•het te verbranden, zoodat zij hun doel niet
bereikten. Zij waren zeer bekwaam in sterrenkunde en scheepvaart en boven allen
muntte Tenages uit, waarom zijne broeders
hem uit afgunst doodden en, toen hun mis
ontdekt werd, naar verschillende landen-da
vluchtten. Zij werden als heroën vereerd door
de Rhodiërs, die ook Heliaden genoemd worden, en tot aandenken aan hen de gewoonte
behielden het offer niet te verbranden.
Heliades, `BAtade , zusters van Phaëton,
die zijn dood onophoudelijk beweenden. Hare
tranen veranderden in barnsteen, en zij zelve
werden in boomen veranderd, waaruit een
vocht vloeit, dat, wanneer het gestold is,
tot barnsteen wordt.
`H^Laie, de rechtbank der gezworenen ()aor(sé) te Athene. Jaarlijks werden door het
lot 6000 burgers boven de 30 jaar, die in het
bezit hunner burgerrechten waren, 600 uit
elke phyle, als heliasten aangewezen, die in
10 sectiën van 500 verdeeld werden, terwijl
1000 als plaatsvervangers overbleven. Voor

ieder proces wordt een zeker aantal rechters
bepaald, men vindt rechtbanken vermeld van
200, 300, 400, soms van 1000 of 1500 leden,
zeer zelden kwamen alle 6000 bij elkander.
Voor het bijwonen der zittingen werden de
rechters sedert Pericles betaald, z. 4zuorzó .
Helice, `E^ix^, oude hoofdstad van Achaia,
met een beroemden Poseidon- tempel. Bij eene
vreeselijke aardbeving in 373 werd de stad
door de zee verzwolgen. In hare plaats werd
Aegium hoofdstad van den achaeischen bond.

Helicon, `Ew', berg in het Z. van Boeotia, aan de Muzen geheiligd, rijk aan bosch,
dat door grasrijke weiden wordt afgewisseld,
met vruchtbaren bodem en vele bronnen.
Onder de bronnen zijn beroemd : -4yanippe
en Hippocrene, de paardebron, door den hoefslag van Pegasus te voorschijn geroepen.
Heliconiades — de Muzen.
Heliodórus, HUdwooS, 1) ó
omstreeks 150, Athener, die de acropolis in
15 boeken beschreef, een werk, dat bijna
geheel verloren gegaan is. — 2) rhetor te
Rome, vriend van Horatius. — 3) Syriër,
rhetor te Rome en secretaris van Hadridnus,
later praefect van Aegypte. --- 4) schrijver
van een werk over metriek. -- 5) van
Emesa, V. s. bisschop van Tricca, schreef
omstreeks 400 na C. een griekschen roman
ALJtoTCLxá, bevattende de liefdesavonturen
van een Thessaliër Theagenes en eene aethiopische prinses Chariclea.
Heliogabalus of Elagabalus, `II) toyci*s hoc.
De eigenlijke naam was Varies Avitus Bassianus. Hij was verwant met de Sevéri op
de volgende wijze:
L. Septimius Iulia, Iulia Maesa
Severus, geh. met
rom. keizer Sept. Se- zusters
-193-211 verus.
Caracalla, Geta, • Soaemis Mammaea,
211-217. 211-212. geh. m. Va- geh. m.
rius Marcel- Gessius
lus. Marcianus

f

Heliogabalus
Alex. Severus.
Heliogabalus was priester van den zonnetempel te Emesa in Syria. Door zijne groote
gelijkenis op (M. Aurelius Antoninus) Caracalla, kwam Iulia Maesa op het denkbeeld,
den schoonera, doch onbeteekenenden knaap,
die slechts 14 jaar oud was, voor een zoon
van Caracalla te doen doorgaan. Zóó werd hij
onder den naam M. Aurelius Antoninus tot

keizer uitgeroepen (218-222). Hij beging als.
keizer - allerlei laffe dwaasheden, stelde ' o. a.
een senaat voor vrouwen in, onder wiens bestuur de modes zouden geregeld worden, en
gaf zich onbeteugeld aan uitspattingen en
wellust over, terwijl hij zich overigens geheel door zijne moeder Soaemis liet beheerschen.
Hij had zijn neef, den edelen Alex. Severus,
tot mederegent aangenomen (221) ; toen hij
echter dezen naar het leven stond, werd hijzelf'
met zijne moeder door de soldaten omgebracht.

HELIOPOLIS--IELLESPONTUS.
Heliopolis, H)iou qt6) 5 , stad in Coelesyria tusschen den Libanon en den Antilibanon, ook Baalbek = Baalsstad genoemd, eene
prachtige stad, de hoofdzetel van den Ba ä lsdienst. Antoninus Pius liet hier een schoonen
tempel voor Jupiter bouwen. — 2) stad in
Aegypte, aan het begin der Nij ldelta, hoofdzetel van den aegyptischen zonnedienst. De
stad leed veel door den veldtocht van Cambyses. In den griekschen tijd is de stad vervallen.

Helius, 'R) Loc, Sol, zoon van Hyperion
en Thea of Euryphaessa, broeder van Selene
en Eos, de zonnegod. Iederen morgen komt
hij in het uiterste Oosten uit den Oceaan op
en voert zijn schitterenden wagen, bespannen
met vier paarden, die zoo vurig zijn, dat
zelfs Zeus ze niet kan besturen, langs den
hemel, om 's avonds in het Westen weder in
den Oceaan neder te dalen, van waar hij v. s.
des nachts in een gouden boot slapend naar
het 0. terugkeert. Hij is, daar hij met zijne
stralen overal doordringt, alziend

(avf^^oxi^ s)

en dus alwetend, daarom werd hij bij plechtige verzekeringen en eeden als getuige aangeroepen. Op het eiland Thrinacia weidden zijnedochters, Phaethusa en Lampetié, voor hem
7 kudden runderen en 7 kudden schapen,
elke van 50 stuks, een getal dat nooit grooter
of kleiner werd, en op vele plaatsen, waar
hij vereerd werd, vond men aan hem gewijde
kudden. Zijne kinderen waren o.a. Aeétes,
Circe en Phaëthon. -- Hel. werd vrij algemeen
in Griekenland vereerd, vooral op Rhodus,
waar zijn 100 voet hoog beeld stond, de zoogenaamde colossus van Rhodus, het werk
van Chares. Men offerde hem witte paarden,
verder rammen, stieren en geiten; de haan en
de arend waren hem gewijd. Op zijne afbeeldingen draagt hij een stralenkrans en een wijden mantel en heeft hij een wereldbol in de
hand, soms staat hij op zijn wagen. Vgl. Apollo.
Helium ostium, de zuidelijke mond van
den Rijn, de oude Maasmond, die toen veel
breeder was dan tegenwoordig.
Hellanicus, E).)avt,coq, van Mytiléne, jongere tijdgenoot van Herodotus, logograaf,
wiens vrij talrijke werken verloren gegaan
zijn. Hoewel hij veel gereisd en veel gestudeerd had, wordt hem door sommige oude
schrijvers gemis aan oordeel en onnauwkeurigheid verweten.
'EofGz &, een commissie van burgers
uit Elis, belast niet de regeling van en het
toezicht op de olympische spelen, zij fungeerden
tevens als kamprechters. Aanvankelijk was
dit aan één persoon opgedragen, later vindt
men 2, nog later 9, 10 of 12 rechters ver

-meld.

l . In Homerus' tijd was Hellas
Hellas, `Ethi

alleen de naam eereer stad in het zuid- thessalische landschap Phthiótis of Phthia, het
gebied van Achilles. In het historische tijdperk is Hellas = Graecia, n. 1. 1) Midden Griekenland, thans Livadia, — 2) de Peloponnesus, ---. 3) de door ligging en beschaving
tot Griekenland behoorende eilanden. Epirus
en Thessalia, samen ook wel Noord -Grieken-
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land genoemd, werden door de oude Grieken
niet tot Hellas gerekend. Daar de Grieken
hun land niet als één geheel beschouwden,,
maar als een complex van verschillende staatjes
en volken hadden zij voor Hellas geene bepaald aangegeven aardrijkskundige grens, en
daar ook buiten Hellas Grieken woonden, is
de uitdrukking i 7raa( `.E2^ aá niet altijd
juist te bepalen, en meermalen = al wat
Grieksch is. In eregeren zin is Hellas alleen.
Midden - Griekenland, - met de landschappen
Attica, Megaris, Boeotia, Loeris, Doris, Phoeis, A etolia en Acarnania. Als rom. provincie
heette Griekenland Achaia.
Helle, "EL2 q, dochter van Athamas (z. a.)
en Nephele. Door hare moeder van den dood
gered, vluchtte zij met haar broeder Phrixus
uit hun vaderland en verdronk in de zee, die
naar haar Hellespont genoemd wordt.
Hellen, 'EUUyv, zoon van Deucalion en
Pyrrha, of van Zeus en Dorippe, vader van
Dorus, Aeolus en Xuthus, stamvader der
Hellenen.
;

,

Hellénes, Vóór Homerus bestaat
er geen gemeenschappelijke volksnaam voor
de bevolking van Griekenland. In verschillende streken komen verschillende stammen
voor : Abantes, Curéíes, Caucónes, Leleges,
Epéi, Drjopes, Danai, Dolopes, Myrmidones,

welke laatsten bij Homerus ook Hellenen
worden genoemd naar hunne stad Hellas.
Mettertijd verdwijnen deze stammen door sa
verhuizing, enz., en komen twee-mensltig,
andere namen, Pelasyi en Hellenes, er voor
in de plaats. Beide stammen kwamen uit
Thessalia, de Pelasgen het eerst. De Hellenen
drongen de Pelasgen weder op den achtergrond'
en de naam Hellenen werd de algemeene volksnaam. — Als gemeenschappelijke naam der
Grieken bezigt Homerus wel den naam .schaei,
waarschijnlijk waren deze in zijn tijd de voornaamste stam. De grieksche schrijvers evenwel splitsen de Hellenen weder in vier stam-

men : d eoles, Aehccei, Iónes, Doses. Het is

hier de plaats niet, over de afkomst en onder
verhouding dezer stammen gissingen te-linge
maken. De Ioniërs en Doriërs werden allengs
de hoofdstammen.

Hellenismus, de algemeen gebruikelijke
naam voor de Grieksche beschaving na Alexander den Groote. De oostersche volkeren hebben de Grieksche beschaving overgenomen en
vervormd, en wederom invloed uitgeoefend
op de eigenlijk Grieksche beschaving. Hellenistisch wordt de kunst, de poëzie, de ge -

schiedbeschrijving, de philosophie en de godsdienst zoowel van de Grieken als van de
oostersche volkeren.
EI 2 yvo tfiCgiat, een college van 10 door de
volksvergadering gekozen atheensche. ambtenaars, die de bijdragen der bondgenooten
moesten innen en de bondskas beheerden.
Deze bijdragen beliepen in den peloponnesischen oorlog ongeveer 1300 talenten ; de
kas werd aanvankelijk op Delus, sedert 454op voorstel van Pericles te Athene bewaard.
c

Zie Pericles.

Hellespontus, `EA2'airovros, zee van Helle,

HELLI—EZ%cIEKA.

,4O4

die volgens de mythe daar zou verdronken
zijn, thans de straat der Dardanellen. Ook
het aziatische kustland langs de zeeëngte en
zelfs nog verder oostwaarts wordt somtijds
Hellespontus genoemd. In den lateren kei zerstij d was dit ook de naam der rom. provincie, die uit Troas en een deel van Mysia
gevormd was en Cyzicus tot hoofdstad had. —
Hellespontias, een van den Hellespont kom ende wind.

Helli, = Selli.
Hellomenum, EJDo^tn'ov, havenstad aan de
0. -zijde van het eiland Leucas.
Hellopia, E2),o;ri« = Ellopia.
Hellotia, EAawrta, 1) feest te Corinthe ter
eere van Athena, die hier den bijnaam Hel
feest op Creta ter eere van-lótishad.—2)
Europa, die hier onder den naam Hellotis
goddelijke eer genoot.

Helmantica = Salmantica.
Helórus of -um, "E)wooS, -ov, stad aan de
Oostkust van Sicilia ten Z.Z.W. van Syracusae, aan den mond van de rivier Helorus.
Helos, "E2oc, stadje aan de Laconische golf,
te midden van moerassen gelegen; vandaar
de naam. De ouden leidden, op den klank af,
den naam Heloten van deze stad af. Ook eene
lage streek in Elis aan den Alphéus droeg
dezen naam.

Helótes, Ewz.c,

EIJA- vat,

de afstammelin-

gen der vroegere bewoners van Lacedaemon,
die door de dorische veroveraars van vrijheid
en goederen beroofd waren en als staatsslaven
aan particulieren ten gebruike gegeven werden, voor wie zij als lijfeigenen het land bebouwden. Van de opbrengst van het land hadden zij een bij de wet bepaalde hoeveelheid
aan hunne heeren af te staan, het overige
was voor hen, zoodat zij onder gunstige omstandigheden eenig vermogen konden verweren. Het was den heeren niet geoorloofd hen
te dooden of buitenslands te verkoopen, ook
mochten zij niet zonder toestemming van den
staat vrijgelaten worden. Daarentegen kregen
zij somtijds van staatswege de vrijheid voor
dapperheid, in den oorlog betoond, waarin zij
als lichtgewapenden, zeer zelden als hoplieten,
later ook als matrozen dienden. Z. JV o& uth ht s .
Het burgerrecht kregen zij hoogst zelden.
Z. echter M oaz^5. In 464 stonden zij na eene
groote aardbeving op en trokken zij zich in
de vesting Ithome terug, vanwaar zij 10 jaar
lang een oorlog voerden, die eindigde met
hun vrijen aftocht uit de Peloponnesus. Hun
groot aantal boezemde den Spartanen voort
vrees voor dergelijke voorvallen in,-duren
die zich in strenge, soms gewelddadige maatregelen uitte. Z. Yo^^,z-^é ie..
„

,

Helvaeones of Helvecones, germaansche
stam tot de Lugii, de latere Vandalen, behoorend, tusschen Viadua (Oder) en Vistula
(Weichsel).
Helvetii,

.

E.tovr tot,

een machtig keltisch

volk tusschen den mons Iura (Jurageb.), den
Rhodanus (Rhone) en den Rhenus (Rijn), ver
pagi of kantons, waarvan twee, de-delinvr
paiius Tiqurinus en de p. Verbi fenus nader bekend zijn. Z. ook Toliyeni. De Helvetiërs sloten

zich aan bij de Cimbren ; de Tiguriners brachten
in 107 onder Divico den rom. consul L. Cassius
Longinus (Cassii n°. 3) eene beslissende neder laag toe; Cassius sneuvelde en zijn leger moest
onder het juk doorgaan. Een ander gedeelte der
Helvetiërs keerde na de nederlaag der Cimbren
in 101 weder naar hun land terug. In 58, bij
Caesars komst in Gallia, ondernamen de Helvetiërs weder een groote volksverhuizing, doch
werden door Caesar met ontzaggelijk verlies
teruggeslagen ; van de 263000 menschen bleven slechts 110000 over. Sedert dien tijd
begon men den aiC er Helvetiorum met rom.
sterkten te bezetten. Na den dood van keizer
Otho, toen de Helvetiërs Vitellius niet wil
erkennen, werden zij als wilde dieren-den
opgejaagd en vervolgd. De arier Helvetiorura
behoorde tot Belgica, en strekte zich oorspronkelijk . tot . aan de Bodensee uit. Sedert
de indeeling van het rijk door Diocletiánus
behoorde het oostelijke gedeelte en de geheele
Bodensee tot Raetia.
llelvidii, rom. geslacht, uit Samnium afkomstig. 1) P. Helvidius Rufus, bij Cicero
vermeld, een vriend van Cluentius. — 2) Hel
dempte met veel beleid in 51-vidusPrc
na C. de onlusten in Cappadocia; v. s. is dit
dezelfde als n°. 3. — 3) C. Helvidius Priscus,
schoonzoon van Thrasea Paetus, was een
man van republikeische gezindheid en een
beoefenaar van wetenschap en wijsbegeerte,
vooral van die der Stoicijnen. Onder . Nero
bekleedde hij de quaestuur, de praetuur en
het volkstribunaat, doch werd om zijn staatkundige gevoelens verbannen. Hij werd door
Galba teruggeroepen; Vespasiánus verbande
hem nog eens, en liet hem later, omdat hij
niet ophield zich tegen den keizer vijandig
te betoonen, ter dood brengen. — 4) Helvidius
Priscus, zoon van n°. 3, stierf onder Domitiánus in den kerker, wegens een spotdicht
op den keizer.
llelvii, plebejisch geslacht. Een uit dit
geslacht, C. Helvius Cinna, werd bij Caesars
begrafenis bij vergissing vermoord - door het
volk, dat het op L. Cornelius Cinna (zie
Cornelii n°. 40) had gemunt. Ook een dichter
van dezen naam wordt genoemd als maker
van een gedicht Smyrna, vriend van Catullus.
Waarschijnlijk is het dezelfde. De moeder
van Cicero was eene Helvia, evenals de moe
-dervanSc(
zoon).
Helvii, gallisch volk tusschen den mons
Cebenna en den Rhodanus. Hoofdstad : Alba
Augusta.
Hemeroscopium, H5teQooxo2cs ov, zie Dianium.
Hemesa = Emesa.
'E sza, een college van 10' magistraten
met een schrijver, die te zorgen hadden voor
het toezicht op en de bewaking van gevangenen, voor het voltrekken van doodvonnissen, enz. Zij die op heeterdaad betrapt
waren bij eene misdaad, waarop dood- of
gevangenisstraf stond, werden voor de elfmannen gebracht, die in geval van bekentenis konden vonnissen, en anders de zaak
voor eene rechtbank brachten, waarbij zij de
instructie leidden.
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Heneti, 'Ev^zoi, volksstam aan den Parthe-

in Paphlagonia, bondgenooten van Priamus, koning van Troje. Dit volk verdween;
de ouden meenden het teruggevonden te heb
Tleneei, in Gallia Cisalpina. Zie-benid
Veneii.

h ius

Henioehi, `lli bo fob, zeerooversvolk op de
N.O. kust van den Pontus Euxinus, aan den
Caucasus, ten N. van Dioscurias.
`Hvioyo5, z.

Auriga.

Henna = Enna.
Hephaestia, `HT«tort«, stad op Lemnus,
aan den N.O. kant.

Hephaestion, Hqatoriwv, 1) zoon van Amyntor, boezemvriend van Alexander d. Gr. en
officier in zijn leger ; hij stierf te Eebatana
en werd door Alex. met buitensporig rouw betoon betreurd en als een heros vereerd. —
2) grammaticus te Alexandrië, schrijver van
,een zeer uitgebreid werk over metriek waarvan een door hemzelf bewerkt uittreksel bewaard gebleven is ; hij leefde omstreeks 100

,

na C.
Hephaestus, "Hcgr eros, Vulc nus, zoon van
Zeus en Hera, god van het vuur. Daar hij
kreupel en leelijk was, wierp Hera hem
kort na zijne geboorte van den Olympus, hij
viel in zee, waar hij 9 jaar door Thetis en
Eurynome verzorgd werd. Daarna keerde hij
naar den Olympus terug, maar toen hij eens
bij een twist tusschen zijne ouders te ijverig
voor zijne moeder partij trok, greep Zeus
hem bij een been en wierp hem weder uit
,den hemel. Het duurde een geheelen dag eer
hij bijna levenloos op Lemnus neerkwam,
waar hij vriendelijk opgenomen en verpleegd
werd. Later werd hij onder de olympische
goden opgenomen en werd hem Charis, Aglaia
,of Aphrodite tot echtgenoote gegeven, maar
daarmede = verliest hij zijne beteekenis als god
eener natuurkracht en wordt hij . de kunst vaardige werkman (KAorori vis, K) ezóeoyo5),
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goden en menschen zeer hoog geëerd, ook
Zeus zelf bewijst haar eerbied en laat haar
soms over donder, bliksem en storm beschikken. Maar haar trotsch en onbuigzaam ka rakter maakt het dikwijls noodig, dat hij- ook
haar zijn oppermacht laat gevoelen, en aan
den anderen kant geven zijn talrijke liefdes avonturen en de onverzoenlijke haat, waarmede zij de door hem beminde vrouwen en
hare kinderen vervolgt, dikwijls aanleiding
tot de hevigste twisten, zelfs smeedde zij
eens met Poseidon en Athdna eene samenzwering tegen haar geniaal, die slechts door
de tusschenkomst van Aegaeon hunne plannen kon' verfij delen. Met geweld vermag zij
echter niets tegen hem, en wanneer het haar
al eens gelukte door list haar wil tegen den
zijnen door te drijven, moet zij daarvoor
meestal boeten; zoo werd zij eens, toen zij
Heracles op zee bijna had doen omkomen,
door Zeus met
gouden boeien
aan den aether
opgehangen met
-

een zwaar aam
aan iederen-beld
voet. Haar huwelijk met Zeus. is
ook de grondslag
van de vereering,
die zij bij de menschen geniet, en
treedt bij hare
feesten en plechtigheden steeds

-

die door de kracht van het vuur metalen
bearbeidt en de merkwaardigste kunstwerken
ten dienste van goden en helden vervaardigt.
.Zijne werkplaats wordt oorspronkelijk op den
Olympus, later onder verschillende vuur
bergen gedacht, vooral op Lemnus-spuwend
en Sicilië. Als kunstenaar staat hij in nauwe
betrekking tot Athéna, te Athene werd voor
hen beiden een feest gevierd, de Xa^ze a.
De voornaamste plaats van zijn eeredienst,
die overigens niet algemeen was, was Lemnus,
waar de. Cabin als zijne helpers beschouwd
werden. Afbeeldingen zijn zeldzaam, gewoonlijk wordt hij voorgesteld als een krachtig
man, in werkmanskleederen en met een hamer
in de hand.
Heptanomis, En ravoS, het land der zeven
oµoi of distrikten, grieksche naam voor Midden-Aegypte, hoofdstad Memphis.
Hera, "Ho«, Juno, oudste dochter van
Cronus en Rhea, opgevoed door Oceanus en
Tethys, zuster en gemalin van Zeus, met
Wien zij 300 jaar heimelijk gehuwd was,
voordat hij de heerschappij over de goden
verwierf en haar openlijk als zijne gemalin
deed erkennen. Als zoodanig wordt zij door
SCHLIMMER

en DE BOER.

op den voor-

rond; daarom is
zij ook de godin
van het huwelijk
(Tag i , Zvrta,

Te

)

en der

geboorten (EZ e —
tI iva). Haar dienst
te Rome.
is door geheel
Griekenland verbreid, Samus is geheel aan
haar gewijd, hare lievelingssteden zijn Argos
('AoyFi(L), Mycénae en Sparta ; daarom evenzeer als uit toorn wegens het oordeel van
Paris, ondersteunt zij de Grieken krachtig in
hun oorlog tegen de Trojanen. De koekoek,
de pauw, de kraai en de granaatappel waren
haar gewijd. Op hare afbeeldingen wordt zij
voorgesteld met eene volle krachtige gestalte,
waardige en ernstige gelaatstrekken, groote
oogen (/owrrtc) en zware lokken, zij zit soms
op een troon, draagt een ruim en lang gewaad, kroon of sluier, en heeft in de hand
een schepter, granaatappel, offerschaal e. dgl.
Heraeléa, k1QáxJew) , naam van een aantal
steden, waaronder de voornaamste zijn: 1)
Heraclea in Acarnania, aan de Ambracische
golf. — 2) II. in liet elische gewest PisStis.
-- 3) H. in Lucania, aan de Tarentijnsche
golf, geboorteplaats van den schilder Zeuxis,
thans Policoro. Hier behaalde Pyrrhus in
280 zijn eerste overwinning op de Rom. —
4) H. in Syria, aan de kust, ten N. van
Laodicéa n 0 1. — 5) H. in Thrracia, aan
Kop van Hera, villa Ludovisi

20
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de Propontis, nabij de invaart van den Hellespont, ten 0. van Pactye. — 6) Heraeleá
Perinthus, meer oostwaarts dan het vorige,
aan de Noordkust der Propontis gelegen,
vroeger Perinthus geheeten, eene zeer aanzienlijke stad. — 7) Heraclea Ponticca, op de
bithynische kust aan den Pontus Euxinus
gelegen, belangrijke handelsstad, doch welker
bloei in den grooten mithradatischen oorlog
geknakt werd. De wijsgeer Heraclides (n 3 5)
was hier geboren. — 8) Heraclea Chersonési, thans Sebastopol, in de Chersonesus
Taurica (Krim). — 9) Heraclea Latmi, aan den
voet van den berg Latmus aan de latmische
golf, bij Milétus. — 10) Her. Sintice, in het
macedonische gewest - Sintice, aan den Strymon. — 11) Her. Lyncestis, in het maced. landschap Lyncestis, aan de via Egnatia. — 12)
Her. Trachinia, in Trachis, even ten W. van
de Thermopylae, zie Trachis. — 13) Her.
Caccabaria, ten 0. van Massilia (Marseille).
Tgw. Cavalaire. — 14) Her. Minba, op de
Zuidkust van Sicilia, ten W. van Agrigentum,
,misschien door cretensische kolonisten Minoa
genoemd naar Minos, overigens kolonie van
Selinus, ± 500 door Spartanen veroverd en
Heraclea geheeten. Omstreeks 460 werd het
carthaagsch; in 133 zonden de Rom. er een
kolonie 'heen.
Heracleopolis, '.Heux ov 7có^tS, naam van
twee aegyptische steden. Her. rnaior lag in
Midden -Aegypte tusschen het meer Arsinoë
en den Nijl; Her. minor lag in de Nijldelta
aan den pelusischen mond en is later door
de lagune Menzaleh verzwolgen.
Heracleoticam ostium of Canobicum ostiam,
`^1^OUxí^^wz^xóv, Kavco,&xóv igróµu, meest weste -

lijke Nijlmonding.
Heraeles, `Heax^j , Hercules, zoon van Zeus
en Alcméne, de gemalin van Amphitryo. Op
den dag, die voor zijne geboorte bestemd was
liet Zeus zich in de vergadering der goden
het woord ontvallen, dat heden een man zou
geboren worden, die over alle mannen van
zijn geslacht (de Persiden) zoude heerschen.
Hera, die den zoon van Alcméne reeds vóór
zijne geboorte haatte, liet dit woord met een
eed bevestigen, en bewerkte toen als godin
der geboorte dat op dien dag niet Heracles,
maar Eurystheus, de zoon van Sthenelus,
geboren werd (z. Galinthias). Tegelijk met
Her. werd ook Iphicles, de zoon van Amphitryo, geboren, en reeds toen zij nog in de
de wieg lagen, zond Hera twee monsterachtige slangen om de kinderen te dooden,
Her. greep ze echter en drukte ze dood. Hij
werd verder door de beste leermeesters opgevoed, o.a. door Linus, den toonkunstenaar,
die hem eens voor zijn weinige vorderingen
in de muziek berispte en daarvoor een slag
met de luit kreeg, zoodat hij op de plaats
dood bleef. Verschrikt door zijne woeste
kracht, zond Amphitryo hem als herder naar
den Cithaeron, waar hij tot zijn achttiende
jaar bleef, en waar hij zich verdienstelijk
maakte door het dooden van een leeuw, die
het gebied van Thespiae onveilig maakte.
De huid van dezen (of van den nemeïschen)

leeuw diende hem in het vervolg tot kleeding.
Naar Thebae teruggekeerd, bevrijdde hij de,
Thebanen van de schatting, die zij aan Erginus (z. a.) hadden te betalen; uit dankbaarheid gaf koning Creon hem zijne dochter Megara tot vrouw. Kort daarna eischte.
Eurystheus dat hij zich, volgens het bij hunne
geboorte door Zeus bezworen woord, onder
zijne bevelen zonde stellen, een eisch, die
Her. zoo woedend maakte, dat hij tot waanzin verviel, zijn eigen drie kinderen en twee
van Iphicles doodde, en voor zijn geheele
omgeving gevaarlijk werd ; tot bezinning
gekomen, vroeg hij vol berouw het orakel
van Delphi, door welk middel hij zijn schuld
zou kunnen verzoenen; het antwoord luidde„
dat hij Eurystheus moest gehoorzamen, dat.
deze hem twaalf werken zonde opdragen, en
dat hij door de vervulling van die taak de
-

onsterfelijkheid deelachtig zou worden. Bij
deze gelegenheid werd hij door het orakel
voor het eerst Heracles genoemd, terwijl hij
tot dien tijd den naam Alcides of Alcaeus
gedragen had. Het eerste werk, dat Eury
stheus hem opdroeg, was het dooden van den
nemeïschen leeuw. Daar dit monster, een
voortbrengsel van Typhon en Echidna, niet
met wapenen gedood of gewond koude worden, dreef hij het met knotsslagen in zijn hol,
greep het daar met beide handen aan en verstikte het. Toen hij het gedoode dier naar
Mycen ae bracht, boezemde dit bewijs van
zijne wonderbare kracht Eurystheus zulk een
schrik in, dat hij hem gebood voortaan niet
meer in zijne nabijheid te komen, maar buiten de poort te blijven, waar Copreus hein
nieuwe bevelen zoude brengen. — Vervolgens
moest hij de hydra dooden, die in de moerassen van Lerna bij Argos huisde en den
geheelen omtrek onveilig maakte. Dit was een
reusachtige slang, door Typhon en Echidna
voortgebracht, met 7, 9, 50 of 100 koppen,
waarvan één onsterfelijk was. Door vurige
pijlen joeg hij het monster op, en terwijl
het trachtte zich om zijn lichaam te slingeren, hieuw hij de koppen af; maar voor elken
afgeslagen kop verschenen twee nieuwe;
bovendien werd hij voortdurend in de voeten gebeten door een grooten kreeft, die
door Hera naar de kampplaats gezonden
was. Met groote moeite gelukte het hem den
kreeft te vertrappen, vervolgens schroeide hij
met gloeiende boomstammen de wonden dicht,
die hij aan de hydra toebracht, zoodat geen
nieuwe koppen konden aangroeien, eindelijk
begroef hij den onsterfelijken kop onder een
zwaar rotsblok. In het vergiftige bloed der
hydra doopte hij zijne pijlen. — Zijne derde
onderneming was tegen het wilde zwijn, dat
de landen rondom den berg Erymanthus ver
zijn tocht daarheen nam hij-woest.Op
zijn intrek bij den Centaur Pholus, die hem
gastvrij ontving en ter eere van hem een
vat wijn opende, waaruit zulk een zoete geur
opsteeg, dat alle andere Centauren er door
aangelokt werden. Toen zij hem het vat.
wilden ontnemen, ontstond een woedend gevecht, de Centauren werden gedood of ver-

-

HERACLES.
jaagd, en zelfs Pholus en Chiron kregen in
de verwarring tegen den wil van Her. doodelijke wonden. Het zwijn wist hij uit het woud
naar een dik besneeuwd veld te jagen, waar
hij het zoolang vervolgde, tot het uitgeput
nederzonk. Daarop nam hij het op zijne
schouders en droeg het levend naar Mycénae. --- Daarna eischte Eurystheus dat hij de
hinde van Cerynéa, een berg tusschen Arcadië en Achaia, levend .vangen zoude. Hij
vervolgde dit dier, dat aan Artemis gewijd
was, gouden horens en koperen pootera had,
een jaar lang, eer het hem gelukte het met
een pijlschot in een poot te treffen en zich
er van meester te maken. --• Vervolgens werd
hij uitgezonden tegen de styr?phalische vogels,
die zich in menigte bij de stad Stymphlus
hadden nedergezet, ijzeren klauwen, snavels
en vleugels hadden, en hunne vederen evenals pijlen afschoten. Met een koperen ratel
joeg hij ze op, daarna doodde hij sommige
en verjoeg hij de overige, die naar het eiland
Aretias vluchtten, waar de Argonauten ze
later vonden. — Ten zesde haalde hij voor
Admëte, de dochter van Eurystheus, den
gordel van Hippolyle (z. a.), de koningin der
Amazonen. V. s. zou hij op den tocht daarheen het rijk van Amycus veroverd en aan
Lycus, koning van Mysië, die hem gastvrij
ontving, gegeven hebben. Op de terugreis
landde hij op de kust van Troje en doodde
er een zeemonster, waardoor hij Hesione het
leven redde (z. Laomecdon). — Zijn zevende
werk was het reinigen van de stallen van
Augias (z. a.). — Daarna haalde hij den stier
van Creta (z. Minios) en bracht hij hem levend
naar Mycënae. Daar werd het dier ' weder
losgelaten en nu liep het in Attica rond, tot
Theseus het in de vlakte van Marathon ving
en doodde. -- Vervolgens ging hij naar Thraeië, vanwaar hij de paarden van Diomedes
(z. a. n°. 1) medebracht; bij deze gelegenheid
zoude hij Abdéra gesticht hebben. -- Het
rooven van de runderen van . Ge7yyones (z. a.),
zijn tiende werk, was een van de moeielijkste
en gevaarlijkste. In voortdurenden strijd met
allerlei onbekende en woeste volken, trok hij
door Europa en Libye naar het meest westelijke punt der aarde, waar hij, ter herinnering aan dien verren tocht, de zuilen van
Heracles oprichtte. Toen hem hier de zonnestralen te hevig kwelden, durfde hij zelfs
tegen Helius zijn boog spannen, eene ver
weinig kwalijk-metlhid, goz
nam, dat hij hem zijn gouden vaartuig leende,
om naar Erythéa over te varen, waar hij
zijne taak te vervullen had. Met zijn buit
trok hij nu door Hispanië, Gallië, Italië en
Sicilië naar Griekenland terug. Ook op deze
reis moest hij zich en zijne runderen meer
dan eens tegen vijandelijke aanvallen verdedigen (z. Cacus, Eryv, !llcyoneus), allerlei
moeielijkheden werden hem door Hera in
den weg gelegd, toch kwam hij eindelijk
behouden te Mycënae aan. V. s. waren hem
oorspronkelijk door het orakel slechts tien
werken opgelegd, zoodat nu zijne dienstbaar
einde zoude zijn, . maar Eurystheus-heidtn
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verklaarde zich niet voldaan met de uitvoering van het tweede en zevende werk.
Want de slang van Lerna had hij niet kunnen dooden zonder de hulp van zijn wagenmenner Ioláus (z. a.), en Augias had hij niet
kunnen dwingen hem het beloofde loon te
betalen. Daarom droeg hij hem nog twee
nieuwe werken op, en wel vooreerst drie gouden
appelen uit den tuin der Hesperiden (z.a.) te halen.
Waar die tuin was, wist niemand hem te zeg
hij lang_ op goed geluk rond--gen,zodat
dwaalde, totdat hij Nereus met geweld dwong
hem het geheim te openbaren, dat hij in het
verste Westen zoude vinden wat hij zocht.
De tocht daarheen was weder rijk aan gevaarlijke ontmoetingen (z. Antaeus, Busiris,
Erzathion), eindelijk kwam hij aan den Caucasus, waar hij den gier van Prometheus (z. a.)
doodde en van dezen den raad ontving de
appelen niet zelf te halen, maar Atlas te
verzoeken het voor hem te doen. Atlas voldeed aan dit verzoek, terwijl Her. inmiddels
het hemelgewelf voor hem droeg, maar nu
wilde hij ook zelf de appelen aan Eurystheus
brengen en zijn last intusschen op de schou
ders van zijn plaatsvervanger laten rusten.
Her. verklaarde zich bereid dien wensch in
te willigen, wanneer hij slechts even een
kussen op zijn schouder mocht leggen. Atlas
liet zich misleiden en nam den hemel voor
een oogenblik weder op, waarna Her. zich
van de appelen meester maakte en hem liet
staan. — Als laatste en moeielijkste werk
werd hem opgedragen den hond Cerberus (z.a.)
uit de onderwereld te halen. Nadat hij zich
in de eleusinische mysteriën had laten inwijden, daalde hij bij Taenarum in de onderwereld af, waar hij een algemeenen schrik
verspreidde en van Hades verlof kreeg zijne
taak te vervullen. — Nu was hij van zijne
dienstbaarheid bevrijd, hij gaat naar Thebae,
geeft zijne vrouw aan zijn vriend Iolus, en
gaat daarop naar Eurytus (n°. 2) om de hand
van diens dochter Tole te verwerven. Toevallig werden omstreeks dienzelfden tijd
paarden of runderen van Eurytus gestolen,
en deze zendt zijn zoon Iphitus uit om bij
Her., dien hij van den diefstal verdenkt, een
onderzoek in te stellen; hierover vertoornd,
neemt Her. Iphitus mede naar den burcht
van Tiryns, waar hij hem van boven naar
beneden werpt. Tot straf voor deze misdaad
laat hij zich op bevel van het delphische
orakel voor drie jaar als slaaf verkoopen., en
komt hij in handen van Omphale, koningin
van Lydië. In haar dienst bevrijdde hij haar
land van roovers, ook nam hij in dien tijd
deel aan de calydonische jacht en aan den
tocht der Argonauten, die hem echter in
Mysië achterlieten, omdat hij niet tijdig aan
boord kwam. Op zijn terugtocht naar Lydië
ontmoette hij de Cercopen (z. a.). Bij Omphale
teruggekeerd, verviel hij door zijne liefde voor
haar tot zulk een verwijfdheid, dat hij haar
zijn leeuwenhuid en knots afstond en zelf
haar spinnewiel ter hand nam. — Na het
verstrijken van den tijd zijner slavernij trok
hij met 18 schepen naar Troje en vervolgens
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naar Elis, om zich op Laomedon (z. a.) en
Rugjas (z. a.) te wreken; daarop ging hij
naar Pylus en doodde Neleus met al zijne
zonen, behalve Nestor, die toevallig afwezig
was; Neleus had namelijk geweigerd hem
na den moord van Iphitus te reinigen. Zelfs
Hades, die aan de zijde der Pyliërs streed,
werd door den held zwaar gewond. Van hier
trok hij naar Sparta en doodde hij Hippocoön (z. a.) en zijne twaalf zonen ; de regeering
gaf hij aan Tyndareos terug, op voorwaarde
dat zij eens op zijne eigene nakomelingen zou
overgaan. Te Calydon aangekomen, vatte hij
liefde op voor Deïanlra, de schoone dochter
van koning Oeneus, die
echter ook bemind werd

door Achelóus (z. a.) ;
toen deze gedwongen
was van zijne aan
afstand te doen,-spraken
huwde Her. met Deïanira en bleef hij geruimen tijd bij zijn

schoonvaderwonen, totdat hij eens bij ongeluk
aan een jongen bloed
dezen een-verwant
doodelij ken slag gaf,
waarna hij besloot zich
te verwijderen. Op zij ne
reis naar Trachis trok
hij over de rivier
Euénus, die hij doorwaadde, maar om Deïanira er over te brengen,
had hij de ' hulp van,

aan Her. om he te dragen bij het offer, dat
hij aan Zeus wilde brengen. Her. had echter
nauwelijks dit kleed aangetrokken, of hij werd
door de hevigste pijnen overvallen, zoodat
hij in waanzin den brenger er van in zee
werpt ; de zalf was namelijk niets anders dan
het gestolde bloed van Nessus, gevloeid uit
de wond, die Her. zelf hem had toegebracht
met een zijner pijlen, en dus vergiftigd met
het bloed van de slang van Lerna. Toen hij
vernam wat er gebeurd was en inzag dat zij n
einde nabij was, liet hij zich op den top van
het Oetagebergte brengen, en besteeg daar
den brandstapel. Terwijl de vlam opstijgt,
daalt Athéna onder
donder en bliksem met
een vierspan van den
hemel en voert den
held naar den Olympus,
waar zij met Apollo
hem in den kring der
goden leidt, Hera zich
met 'hem verzoent en
Hebe hem tot gemalin
gegeven wordt. — Her.,
oorspronkelijk de heros

der Doriërs in Thessalië,
werd in den loop der
tijden de voornaamste
held van geheel Griekenland; men neemt

aan dat, tengevolge
daarvan, een aantal ver halen van groote daden,
aanvankelijk aan anderen toegeschreven,
den Centaur Nessus
zich aan zijn naam
noodig ; deze nam haar
hebben vastgeknoopt,
op zijn rug, maar toen
en dat ook buitenland hij haar midden op den
sche, vooral oostersche,
overtocht geweld wilde
legenden met zijne geaandoen,
doorschoot
schiedenis verbonden
Her. hem met een van
zijn. Latere navorschers
zijne vergiftigde pijlen.
hebben getracht dit te
Te Trachis werd hij
bewijzen en hebben
gastvrij ontvangen door
zijne daden zelfs over
koning Ceyx, voor
24 verschillende perwien hij de Dryopen
sonen verdeeld. Men
onderwierp. Gedurende
vereerde hem algemeen
zijn verblijf aldaar onin Griekenland, hetzij
dernam hij op bevel
als heros, in navolging
van Apollo den strijd
van hen, die zijn hemel tegen Cycnus (n°. 3) , Farnesische Her c ules, Museum te Napels . vaart hadden bijgeen ondersteunde hij
woond, hetzij als god,
Aegimius (z. a.) in zijn oorlog tegen de La- naar het voorbeeld van den Athener Diomus,
pithen, bij welke gelegenheid hij Amyntor in zijne hoedanigheden als roemrijk overwin (z. a.) doodde. Eindelijk begaf hij zich weder naar in al zijne ondernemingen (Ka))iv^xoc,
naar Oechalia om zich op Eur^tus te wreken,
Victor), als verdelger van monsters en wel hij - nam den burcht in, doodde hem en zijne
doener der menschheid ('A sl z«.yoS, 2wv
zonen, en voerde rijken buit mede, waaronder
Paci fer), als waarzeggend god (Mavz^c), als
ook de schoone Iole. Toen Deianira dit ver beschermer van gymnasia en wedstrijden,
nam, herinnerde zij zich dat Nessus haar bij
de oefenscholen van mannelijke kracht
zijn dood een zalf gegeven had, die haar, naar
('EvaywvboS), enz. Te Athene, Thebe e. e.
hij. beweerde, de liefde van haar gemaal zou
werden te zijner eere bizondere feesten
-doen herwinnen, indien hij haar soms mocht
(` Heéza gevierd. De beeldende kunst stelde
willen ontrouw worden. Vreezende dat iole
hem soms als kind of jongeling voor, maar
haar mededingster zoude worden, bestreek zij
meestal als een krachtig gebouwd man, met
een prachtgewaad met die zalf, en zond het
korten hals en breede borst, betrekkelijk klein
-

-
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hoofd, zwaar kort haar, gewapend met boog,
knots en leeuwenhuid.
1) zuidelijkste kaap
Heracléum, Hoc)
toi',

van Italia, ook Herculis promunturium geheeten, thans Spartivento. — 2) kaap in
Pontus, ten 0. van Amisus. — 3) stad in
Macedonia, nabij de thessalische grenzen en
het dal Tempe. — 4) stadje in bet noord
gewest Cyrrhestica, waar P. Venti--syriche
dius in 38 de Parthen versloeg. — 5) stad
in de Nij ldelta, waarnaar de canobische Nijlmond ook de heracleotische wordt genoemd.
— 6) = Herculaneum. — 7) haven van Cnosus.
Heraelidae, HoadaL, zonen en afstam
kinderen, die bij-melingvaHrcs.D
den dood van den held in de Peloponnesus
achterbleven, werden reeds spoedig door Eurystheus vervolgd en genoodzaakt in Attica een
toevluchtsoord te zoeken. Theseus of Demophon nam hen welwillend op, en toen Eurystheus met geweld hunne uitlevering wilde
afdwingen, werd zijn leger verslagen en hij
door Hyllus, den oudsten zoon van Heracles,
gedood. Steunende op een orakel, dat hun
geluk op hunne onderneming beloofde, indien zij de derde vrucht afwachtten, beproefden Hyllus en zijne afstammelingen nog
meermalen de regeering over de Peloponnesus
te verwerven, totdat Temenus, Cresphontes en
Aristode-mus, achterkleinzonen van Hyllus, er
in slaagden, het schiereiland te veroveren,
dat zij onder elkander verdeelden : Temenus
kreeg Argos, Cresphontes Messenië, en de
zonen van Aristodémus (z. a.) Lacedaemon.
Dit verhaal van de teri gkomst der Heracliden
strekt om de rechten der Doriërs, die de
Peloponnesus veroverd en de oude bevolking
onderworpen hadden, te steunen op de vroeger
door Heracles verworven aanspraken. — Ook
de koningen van Macedonië noemden zich
Heracliden en beweerden van Temenus af te
stammen. — In Lydië regeerde gedurende
meer dan vijf eeuwen een dynastie van Heracliden, waarvan Candaules de laatste was; de
stamvader van deze dynastie zou door Heracles bij eene slavin van Jardanus verwekt
zijn.
Heraciides , Hoaz.lrh7S, 1) bevelhebber der
ruiterij onder den jongen Dionysius; later
verbannen, nam hij deel aan de onderneming
van Dio, doch spoedig verwekte hij onrust
en werd hij op last van Dio gedood. — 2)
beroemd geneesheer, vader van Hippocrates.
— 3) van Tarentum, zeer geleerd geneesheer
in de eerste eeuw, men zegt dat hij in zijne
talrijke werken niets schreef, wat hij niet
zelf onderzocht had. - 4) van Erythrae, een
geneesheer die over de werken van Hippocrates schreef. Hij leefde ten tijde van Strabo.
-- 5) Her. Ponticus, een rijk en aanzienlijk
man van Heraclea Pontica, woonde te Athene
de lessen van Plato en Speusippus bij, en
hielp zijne vaderstad zich van den tyran
C l earchus te bevrijden. Hij stierf aan eene
beroerte. Bij voorkeur beoefende hij de sterrenkunde, en hij zoude reeds de beweging van
de aarde om haar as gevonden hebben.
Overigens getuigden zijne talrijke wijsgeerige,
n
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taal- en geschiedkundige werken- van groote
geleerdheid, maar weinig oordeel. — 6) van
Cyme, ouder tijdgenoot van Alexander d. G.,
schrijver van een perzische geschiedenis. —
7) z. Heraclitus n°. 3.

Heraclitus, Heaz2„r zoS, 1) van Ephesus,
omstreeks 500. Hij leefde geheel en al voor
de studie en sloeg zoowel het verzoek van
zijne medeburgers af om aan het staatsbestuur deel te nemen, als eene uitnoodiging
om aan het hof van Darius Hystaspis te
komen. De resultaten zijner studie heeft hij
neergelegd in een werk (rceoi opva„coq), dat
hem bij de ouden den naam uxoze-6 bezorgde;
de taal er van is moeielijk te verstaan, en
de daarin ontwikkelde stellingen moeielijk
te begrijpen. De grondstof van het heelal,
tevens de alwetende en albesturende goddelijke
geest, is volgens. Her. het vuur, waaruit langs
den weg naar beneden (ótfos :<áz-co) alles ontstaat, en waarin zich langs den weg naar
boven (ócriS zvw) alles oplost. Maar de stof
beweegt zich in ieder voorwerp langs beide
wegen te gelijk, of eigenlijk zijn de twee
wegen slechts een (óM i cïrw názw ,^tq), daarom
kan men evenmin zeggen dat iets is als dat
het niet is ; zoowel het eene als het andere
is waar, ontstaan en vergaan zijn in alles
ten nauwste verbonden, alles is in onophoudelijke beweging en verandering (7ccuvT« ).
De stoffelijke voorw erpen ontstaan door
tweespalt in den boezem der godheid, de
geheele wereld is -ró h' rS&«ct^oóc«vov (Lvtó1'
«5v) maar onder den invloed van liefde en
vrede gaat zij van tijd tot tijd weder in de
godheid op, om daarna zich evenals te voren
er van af te scheiden. Verscheiden fragmenten
van dit werk zijn bewaard gebleven. De
leer van Her. is later de grondslag geworden
van het stelsel der Stoicijnen. — 2) van
Tyrus, leerling van Philo van Larisa, academisch wijsgeer. --- 3) ook .Heraclides genoemd, schrijver van 'A) a.^yoat `O,ugo.xccl,
waarin de mythen van Homerus in den
geest der stoicijnsche wijsbegeerte verklaard
worden. Hij leefde waarschijnlijk onder de
eerste rom. keizers.
lleraea, `Houua feesten ter eere van Hera,
op verschillende plaatsen in Griekenland gevierd, vooral op Samus, Mycénae, Corinthe,
en zijne koloniën, en met bizonderen luister
te Argos.
lleraea, Huai«, 1) stad in Arcadia aan
den Alpheus. -- 2) zie Hybla.
bergketen op
lleraei moutes, `H(►«^«
Sicilia, loopt van het midden naar de Z.O.
-

.

y

punt.
Heraeum, Hou rov, 1) de westelijkste punt
der Corinthische landengte. -- 2) stad aan
de Propontis (zee van Marmara), ten W. van
Perinthus. — 3) Her. promuntzurium, z. Junonis promunturium.

Herbessus, Eed i ooóc, ook 'Eof. 1) stad
der. Siculi ergens bij Syracusae. — 2) stadje
in het gebied van Agrigentum, op Sicilia.
Herbita, 'Et i9 a, stad in het hart van
Sicilia, ongeveer N.waarts van Enna.
Herculaneum of -mini, H nix^^^or, oude
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oscische, later tyrrheensche, vervolgens grieksche stad in Campania, aan den voet van
den Vesuvius aan zee gelegen, sedert 88 rom.
kolonie. In 63 na C. werd het door eene aardbeving zwaar geteisterd en zestien jaar later
bij de uitbarsting . van den Vesuvius onder
een lavastroom bedolven. Bij het graven van
een put in 1721 werd het ontdekt; doch eene
opgraving op groote schaal als te Pompeii
is niet mogelijk, omdat op den heuvel, die
zich boven H. gevormd heeft, nu Resina ligt.
Toch heeft men een schat van kostbare voor
aan het licht gebracht; in belang -werpn
omvang kon de stad zich echter-rijkhedn
met Pompeii niet meten, daar ze hoogstens
2500 a 3000 inwoners kan geteld hebben.
Hercules = Ieracles. De sagen betreffende
Heracles verbreidden zich reeds vroeg over
Sicilië en Zuid-Italië, en kwamen zoo ook
naar Rome, waar zijn dienst van uit Tibur
is ingevoerd. Oorspronkelijk was die dienst
bij de Ara Maxima een sacrum gentilicium van
de Pinarii en Potitii (zie Pinarii); App.
Claudius heeft ze tot staatsgodsdienst gemaakt, en sedert dien tijd offert de praetor
urbanus jaarlijks Graeco rite. Hercules werd
bij de Ara Maxima vooral door de kooplieden
vereerd, die hem de decunw, het tiende van
de winst beloofden; de opbrengst werd gebruikt voor een volksmaaltijd, hetgeen ook
een grieksch gebruik is. Bij Hercules zwoeren de mannen : me lzercule. Men zocht daarom overeenkomst tusschen hem en inheemsche
godheden, Senio Sancus, Dius Fidius, enz.,
later werd hij meer de beschermende genius
der stad Rome (Custos, Defensor, Salutaris),
ook had hij een tempel met de Muzen gemeen.
Ook offerde men bij voorkeur aan hem .na
gelukkig te boven gekomen gevaren ; zie
[-

verder Cacus.

Herenlis (fretum), ook fretum Herculeum,
.fretum Gacditanum, thans, straat van Gibraltar. Zie Columnae Herculis.
Herenlis Monoeci portus, massilische ko-

lonie op de ligurische • kust, thans Monaco,
met een tempel van Hercules Monoecus,
Nivoyxoc. ---

Herculis portus, zie Cosa.
Herenlis promunturium = Heracléum n°. 1,
thans kaap Spartivento.
Hereulis selva, in Germania, ten 0. van
den Visurgis (Weser), misschien het Suntelgebergte.
Hereynia silva, EQzmJicc ií),J7, `E zuil .oS
c Qlpóq, algemeens naam voor het boschrijke
gebergte, dat zich,: volgens Caesar 60 dag
lang en 9 breed, van den Rijn tot aan-reizn
de Carpathen uitstrekte (Taunus, Spessart,
Rhön, Thuringer- en Frankenwald met de
noordelijke vertakkingen naar den Harz,
Fichtel, Ertsgeb., Sudeten, Reuzengeb.). In
lateren tijd, toen de verschillende gedeelten
afzonderlijk genoemd werden, bleef de naam
Herc. silva nog in gebruik voor het oostelijke
gedeelte van het Reuzengebergte, een enkele
maal ook voor de streken aan den Rijn.
Herdonia, `Eedos, stadje in Apulia ten
Z. van Arpi, dat zich in 216 bij Hannibal

aansloot. Het werd in 212 en 210 te ver
Romeinen belegerd ; ten slotte-gefsdor
sloopte Hannibal de stad en voerde de inwoners over naar Metapontum.
Herdonii. Turnus Herdonius uit Aricia werd
op last van Tarquinius Superbus ter dood
gebracht wegens opruiing der Latijnen tegen
den, koning. -- Appius Herdonius, een Sabijn,
overrompelde in 460 met behulp van eene
schaar cliënten en vluchtelingen het Capitool,
doch moest weder zwichten en boette zijn
aanslag met den dood.
Hereditas, herédes. Om volgens het strenge
rom. recht eene erfenis te kunnen aanvaarden, moest men het commerciura hebben. Bij
dit erfrecht komen een aantal uitdrukkingen
voor, die hier eene korte verklaring mogen
vinden. Heredes sui zijn de erfgenamen, die
bij het overlijden in de manus of in de po
testas van den afgestorvene stonden, dus
zijne echtgenoote en zijne kinderen (en somtijds kleinkinderen), voor zoover deze niet
door emancipatie of huwelijk of adoptie uit
zijne potestas waren geraakt. De vestaalsche
maagden, als sui iuris zijnde, konden nooit
heredes sui zijn. De heredes sui waren de
wettige erfgenamen in den eersten graad.
Ontbraken deze, dan kwamen in de tweede
plaats de agnaten van den overledene, d.w.z.
zij, die vroeger met hem onder dezelfde patria
potesta hadden gestaan, zijne moeder, broeders, zusters. Ontbraken ook deze, dan kwamen in de derde plaats de gentiles in aanmerking. Cognaten waren dus uitgesloten,
evenals geëmancipeerde kinderen ; doch het
praetorische recht (z. a.) kwam hier aan de
billijkheid te gemoet door hunne rechten
toch te erkennen, en, voor zoover het dan
ook geen eigendomsrecht kon geven, hun.
toch het bezitrecht, bonorura possessio, toe te
kennen. Overigens traden de wettige erfgenamen slechts op voor zoover niet door
wettige testamentaire bepalingen anders was
beschikt. — Heveditatis cretio heet de uitdrukkelijke verklaring, dat men de erfenis
aanvaardt. —. Pro herede gestio wordt gebezigd, wanneer men eenvoudig als erfgenaam
handelend optreedt. — Heres ex asse is de
universeele erfgenaam ; ex semisse, de - erfgenaam voor de helft; ex triente, die voor een
derde, enz. -- De erfgenaam, die eene erfenis
aanvaardde (hereclitatem adire), moest zoowel
het passief, als het actief van den boedel
overnemen, ook de sacra, iets wat lastig kon
wezen. Vandaar wordt de uitdrukking heriditas sine sacris spreekwoordelijk gebezigd
voor een buitenkansje. — Vrouwen hadden
slechts een beperkt erfrecht, zie lex Voconia.
— Onder de keizers verdween het agnatenrecht meer en meer, om plaats te maken voor
dat der cognaten.
Heredium, rom. vlaktemaat = 2 iugera =
ongeveer 1 /2 hectare.
Herennia (lex) van den volkstribuun C.
Herennius in 60, om door de tribuutcomitiën
den bekenden P. Clodius tot de plebs te doen
overgaan. Het plebisciet ging niet door;
Clodius werd eerst in 59 plebejer door adoptie.
,

HERENNII— HERNIES.
Herennii, samnietisch geslacht, dat ook in
Campania vertakkingen had en ook te Rome
leden telde. Sommigen worden vermeld als
groote kooplieden. Onder de juristen, van wie
uittreksels in de Pandecten zijn opgenomen,
behoort Herennizes Mocdestinus, uit de eerste
helft der derde eeuw na C., een leerling van
Ulpiánus. — Zekere Herennius Senecio, ten
tijde van keizer Domitidnus, werd door dezen
ter dood veroordeeld, omdat hij het leven
van Helvidius Prisons op vrijmoedige wijze
beschreven had. — Herennius Philo, zie Philo

no. 8.

Herillus, 'HebDo5, van Carthago, leerling
van Zeno, maakte een onderscheid tusschen
het levensdoel (rRoS) van den wijze, nl. kenn is , en dat van de groote menigte, hetwelk
hij z,-roc-Fï i noemde, en dat in rijkdom en
dgl. bestaat.
Herilus, zoon van Feronia,

koning van
Praeneste, die van zijne moeder drie lichamen
,gekregen had en door Euander gedood werd.

Herniae, vierhoekige zuilen met
een kop, v. s. zoo genoemd omdat de Pelasgen
Hermes zonder handen en voeten afbeeldden.
Te Athene stonden op verschillende plaatsen
in het midden van de stad en voor de huizen

,
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aanzien verwierf. Zijne leerlingen noemden
zich Hermagorei. -- 2) grieksch rhetor onder
Augustus en Tiberius, leerling van Theo-

dorus van Gadara.
Hermaphroditus,

.Qµaq)oócrt roc, zoon van

Hermes en Aphrodite. Als knaap baadde hij
zich eens in een bron, en bekoorde door zijn
schoonheid de bronnimf Salmacis zoozeer,
dat zij hem om zijne liefde smeekte. Toen zij
geen gehoor vond, bad zij dat hunne lichamen altijd tot één verbonden mochten worden, hare bede werd verhoord, en uit hunne
vereeniging ontstond een tweeslachtig wezen
half man, half vrouw.
Hermarchus, "Eoµftoxo. , van Mytilene, leerling van Epicurus en diens opvolger als
hoofd der school.
Hernnéas, vriend van Aristoteles,
had eenigen tijd de regeering over Atarneus,
die hem in 345 door de Perzen ontnomen werd.
Hermes, `Eoµ^q, `Eogé iris, Mercurius, zoon
van Zeus en Maia, geboren op den berg Cylléne
(Kd v toç), een god van alles, waarbij behendigheid, . gevatheid en list te pas komen,
en beschermer van allen, die in deze eigenschappen uitmunten. Reeds op den dag zijner
geboorte stal bij 50 runderen van Apollo, en
wist hij ze zoo behendig weg te leiden en
te verbergen, dat Apollo ze nauwelijks vinden
kon en de tusschenkomst vau Zeus moest inroepen om ze terug te krijgen. Hij liet ze hem
echter behouden in ruil voor de lier, die
Hermes gemaakt had van de schaal eener
schildpad, die hij op zijn eersten tocht had
gevonden. Wegens zijne schranderheid maakte

Hermeskop van Praxiteles
(Olympia).

zulke hermen ; binnenshuis vond men ze
veelal als versiering aangebracht ; in Italië
werden zij vooral als grenspalen gebruikt.
De kop stelde gewoonlijk Hermes voor, een
dergelijke zuil met een kop van Athena,
Heracles. e. a. noemde men Hermathena,

Hermeracles, enz.
Hermaeum promunturium, Eom a11 L b Q a,
naam van eenige kapen. 1) N.O. punt van
het carthaagsche gebied, door de Rom. Mer,eurii prom. geheeten, thans kaap Bon. — 2)
N.O. punt van het eiland Lemnus. — 3) kaap
aan de europeesche zijde van den thracischen
Bosporus (straat v. Constantinopel), waar
Darius een brug sloeg. — 4) `Eou({jog )ó^oc,
heuvel op Ithaca, het eiland van Ulysses.
Hermagoras, Eoµayooac, 1) grieksch rhe tor uit de 2de eeuw, die door zijne stel
behandeling der redekunst groot-selmatig

Zeus hem heraut der goden en zendt hij hem
in menig geval uit om zijn wil ten uitvoer te
brengen (a^ázr000g) ; in deze hoedanigheid geleidt * hij ook de schimmen der afgestorvenen
naar de onderwereld (•l^yo;roµnóç, l'y(cywy65).
Voor de menschen is hij een welwillend en
zegenend god ('Eeboivtoq, 'Azán7 ra), gids bij
moeielijke en . gevaarlijke ondernemingen
(`Hy.-,uóvtoq), vooral voor herauten en gezanten, god van den koophandel, waarbij men
door verstand en overleg winst behaalt, om
dezelfde reden trouwens ook van diefstal en
bedrog; ieder onverwacht voordeel, bijv. als
men op weg iets vindt, is een geschenk van
hem (uóµa^o^'). Vele dingen, die het leven
veraangenamen, hebben de menschen hem te
danken (XfxQ cbS z^; s), hij geeft rijkdom (11).ovvvooral van vee (Nóptoc), en welbespraaktheid (J'yboq, Facundus), hij is de uit
lier, veldfluit, letters, getallen,-vindera
maten, gewichten, gymnastiek (' ErfcycovGo ),
enz. Eindelijk zorgt hij, evenals Apollo, voor
de veiligheid op straten en wegen ('Eród&o5);
van geen god vond men zooveel beelden op
den openbaren weg als van hem (z. Herniae).
— Zijn eeredienst heeft zich van Arcadië -uit
reeds vroeg over geheel Griekenland verbreid.
Men offerde hem den 4den van elke maand
zwijnen, lammeren, rammen, honig, wierook,
enz. Hij wordt afgebeeld als een schoon en
welgemaakt jong man met verstandige en
vriendelijke gelaatstrekken; als bode van Zeus
heeft hij soms vleugels aan de voeten (Alipes).
xorbór^S),
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en aan zijn breedgeranden reishoed (nhLooS),
in de hand heeft hij den caduceus, een tooverstaf, die hem door Apollo geschonken
was en waarvan men later een herautsstaf
maakte (Caducifer), of een geldbeurs, schild
zwaard, enz.
-pad,hr

Hermesianax, Eo16cácry, van Colophon,

elegisch dichter ten tijde van Alexander d.
G. Van een zijner werken is een moeilijk
verstaanbaar fragment bewaard gebleven.
Herminii, een geslacht, waarschijnlijk van
etruscische afkomst. 1) T. Herminiusquilinus,
was met Horatius Codes een der verdedigers van de Tiberbrug tegen de benden van,
Porséna (508). In 506 was hij consul. Hij
sneuvelde in 496 bij het meer Regillus. —

consul in 448.
Herminius naons, `EQ^tiz boii í0o 5 , gebergte
in Lusitania (Por tugal), thans Sierra
de la Estrella, tasschen den Durius
(Duero) en den
Tagus (raag).
Hermi(u)ones,
algemeene naam
voor de volksstammen van Midden Germania, als:
Cheruscers, Chatten, Hermunduren,
Marcomannen,
Quaden.
Hermione; `Eouóv17, dochter van
Menelaus n Helena, was vóór den
trojaanschen oorlog
door haar vader, of
2) Lar Herminius,

,

Hermocrates, `Eepozewr % staatsman en.
veldheer te Syracuse, leidde onder groote
tegenwerking van de democratische partij de
verdediging van de stad tegen de Atheners
(414). Later onderscheidde hij zich als aanvoerder van de sicilische vloot, die de Spartanen.
in den - peloponnesischen oorlog ondersteunde.
In 410 werd hij als aristocraat verbannen ;
daarop wist hij door ondernemingen tegen de
Carthagers de gunst van het volk te winnen.
en eene omwenteling te bewerken. Hij werd
echter niet teruggeroepen, en toen hij nu beproefde met geweld terug te keergin, werd hij
in een gevecht gedood (407). Hij was de
schoonvader van den ouden Dionysius, wiens
vader eveneens Herm. heette.
,

Hermodórus, `EouodcoQos, 1) van Ephesus,
door zijne medeburgers verbannen, hielp te
Rome, naar men
verhaalde, de tienmannen bij het sa- menstellen der
twaalf tafelen. —
2) van Salamis,
bouwmeester te Rome omstreeks 140.
llermogenes,
-

EccoyF^ iS, 1) T.iyellius Hem., toon

gedurende dien oor
haar groot--logdr
vader, aan Orestes
verloofd ; toen Me-

nelaus echterterugkwam, huwde hij
haar aan Neoptolemus uit,. volgens
eene belofte, die hij
dezen voor Troje
gedaan had. Daardoor ontstond een

Bronzen Hermesbee ld van Herculaneum.

twist tusschen Orestes en Neoptolemus, waarbij
deze door Orestes, of op diens aandrijven
door de Delphiërs, gedood werd. Bij Orestes
werd zij daarna moeder van Tisamenus.
Hermione, `Eoóvi, stad der Dryopes aan
de Z. 0. kust van Argolis.
Hermippus, "EcnoS, 1) dichter der oude
comedic, die in zijne stukken vooral Pericles,
Aspasia en Hyperbolus aanviel. Ook parodieën
en iamben van hem worden vermeld. — 2) van
Smyrna, leerling van Callimachus n°. 3, beschreef de levens van de zeven wijzen en
latere wijsgeeren. — 3) van Berytus, gram m aticus ten tijde van Traiánus en Hadriánus.
Hermoeopidae, `E()Itiozo7ridrtt, personen, beschuldigd van het verminken der Hermen
te Athene. Z. Alcibiades.

-

kunstenaar ten
tijde van Augustus, naar het schijnt
een - vijand van
Hioratius. — 2)
van Tarsus, trad
reeds op zijn 15áe
jaar (omstreeks 170
na C.) als rhetor
te Rome op en
werd algemeen bewonderd, na 10
jaar verloor hij zijne
geestvermogens; hij
stierf op hoogera
leeftijd. Van zijne
geschriften over de.
redekunst, die bij
lateren veel gezag
hadden, zijn
eenige bewaard gebleven.

Hermolthus, `Eopo^a S, page van Alexander
d. G., aanhanger van Callisthenes n'. 1. Door
Alex. beleedigd, smeedde hij een aanslag tegen
diens leven, die echter ontdekt werd, waarna
hij met zijne medeplichtigen gesteenigd werd.
Hermon, "Eoµe)v, gebergte aan de N.- grens,
van Palaestina, een zuidwestelijke uitlooperg
van den Antilibanon.
Hermopolis, `Eoµ ov 7ró2 ^ S, naam van tweeaegyptische steden : 1) H. maior, in Midden -

Aegypte, aan den Nijl, waar de tol geheven
werd van de uit Thebaïs afkomende schepen.
— 2) H. minor, in de Delta aan den Canobi-schen Nijlarm.
Hermotïmus, `Eoit6st to;, van Clazomenae,
had het vermogen met . zijn geest in verre,
landen rond te zwerven, terwijl zijn lichaam
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in diepen slaap achterbleef. Bij zulk eene gelegenheid werd zijn lichaam door zijne vijanden verbrand, zoodat de ziel niet er in terug
kon keeren. Zijne stadgenooten richtten hem
een tempel op.
Hermundnri, EoµovvYovoot, suevische volksstam in .Midden- Germania, waarvan de naam
nog voortleeft in den naam Thuringen. In den
tijd van Tacitus waren ze met de Romeinen
bevriend. Tot aan den raetischen limes wonende (ten Westen van de Marcomannen),
i i.ochten ze vrij de grens passeeren, en in
Augusta Vindelicorum (Augsburg) handeldrijven. Sedert den Marcomannenoorlog worden ze niet meer - genoemd, en verdwijnen zij
onder den algemeenen naam Suevi.
Hermus, "Etos, rivier, die op den mons
Dindymus in Phrygia ontspringt, in allerlei
bochten door de phrygische vlakte en vervolgens door Lydia loopt en zich ten laatste ten
N. van Smyrna in de Hermaeische golf stort.
Een zijriviertje hiervan is de Pactólus.
Hernici, Eon'&xoé, klein sabijnsch volk met
de hoofdstad Anagnia, dat zich in 486 bij
de Latijnen aansloot en sedert dezen tijd tot
Latium werd gerekend. V. a. dateert dit ver
eerst uit de Ode eeuw. Zij traden toen-bond
tevens tot het rom. -latijnsche verbond toe.
Toen dit verbond uiteenspatte, werden de
Hernici na herhaalde oorlogen eindelijk in
306 geheel tot onderwerping gebracht. Zie
-

Anagnia.

Hero, `How, z. Leander.
Hero, "Becov, van Alexandrië, uit de 2de

helft der 2de eeuw, beroemd wiskundige, de
grootste natuurkundige der oudheid, leerling
van Ctesibius; van zijne werken zijn sommige
bewaard gebleven, andere alleen ineen arabische vertaling.
Herodes, HQtch , bijgenaamd de Groote,
een Idumaeër van geboorte, werd in 37 door
M. - Antonius tot koning van Judaea aangesteld. Om zijne macht te bevestigen, huwde
hij eene afstammeling der Makkabaeën, Mariamne, die om hare schoonheid bekend was.
Met rom. hulp weerde hij de Syriërs af, nam
Jerusalem in, dat hij verfraaide, en waar hij
den tempel liet afbreken en veel schooner en
grooter herbouwen, maar bleef toch bij de
Joden als Edomiet en overweldiger gehaat.
Hij beging ongehoorde wreedheden, zooals den
bethlehemschen kindermoord, de uitroeiing
der Makkabaeën; ook zijne vrouw en twee
zijner zonen liet hij ombrengen. Hij stierf in
het jaar na Christus' geboorte (v. a. echter
4 v. C.) en liet drie zoons na, die ieder van
Augustus een stuk van buns vaders gebied
kregen. De oudste, rchelaus, werd ethnarch
van Judaea, Samaria en Idumaea; doch reeds
6 na C. werd hij door den keizer afgezet en
verbannen, en zijn land onder een procurator
bij de provincie Syria ingedeeld. De tweede
zoon, .Kerodes Antipas, kreeg Galilaea en
Peraea als tetrarch, en werd in 39 na C. door
Caligula verbannen. Hij was het, die Johannes den Dooper aan de .wraak zijner gemalin
opofferde. Om zijn slimheid wordt hij door
Jezus de vos genoemd (Lucas 13, 32). De
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derde, Philippes, werd tetrarch van de overjordaansche gewesten Trachonitis, Auranitis,
Batanaea, Gaulonitis en Ituraea, en bleef
dit tot aan zijn dood, 34 na C.
lleriides Agrippa I, kleinzoon van Herodes
den Gr., was te Rome opgevoed en behoorde
tot de vrienden van Caligula. In 38 n. C. werdhij door dezen over een gedeelte van Palaes-tina aangesteld. Keizer Claudius voegde er
in 41 het overige bij. Agrippa stierf in- 44
te Caesaréa, door zijne onderdanen zeer betreurd. — Zijn zoon, Herodes .Agrippa II,
werd later tetrarch van een gedeelte van
Palaestina. De Joden verdreven hem; hij nam
deel aan het beleg van Jerusalem door Titus,
en hield zich vervolgens te Rome op, waar
hij in 100 stierf.
Herodes Attiens (Tib. Claudius). Zie Attiens Herordes.

Herodiá:nus, `Howchai'6S, 1) Aelius Her.,

van Alexandrië, zoon van Apollonius Dyscolus, kwam onder M. Aurelius naar Rome
en werd rom. burger. Van zijne talrijke
werken over grieksche taalstudie, die langen

tijd zeer groot gezag hadden, is slechts een
enkel weinig belangrijk fragment over; bizonder uitvoerig behandelde hij de prosodie,
de accentenleer, enz. — 2) grieksch geschied
3de eeuw na C., die een niet-schrijvend
onbelangrijke geschiedenis van zijn tijd, van
den dood van M. Aurelius tot het begin der
regeering van Gordianus III, heeft nagelaten Hij leefde meestal te Rome in ondergeschikte
betrekkingen.
Herodicus, `l oid '.os, 1) van Selymbria,
leerling van Hippocrates, omstreeks 420,,
schreef als geneeskundige over gezondheidsleer en heilgymnastiek. — 2) van Leontini„
broeder van Gorgias. -- 3) Babylonier, gram-

maticus van de pergameensche school, leerling van Crates.

Herodhras, `llnl&»ooq, van Heraclea, logo-.

graaf omstreeks 400, verzamelde de mythen
betreffende Heracles, de Argonauten, e.a.
Herodotus, BeodozoS, 1) geb. omstreeks 484 te Halicarnassus, zoon van Lyxes, werd.
reeds vroeg door den tyran Lygdamis genood
zijn vaderstad te verlaten; hij begaf-zakt
zich naar Samus, van waar- hij eerst terugkeerde om bij het verdrijven van den tyran
behulpzaam te zijn; hij was echter bij zijne
medeburgers niet bemind, en ging na eenigentijd te Athene verblijf gehouden te hebben,
waar hij veel niet Pericles en Sophocles omging, zich in 444 te Thurii vestigen, dat.
toen juist door de Atheners op de plaats van
het oude Sybaris gesticht was; hier stierf
hij omstreeks 424. De door Her. nagelaten
geschiedenis in 9 boeken, waaraan de alexandrijnsche geleerden de namen der Muzen
gegeven hebben, munt zoozeer uit boven de
werken zijner voorgangers op dit gebied, dat,
neen hem niet zonder reden den vader der
geschiedenis genoemd heeft. Hij is de eerste,
die zich niet tevreden stelt met het bijeen
te boek stellen der overlevering,-zoekn
maar ook de geloofwaardigheid er van onderzoekt en kritiek uitoefent, wanneer hem dit.
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althans niet onmogelijk wordt gemaakt door
zijne onbekendheid met de talen van de vol ken, die hij bezocht, of door zijn blind geloof aan de mededeelingen van priesters, door
wie hij zich bij voorkeur laat inlichten. Hij
onderscheidt zich vooral daardoor van de
logografen, dat hij zich van het begin af
schijnt voorgesteld te hebben een omvangrijk
werk te schrijven, waarin wel bij gelegenheid
het wetenswaardige uit de geschiedenis van
vele landen en volken wordt ingevlochten,
maar dat ten slotte toch één hoofdonderwerp
heeft : den eeuwenouden strijd tusschen Grieken en barbaren, die in de perzische oorlogen
tot eene beslissing komt. Naar dit plan loopt
zijn verhaal geregeld voort van de troonsbestijging van Gyges tot de inneming van
Sestus na den slag bij Mycale, en, hoe tal
soms omvangrijke episoden en uit -rijken
ook den draad er van schijnen-weidng
af te breken, altijd keert hij weder tot zijn
onderwerp terug en overal blijft hij belangrijk en onderhoudend. Als bronnen voor
zijn werk heeft hij ongetwijfeld oudere epische
dichters en logografen geraadeegd, voor
echter bevat zijn werk dat, wat hij-namelijk
<op zijne verre reizen zelf gezien en vernomen
heeft, want Her. heeft bijna alle in zijn tijd
voor Grieken toegankelijke landen bezocht:
Klein -Azië, het. 0. tot Babylon, de kusten
der Zwarte zee, Aegypte, Griekenland, Beneden- Italië en vele eilanden, overal nasporingen gedaan, gedenkteekenen van oude tijden
onderzocht, enz. Aan zijn werk arbeidde hij
met lange tusschenpoozen gedurende zijn geheele leven, waarschijnlijk heeft hij er niet
de laatste 'hand aan gelegd en is het niet bij
zijn leven uitgegeven; wel hield hij nu en
dan, bij feestelijke vergaderingen, te Olympia,
Athene, Thebe en Corinthe, onder grooten
bijval voorlezingen van enkele gedeelten.
Hoewel in eene dorische stad geboren, schreef
Her., in navolging van epici en logografen,
in het ionisch dialect, dat trouwens te Halicarnassus ook gesproken werd; zijn eenvoudige, verhalende stijl weerspiegelt als het
ware zijn waarheidsliefde en onpartijdigheid,
die soms in twijfel getrokken zijn, maar bij
leder nieuw onderzoek meer boven bedenking
verheven blijken. -- 2) van Thebe, overwinnaar in de isthmische spelen. — 3) beeldhouwer, tijdgenoot van Praxiteles. — 4) van
Tarsus, leermeester van Sextus Empiricus.
— 5) beroemd geneesheer, die ten tijde van
Hadriánus te Rome leefde.
,

Hero polis, HowwJ- gro),b S , stad in Aegypte
aan het kanaal van Traiánus (zie Auyusíamnicca), eene voorname stapelplaats voor den
karavaanhandel en de zetel van den Typhondienst. Naar deze stad droeg de N.W. inham
der Arabische golf den naam van sinus Heobpoli ficus.
Herophil.us, Heo(p oq, van Chalcedon, beroemd geneesheer te Alexandrië ten tijde van
en na Alexander d. G., groot ontleedkundige,
de grondlegger der empirische school, die door
,Q enige van zijne zeer talrijke leerlingen gesticht werd.

Heros, ' Hüç, was de naam, dien de Grieken
gaven aan personen uit oude tijden, die door
hun moed, deugd en verstand als grondleggers
en verbreiders der beschaving beschouwd kunnen worden en wier groote daden tot zegen der
menschheid hadden gestrekt. Zij worden kinderen der goden (rhoyn'- ) genoemd, maar zijn
evenals de menschen sterfelijk, hoewel zij door
hunne buitengewone eigenschappen ver boven
gewone menschen verheven zijn. Van lateren
oorsprong is het geloof, dat zij na hun dood
niet naar de onderwereld afdalen, maar als
halfgoden op decilanden der gelukzaligen een
beter leven blijven leiden. Daarbij kwam dan
de voorstelling, dat zij belang bleven stellen
in dat, waaraan zij hun leven gewijd hadden,
en dat zij door hun voorspraak bij de goden
trachtten te bewerken, dat hun werk ook na
hun dood vruchten bleef dragen. Daarom was
het raadzaam, zich van hunne welwillendheid
te verzekeren, en daarom genoten zeer vele
heroën op bepaalde plaatsen of van wege bepaalde personen goddelijke eer; zoo vereerde
bijna iedere stad haar stichter als heros ; zelden
gebeurde het echter dat de vereering van een
heros algemeen werd. Men bouwde hun ter
eere tempels en altaren ; de offers, die men
hun bracht, verschilden echter veel van de
offers voor de goden en waren in hoofdzaak
niets anders dan doodenoffers. Het woord
wordt ook als eerenaam gebruikt voor personen, die in een of ander opzicht uitmunten.
Herostratus, Hooreazo , van Ephesus,
stak den tempel van Artemis te Ephesus in
brand, ten einde zijn naam onsterfelijk te
maken. Hij werd met den dood gestraft, maar
het besluit der ionische steden, dat zijn naam
niet genoemd zou mogen worden, bleef natuur
zonder gevolg. Denzelfden nacht, waarin-lijk
Her. zijne misdaad pleegde, werd Alexander
d. G. geboren.
Herse, dochter van Cecrops, bij
Hermes moeder van Cephalus, z. Agraulus.
Hersilia, gemalin van Romulus, na haar
dood onder den naam Hora Quirini als godin
vereerd.
Heruli of Eruli, "Eoot^),oL of "Ee., een germaansche nomadenstam. Zij waren uitmuntende krijgslieden en leverden huurtroepen,
nu eens aan andere Germanen, dan weder
aan de Rom. Zoo vindt men ze bij de Gothen
in de derde eeuw na C. ; ze woonden toen, en
ook in de vierde eeuw aan de Zuidkust van
de Maeótis, in het N. van de Krim, waar
vroeger Scythen gewoond hadden, en later
in Italië, waar hun aanvoerder Odoácer in
476 het westrom. rijk vernietigde.
Hesiodus, Hciod'o5, geb. - te Ascra, waarheen zijn vader uit het aeolische Cyme ver
werd door zijn broeder Perses-huisdwa,
met behulp van omgekochte rechters van zijn
erfdeel beroofd, waarom hij zijn vaderland
verliet en zich waarschijnlijk te Naupactus
vestigde; v.s. werd hij vermoord en werd zijn
lichaam naar Orchomenus in Boeotië overgebracht. Door zijne "Eoya xa Ht^oaa&, een
werk, waarvan het begin tegen zijn broeder
gericht is, en dat verder lessen bevat over
-

-
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HESIONE —ETAIPIf1I.
landbouw, scheepvaart, enz., werd hij de
schepper . van het didactische epos. Onder de
andere werken, die te. recht of ten onrechte
aan Hes. worden toegeschreven, is het voornaamste de Ohoyovt"a, eerre eerste poging om
eenigen samenhang te brengen in de verwarde
verhalen omtrent de familiebetrekkingen der
goden. Hes. leefde in de 8ste eeuw.
Hesione, Robói/7, z. Laorieclon en Telamon.
Hesperia, Eozce`oiat, het avondland, het
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een afzonderlijk altaar, bovendien werden
haar bij • het begin en het einde van ieder
bizonder plechtig offermaal plengoffers ge-

Westland, bij de Grieken een naam voor Italia,
bij de Rom. voor Hispania. Ter onderscheiding

wordt dit laatste ook wel .Hesperia ultinia
geheeten.

Hesperides, Eo7reOid'ec, 3, 4 of 7 dochters
van Nyx en Erebus of van Atlas en Hesperis,
bewaakten met behulp van den draak Ladon
in een tuin in het verre Westen de gouden
appelen, die Gaea aan Hera als bruiloftsge,schenk gegeven had. De drie appelen, die
Heracles op bevel van Eurystheus gehaald
had werden door Athéna bij de Hesp. terug,gebracht.
Hesperides of Hesperis, stad in Cyrenaïca,
zie Berenice n°. 2.

Hesperitdum insulae aan de kust van Afrika,
buiten de straat van Gibraltar. Sommige
schrijvers bedoelen hiermede de Fortunatorum
insulae (de Canarische eilanden), anderen de
Kaap -Verdische eilanden.
Hesperium promunturium, Eoa Qtov Qu ,
voorgebergte aan de Westkust van Afrika,
tgw. kaap Verde, zie Hesperidum insulae.
Hesperus, "Eorc,-ooc, Vesper, zoon van
Astraeus of Cephalus en Eos, of van Atlas,

werd, toen hij op den berg Atlas astronomische waarnemingen deed, van de aarde weg
als avondster aan den hemel ge--genom
plaatst. Hij was de vader van Hesperis en
dus de grootvader der Hesperiden.

Hestia, Eoria, `loth, Tlesta, dochter van

Cronus en Rhea, godin van den huiselijken
haard. Poseidon en Apollo hadden om hare
hand gedongen, maar zij had gezworen eeuwig
maagd te blijven, en had daarvoor van Zeus
de gunst verworven, dat zij aan ieder offer
aandeel zou hebben, in ieder huis als beschermende godin vereerd zou worden. De haard,
het middelpunt van het huiselijk leven, en
volgens oud gebruik het altaar der familie,
was haar heiligdom, waar de huisvader haar
bij iedere gewichtige gebeurtenis offers bracht.
Voor zoo heilig werd deze plaats gehouden,
dat smeekelingen en vervolgden daar een
veilige wijkplaats vonden, en dat men zwoer
bij Zeus, de gastvrije tafel en den huiselijken
haard; vandaar dat smeekelingen en de hei
eed onder bescherming van-lighedvan
Zeus en . Hestia stonden. De staat, als een
groot huisgezin beschouwd, had ook zijn gemeenschappelijken haard in het prytanéum
waar ter eere der godin (IIou'zav^rbq) een
eeuwig vuur onderhouden werd; bij het uit
wordt van dit-zendvaolkptig
vuur medegegeven, om daarmede het vuur
-op haar altaar in de nieuwe stad te ontsteken. -- Eigen tempels had zij weinig, maar
in vele tempels van andere goden had zij

Hestia, Museum Torlonia

te Rome.

bracht. Men offerde haar eerstelingen der
vruchten, jonge koeien, enz. Zij wordt afgebeeld met ernstige en waardige gelaatstrekken, in een eenvoudig sluitend kleed.
Hestiaea, Eoriceta, later Oreüs, z. a.
Hestiaeotis, Eo'r a wrt , 1) het gebied der
euboeïsche stad Hestiaea. — 2) landschap in
het N.W. van Thessalia.
Hesychias, Hoioe, van Alexandrië, schrijver van een belangrijk grieksch woordenboek,
leefde waarschijnlijk op het einde der Ede
eeuw n. C.
cE
r, zLocu, eigl. vriendinnen, in het bizon der publieke vrouwen. Door haar vrijeren
omgang met mannen bereikten zij dikwijls
een trap van geestbeschaving, waarop andere
vrouwen zich op verre na niet plaatsen konden; te Athene wisten zij dikwijls ook de
voortreffelijkste mannen te boeien. In sommige steden, bijv. te Corinthe, waren zij als
r' 'd'ol'o( aan den tempel van Aphrodite verbonden, en kwam de opbrengst van haar bedrijf ten bate van dien tempel. Aphrodite
zelve had te Athene, Ephesus, enz., den bijnaam van `.Ec(e &' oa.
Erut„piect, politieke clubs, te Athene en
ook wel in andere democratische - staten ver
oligarchen, waarvan de leden-enigva
`
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elkander onderling beschermden tegen onder
regeerende partij en in-drukingvae
processen en bij verkiezingen bijstonden, en
die, wanneer de kans schoon scheen, ook
medewerkten tot omverwerping der democratie. In aristocratisch geregeerde staten bestonden waarschijnlijk ook dergelijke clubs
van vijanden der bestaande staatsinrichting.
'Eva t ot, naam van de zware ruiterij in
het mac.edonische leger. Zij stonden op den
rechtervleugel, en bij de veldslagen van
AlexandQr d. G. beginnen zij in den regel
het gevecht.

Hetruria = Etruria.
Hiarbas of Iarbas, 'Iacfl(xS, 1) zoon van
Jupiter Ammon en eene garamantische (_
ljbysche) nymf, koning der Gaetuliërs, van
wien Dido een stuk land kocht tot den bouw
van Carthago, en die vruchteloos naar hare
hand dong. - 2) koning van Numidia. In
den burgeroorlog van Marius en Sulla koos
hij de partij van Marius, doch werd door
Pompeius tot de overgave genoodzaakt en
ter dood gebracht (81).
Hibernia, ook Iuverna, Iverna, Ivernici, Iërna
genoemd, 'Iol)\Ovt«, 'ICov^, thans Ierland. De
Romeinen kenden het bij name, doch hebben
er nimmer vasten voet trachten te krijgen.
Hibi rus, zie Iberus.

Hicetas, e Izh(t5, 1) tyran van Leontini,
door de Syracusanen te hulp geroepen tegen
den jongen Dionysius; toen men echter merkte
dat hij zich van de stad trachtte meester te
maken, vroeg men de Corinthiërs om hulp;
hij werd door Timoleon tweemaal verslagen,
eindelijk gevangen genomen en ter dood gebracht (339). -- 2) tyran van Syracuse,
opvolger van Agathocles, na eene regeering
van negen jaar verdreven (278). — 3) van
Syracuse, pythagoreïsch wijsgeer, leerde v.s.
het eerst de beweging der aarde om hare as.
Hiëmpsal, 'Iáeeipac, 1) zoon van den numidischen koning Micipsa en neef van Jugurtha.
Terstond na zijns vaders dood (118) geraakte
hij met Jugurtha in twist en werd door dezen
uit den weg geruimd, in 116. — 2) numidische prins, door Hiarbas verdreven, maar door Pompeius hersteld.
Hiera, I„ea, 1) een der Liparische eilanden,
ook- Thermessa genaamd, ten N. van Sicilia.
— 2) een der Aegatische eilanden, ten W.
van Sicilia. — 3) eilandje in de zee tusschen
Thera en Therasia, door een uitbarsting ontstaan, in 197 of in 66.
Hierapolis, Ded7ro),b c, stad in Phrygia
nabij de grenzen van Caria, niet ver van den
Maeander, met een tempel van Cybele. Ook
eene stad in Syria, . W.-waarts van den
Euphraat, vroeger Bambyce geheeten, zetel
van den eeredienst der godin Atargatis (Derceto, z. a.).
Hierapytna , Iáuc2'iva, grieksche stad aan
de Z. -kust van Creta, in 140 gesticht in het
gebied der Eteocrdtes.
Hierieus, `IFOLXov s , Jericho = palmstad,
sterke stad van Palaestina, ten N.O. van
Jerusalem. In den omtrek groeide de beroemde
balsemstruik, uit welks bast door insnijdin-

gen de balsem werd verkregen. De weg van
Jericho naar Jerusalem liep door eene wildernis, die om haar onveiligheid berucht was.
Hiero, IIOw3', 1) oudste broeder van Gelo,,
regeerde tijdens diens leven over Gela envolgde hem, hoewel hij volgens G.'s testament gedurende de minderjarigheid van diens
zoon het regentschap zou bekleeden, als tyran
van Syracuse op (478). In het begin had hij
met veel tegenstand, zelfs van den kant van.
zijn broeder Polyzélus, te kampen, en kwam
het zelfs tot een oorlog met Agrigentum; de
twisten werden echter door liet verstandig
gedrag van H. weldra bijgelegd en hij wist
zich in de regeering te handhaven. Hij onderwierp Naxus en Catana, versloeg als bondgenoot der Cumaeërs de Etruriërs ter zee
(474), en verjoeg den wreeden tyran Thrasydaeus uit Agrigentum (473). Hij wordt
hoog geroemd als beschermer van kunsten
en letteren, Aeschylus, Simonides, Bacchy-lides leefden langen tijd aan zijn hof. Hij;
stierf in 467 in de door hem gestichte stad.
Aetna. — 2) Syracusaan van koninklijke
afkomst, dapper en bekwaam legeraanvoerder,.
werd in 270, toen te Syracusae een democratische opstand uitbrak, door het leger tot
veldheer gekozen, kwam door de hulp der
aristocratische partij in de stad, dempte den.
opstand, wist zich van de muitende huur
te ontslaan en een nieuw leger te-troepn
vormen, waarmede hij de Mamertijnen bij
11lylae versloeg. Daarop werd hij tot koning
uitgeroepen (264) en poogde hij de macht van
Syracusae te herstellen ; inderdaad bereikte
de stad door zijne wijze regeering zekere
mate van welvaart, maar in de oorlogen
tusschen de Romeinen en Carthagers kon
hij niet onzijdig blijven. Aanvankelijk koos
hij de partij der Carthagers, maar reeds na
een jaar ging hij na de overwinning van
App . Claudius tot de Rom, over, verplichtte.
zich schatting te betalen, stond een deel van
zijn gebied af en regeerde over het overige
onder romeinsche bescherming; hij bleef de
getrouwe bondgenoot der Romeinen tot zijn
dood (215). — 3) beroemd vazenfabrikant in
Athene, uit het begin van de 5de eeuw.
Hieroeles, I^oox)lq, beroemd rhetor van
Alabanda, wiens voordrachten Cicero hoorde.
`Ie nbYot'2oi., cívd'to^S (yvvcci:x^c, 7t(so3^1'oa) ie ot
(-o»'), tempeldienaars van minderen rang,

die bij het brengen van offers, den priester
bijstonden, den tempel onderhielden, enz. Z.
ook Er ei m,. .

Iooz

ts, z.

Elezesinia.

heilige maand, schorsing van
alle openbare bezigheden wegens een godsdienstig feest. In weerwil van den naam
duurde de EsQo1L^vIa, gewoonlijk slechts eenige
dagen, een maand alleen bij de groote nationale feesten ; in het laatste geval was er
ook een algemeene schorsing van vijandelijkheden (^xea) mede verbonden.
`ICQog , p , ia,

`IeQo,uvi,uoveç, z. Amphictyones.
`IstJ v óooS, Mons Sacer, berg

in Thracië r

aan de Propontis, dicht bij de Chersonésus
Thracica. Hierop lag een versterking.

HIERONICA (LEX) —HIPPARCHU S.
Hieronica (lex) frumentaria, de door Hiero
II van Syracusae _ vastgestelde verordening
voor de verpachting der korentienden, enz.,
die door de Rom. was in stand gehouden.
Hieronymus, Iéowvt'j os, 1) treurspel- en
dithyrambendichter, tijdgenoot van Aristophanes, die hem om zijn hoogdravenden stijl
bespot. — 2) van Rhodus, peripatetisch wijsgeer, leerling van Aristoteles, schrijver van
verscheiden philosophische en geschiedkundige
werken, -- 3) van Cardia, diende onder
Alexander d. G., werd na diens dood in de
oorlogen tusschen zijne opvolgers door Antigonus gevangen genomen, en bekleedde sedert
onder dezen en onder zijn opvolgers tot in
hoogen ouderdom burgerlijke en militaire betrekkingen. Hij schreef eene belangrijke geschiedenis van zijn tijd. — 4) van Syracuse,
kleinzoon en opvolger van Hiero (n°. 2),
koos in den tweeden punischen oorlog de
zijde der Carthagers. Wegens zijne wreedheid en verkwisting gehaat, werd hij na 13
-maanden geregeerd te hebben vermoord. —
5) van Stridon, de kerkvader (348 - 420
n. C.), leefde sedert 386 in een klooster te
Bethlehem, vertaalde den bijbel en de kroniek
van Eusebius (z.a.), en schreef een werk De
eiris illustrious, dat uitsluitend Christenen
behandelt.
`I^QoçvávzrJS, de voornaamste priester bij de
eleusinische - mysteriën; de waardigheid was
erfelijk in het geslacht der Eumolpiden.

Hierosolyma (plur.), th `Ite000^vgre, Jerusalem, hebr. Jerusjalajim, vroeger Jebus, door
David op de Jebusieten veroverd en tot hoofd
verheven. S
Na Salomo bleef J. de hoofd--stad
stad van het rijk van Juda tot aan de ver
verwoesting door Nebukadnezar-overing
(586). Na den terugkeer der Joden uit de
babylonische ballingschap (537) werd de stad
herbouwd. In 70 na C. werd zij door Titus geheel verwoest. In 130 legde Hadriiinus
er eene rom. kolonie aan, Aelia Capitolina.
De stad van David bepaalde zich tot den
heuvel Sion (burg) en den berg Moryah, waarop Salomo zijn tempel bouwde. Omsteeks
700 werd de heuvel Ophel met het Kaasma kersdal of Tiyropoëon binnen den muur ge
benevens de N.-waarts van Sion ge -troken,
stadswijk Acra. Heródes Agrippa om--legn
muur de ook de zoogenaanlde nieuwe stad,
Bezemka. Ten N. en 0. lag het dal van Josaghat met de beek Kedron, en aan de overzijde
de Olijfberg (coons Olivéti).
Hilaira, L cie o«, eene van de dochters van
Leucippus, z. Apkarelicdae.
,

Hilarotragoedia, z. Rhinthon .
Hilleviones, naam, dien de ouden aan de

bewoners van Scandia of Scandinavië gaven.
Het zijn Germanen. Zie Scandia.
`Ináz^ov, z. Pallinin.

Himell a, beek in het sabijnsche land, in
den Avens uitloopende.
Himera, INCFeu, naam van eene stad op de
N.Kust van Sicilia en van twee rivieren, waarvan de eene noordwaarts stroomt en bij de
gelijknamige stad in zee valt, en de andere,
zuidwaarts stroomende, de grensscheiding
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vormde tusschen het gebied van Gela en dat
van Agrigentum. Dat zij denzelfden naam
dragen, komt hiervandaan, dat men oudtijds
in de dwaling verkeerde, dat beide rivieren
uit dezelfde bron ontsprongen. — De stad

Himera was eene volkplanting van Zancle
(Messina). In het begin der vijfde eeuw
heerschte in H. zekere Terillus. Door Thero,
tyran van Agrigentum verdreven, wendde
hij zich om hulp tot de Carthagers, die een
leger onder Hamilcar zonden. Toen had in
480 de verschrikkelijke slag aan de Himera
plaats, waarin Hamilcar sneuvelde en Thero,
met Gelo van Syracusae vereenigd, het carthaagsche leger vernietigde. Later gelukte het
den Himeraeërs, met behulp van Biero van
Syracusae, zich van Agrigentum vrij te
maken. In 409 evenwel landde een carthaagsch
leger van 100.000 man onder Hamilcars klein
-zoneHaibl copSa.elinus
viel, vervolgens Himera, daarna Agrigentum.
Op de plek, waar Hamilcar gesneuveld was,
werden 3000 gevangenen als zoenoffer - geslacht. Himera werd met den grond gelijk
gemaakt en aan de overzijde der rivier eene
nieuwe stad Thermae, ra O„oga, gesticht. De
badplaats zelf heet gewoonlijk U„oµ«b Ui `Iµeoai«L, de inwoners ( Qn^T &, Thermitani. Te

Himera was de lierdichter - Stesichorus ( ±
600) geboren; Thermae was de geboortestad
van den tyran Agathocles.
Himerius, Iµ/otoS, van Prusa (315-386 n.
C.), Grieksch rhetor en sophist, deed verscheiden reizen en vestigde zich te Athene,.
vanwaar Iulidnus hem naar Antiochië liet
komen en hem tot zijn secretaris aanstelde:
24 redevoeringen van hem zijn bewaard gebleven.
Himileo, I,4;tzwv, naam van een carthaagsch
zeevaarder, die (± 550) een tocht langs de
Westkust van Europa, tot aan de tineilanden
(Cassiterides insulae) ondernam. Hij wordt

als bron vermeld bij Avidnus (z.a.). Ook werd
deze naam door verschillende carthaagsche
veldheeren in de sicilische en punische oor -

logen gedragen.
`I7C7r(cQXoS, bevelhebber der ruiterij . Te
Athene was de ruiterij over de beide vleugels
van het leger verdeeld, en waren er dus twee
hipparchen, die jaarlijks bij stemming verkozen werden ; bovendien was er een hipparch
voor Lemnus. In het achaeisch en aetolisch
verbond waren zij na de strategen de voornaamste ambtenaars.
Hipparehus, 1) zoon van Pisistratus, had onder de regeering van zijn broeder
Hippias veel invloed, dien hij vooral ten
gunste van dichters en letterkundigen aan
hij werd in 514 vermoord (z. Her--wend;
modius). — 2) dichter der nieuwe attische
comedie. - ' 3) van Nicaea in Bithynië, werkte
1.60 — 120 te Rhodus en Alexandrië, maar ook
in zijn vaderstad als wis- en sterrenkundige, en
verwierf zeer grootera roem door de nauwkeurigheid zijner waarnemingen en berekeningen
en door zijne ongeloofelijke werkzaamheid. Hij
is de eerste Griek, die de trigonometrie beoefend heeft. Van zijne geschriften is er nog

HIPPARINUS--HIPPOCRATES.
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één op sterrenkundig gebied over. Zijne aard
werken ('ras 'Eeazoo9-€I)iv) wor--rijksundge
den vaak door Strabo geciteerd.
1voS, 1) vader van Dio.
Hipparïnus, `ITC7r(ez
— 2) zoon van den ouden Dionysius, na Dio's
350).
dood tyran van Syracuse (353-350).
Hipparis, "I T((.cofl/S, rivier die door het
moeras van Camarina, op de Z.kust van Sicilia, stroomde.
Hippemolgi, `In7c1j,uoa,yoi, een scythische
nomadenstam in het N., wier voedsel hoofdzakelijk uit paardenmelk bestond.
`ITcjci , atheensche burgers uit de tweede
der vier door Solon ingestelde phylen, met een
eigendom, dat 300-500 medimnen of metreten kon opleveren; zij waren verplicht een
strijdros te onderhouden en voornamelijk deze
klasse leverde ruiters voor het leger; daar de
ruiterij ten tijde van Solon echter niet meer
dan 100, en nooit meer dan 1200 man sterk
was, dienden de meeste burgers ook uit deze
klasse als hoplieten. Ook de spartaansche ^7r7rt ,
eene koninklijke lijfwacht van 300 man, streden te voet, eerst in den peloponnesischen
oorlog werd een werkelijk ruitercorps opgericht. Bij de Grieksche wijze van oorlogvoeren,
was de beteekenis der ruiterij gering. Antieke
ruiterij is niet in staat een charge uit te
voeren. De ruiterij rijdt dus op den vijand
in, en, dichtbij gekomen, tracht ieder ruiter
afzonderlijk den vijand schade toe te brengen.
Daar echter de stijgbeugel nog niet uitgevonden was, was de ruiter niet in staat, met
zijn lans krachtige stooten toe te brengen;
de lans werd dus meestal gebruikt om te
werpen.
Hippias, I7Cn— a S , 1) zoon en opvolger van
Pisistratus (528). Hij regeerde verstandig en
gematigd, verminderde de belastingen, en begunstigde dichtkunst en letterkundige studiën.
Na den dood van Hipparchus begon hij, niet
gerust over de toekomst, strenger te regeeren
en maakte hij zich soms aan gewelddadige
handelingen schuldig. Inderdaad kregen kort
daarna, terwijl hij bezig was Munychia te
versterken, de Spartanen van het delphische
orakel het bevel, Athene te bevrijden (z.
14lcmaeonidae). Een eersten aanval sloeg H.
met behulp van thessalische ruiterij af, maar
toen bij een tweeden tocht zijne kinderen in
handen vielen van Cleomenes I, die het
spartaansche leger aanvoerde, zag hij zich
genoodzaakt Attica te verlaten (510). Hij
begaf zich naar Sigëum. Hij gaf echter de
hoop niet op eens terug te keeren, en knoopte
daartoe betrekkingen aan met de Lacedaemoniërs en later met Darius Hystaspis; hij volgde
de Perzen naar Attica en stierf in of kort na
den slag bij Marathon. -- 2) van Elis, tijd
zeer uitge--genotvaScrs,phin
breide kennis, die te Athene en in' andere
grieksche steden openbare voordrachten hield,
waarin hij de geldigheid van conventie en
geschreven recht betwistte, en aandrong op
zoo sterk mogelijke ontwikkeling van ieders
individualiteit. In de twee werken van Plato,
die zijn naam dragen, wordt hij als ijdel en
oppervlakkig ten toon gesteld.
-

w

Hippies, Hippia, "I(Jc7rtoq, 17C7(ka, bijnaam
van Poseidon, Athéna, Hera e. a. goden en
godinnen.

Hippo, I7r7 cwv, 1) Hippo Begins, j*unn1bxós,
thans Bona, op de numidische kust aan de
golf van Hippo, later rom. kolonie, met ijzermijnen in den omtrek. In 430 n. C. werd
de stad door de Vandalen verwoest. — 2) Hippo Diarrhyíus, dtáeoi,ros, in dat gedeelte van
het carthaagsche gebied, dat Zeugitdna heette.
— 3) stad der Carpeti ni in Tarraconensis, ten
0. van Toletum. — 4) Hippo of Hipponium,
als rom. kolonie Vibo Valentia geheeten, z.a

Hippocentauri,

`Irc9 oxivzaiot, z. Centauri.
-

Hippoeles, `1nr7cox2 j , zoon van Menippus,

atheensch strateeg, trachtte in 412 te vergeefs de peloponnesische schepen te nemen,
die van Sicilië terug kwamen. Een van de
tien mannen, die tusschen de afzetting van
de 30 en het herstel der democratie te Athene
de regeering in handen hadden, draagt denzelfden naam ; of het dezelfde persoon is, is
onzeker.

Hippocoon, `1rrn oxów1', 1) zoon van Oebalus en Batea, verdreef met de _ hulp zijner 12
zonen zijn broeder Tyndareos en maakte zich
meester van de regeering over Sparta ; hij werd
met zijne zonen door Heracles gedood. — 2)
Thraciër, vergezelde Rhesus naar Troje. —
3) tochtgenoot van Aenéas, bekwaam boogschutter.
Hippocrates, Irr7toxQázr7S, 1) vader van Pisi-

stratus. — 2) Alcmaeonide, grootvader van
Pericles. -- 3) broeder en opvolger van Cleander als tyran van Gela. Door de inwoners
van Zancle, zijne bondgenooten, tegen de Sa
te hulp geroepen, breidde hij, steunend-miërs
op zijn talrijk huurleger, zijne macht door
schandelijk verraad uit, onderwierp ook Naxus,
Callipolis en Leontini, noodzaakte de Syraeusanen door zijne overwinning bij de rivier
Helórus (492) hem Camarina af te staan, en
sneuvelde bij een aanslag op Hybla (491).
— 4) zoon van Ariphron, atheensch strateeg,
sneuvelde in den slag bij Delium (424). —
5) * van Chins, schrijver van het oudste leerboek der meetkunde. Hij leefde in de 2de helft
van de 5de eeuw. — 6) van Cos, de beroemde
grieksche geneesheer, geb. 460. Hij behoorde
tot het geslacht der Asclepiaden en ontving
het eerste onderwijs in de geneeskunde van
zijn vader Heraclides en van andere artsen in
zijn vaderland; ook de sophisten Prodicus en
Gorgias worden zijne leermeesters genoemd,.
door sommigen ook Democritus. Van zijn leven
is weinig bekend ; in zijn jeugd deed hij
groote reizen, tijdens de pest in den peloponnesischen oorlog hield hij zich te Athene
op, hij stierf in zeer hoogen ouderdom te
Larisa in Thessalië. Door nauwkeurige waarnemingen en grondig onderzoek verhief hij;
de geneeskunde tot wetenschap, zijne werken
werden dan ook door Grieken, Romeinen en
Arabieren ijverig bestudeerd en dikwijls van
commentaren voorzien. Vele daarvan werden
echter reeds door de ouden voor onecht gehouden, van de 72, die nu nog zijn naam
dragen, worden gewoonlijk slechts 6 als echt

HIPPOCRENE — HIPPOMEDON.
beschouwd ; het meest bekende draagt den
naam 'Agoet uo^. — Ook zijne beide zonen,
Thessalus en Draco, zijn schoonzoon, Polybus,
en zijne twee naar hem genoemde kleinzonen
waren artsen van naam en schrijvers van
geneeskundige werken.

Hippocrene, "I7utot , xo íJ)17, `I;rTrozor^vr^, Fons
Caballinus, bron op den Helicon, ontstaan
door den hoefslag van Pegasus, waarvan het
water ieder, die er van dronk, in dichterlijke
geestvervoering bracht..

Hippodaméa, I7c7cocfá/c^c(L, 1) dochter van
Oenomaus (z.a.), koning van Elis, en Asterope.
Bij Pelops werd zij moeder van Atreus, Thyestes en nog 4 of 11 zonen en 2 dochters. Zij
spoorde hare zonen aan tot den moord van
Chrysippus, zoon van Pelops en Axioche, en
werd daarom door haar gemaal verstooten;
zij stierf in Argolis. — 2) echtgenoote van
Pirithous ; op hun bruiloft ontstond de strijd
tusschen de Centauren en Lapithen. — 3)
= Briséis. — 4) echtgenoote van Amyntor,
moeder van Phoenix. — 5) dochter van Anchises, gemalin van Alcathous.
Hippodamus, I7r7tifk /AoS, van Milétus, beroemd bouwmeester ten tijde van Pericles,
de eerste die in Griekenland regelmatig gebouwde straten aanlegde. flij werd vooral
beroemd door zijn werk aan den Piraeus, te
Thurii en te ,Rhodus. Ook wordt hij genoemd
als de schrijver van een ontwerp eener ideale
staatsinrichting.

Hippodromes, i;n-roJoo,uoS, renbaan voor
paarden en wagens. De bovenstaande teeke-
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hing stelt zulk een baan voor : een driehoekige ruimte K, waarin de toebereidselen voor
den wedloop gemaakt worden en waar een
altaar voor Poseidon Hippius staat, wordt
aan eene zijde afgesloten door een zuilengalerij D, aan de twee andere zijden door eenigszins gebogen lijnen (abed), gevormd door de
stallen (oZz^n va) voor de paarden en wagens;
alle deelnemers plaatsten zich in een rij voor
een touw (za24cftov, i oicE), dat van den top
van den driehoek, het uitgangspunt (g-Fois),,
naar de beide zijden van de baan gespannen
was ; op een gegeven teeleen (een metalen arend.
verhief zich in de lucht) werd dit touw weggetrokken en de wedloop begon; de baan was ill.
twee deelen verdeeld door een lagen aarden wal
(xµ») van F naar G, aan welks verste einde
een altaar van Taraxippus F stond ; hier
moesten de rijders keeren en langs den anderen
kant van den wal terugrijden tot het einddoel
G. De baan werd ingesloten door zitplaatsen
voor de toeschouwers AEB, die men liefst
tegen een heuvel plaatste ; waar geen heuvel
was, maakte men eene kunstmatige verhooging; bij E was een uitgang.
Hippoloehus, I7c7ri oZoS, 1) zoon van Bellerophon, koning van Lycië, vader van Wanens. — 2) zoon van Antimachus, Trojaan,
door Menelaus gedood.
llippolyte, I7t7(o^vz17, koningin der Amazonen ; zij bezat een kostbaren gordel, haar
door Ares geschonken, dien Heracles voor
Adméte, de dochter van Eurystheus, halen
moest. Hipp. ontving den held goed en was
bereid den gordel te geven, maar Hera spoorde
haar en haar volk tot tegenstand aan ; in
den strijd, die hierdoor ontstond, viel Hipp.
V. a. werd zij, niet Antiope (z. a.), door
Theseus mede naar Athene genomen.
Hippolytus, Inrt6 .vroç, 1) een van de Giganten. — 2) zoon van Theseus en Bippolyte
of Antiope. Zijne stiefmoeder Phaedra beminde
hem, en daar hij haar geen wederliefde schonk,
belasterde zij hem bij Theseus alsof hij haar
tot ontrouw had willen verleiden. In overijling bad Theseus, dat Poseidon zijn zoon
zou straffen, en deze liet, toen Hipp. langs
het strand reed, een monster uit zee opkomen,
waardoor de paarden schuw werden, op hol
gingen, en hun meester voortsleepten tot hij
stierf. Artemis openbaarde echter zijne onschuld aan Theseus, liet hem door Asclepius
in het leven terugroepen; en bracht hem naar
haar heilig woud bij Aricia, waar hij onder
den naam Virbius vereerd werd. — 3) Christelijk schrijver uit de eerste helft der derde
eeuw, leerling van Irenaeus, v. s. wegens
kerkelijke twisten (hij was tegelijk met Callistus bisschop van Rome) uit Rome verbannen en bij de Christenvervolging van keizer
Decios als martelaar gestorven. In dat deel
van zijne werken, dat bewaard gebleven is,
vindt men vele bizonderheden over wijsbegeerte, godsdienst en bijgeloof der ouden.
Hippomedon, `1n o, Mr fl, een van de zeven
vorsten, die met Adrastus tegen Thebe optrokken ; bij de belegering van die stad sneuvelde hij.
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Hippomenes, `In ro1Iv71c, zoon van Megareus, echtgenoot van Atalante (z. a.).

Hippónax, `Inircjvas, van Ephesus, iambograaf omstreeks 540 ; van zijn leven is alleen
bekend dat hij om politieke redenen naar
Clazomenae vluchtte, zie ook Bupalus.
Hipponieus, I•(7ronzo s , naam van verscheiden leden van een adellijk atheensch geslacht.
Hiertoe behooren : 1) iemand die zich ver
gebruik te maken van een ver -rijkte-do
trouwelijke mededeeling betreffende de o^taáy9&(L van Solon ; men houdt dit verhaal en
de persoon zelve tegenwoordig voor verzonnen. — 2) zijn kleinzoon, bijgenaamd Ammon,
behield de schatten, die hem toevertrouwd
waren door een Eretriënser, die na de ververing van zijn vaderstad naar Perzië mede gevoerd werd (490). Ook dit verhaal is ver .zonnen. — 3) zoon van Callias n°• 1 en Elpinice (z. Cimon n°. 2), sneuvelde in den slag
bij Delium (424). De vrouw van Pericles
was vroeger met hem gehuwd geweest, zijne
dochter Hipparete werd de vrouw van Alcibiades. — 4) zoon van Callias n°. 2, schoonzoon van Alcibiades.
Hipponi um, zie Hippo n°. 4.

,

Hipponous, 1TCJró1-ooS, z. Bellerophon.

. Hippophagi, Iruioçná y ot, 1) scythisch volk

in Persfis. —) volk in aziatisch Sarmatia,
de tegenwoordige Kalmukken.

Hippotes, 17CTrór)/s, vader van Arne of van
Aeolus n ^. 2 (z. a.).
Hippothoon, `17c7rothlwv, zoon van Poseidon
,en Alope (z. a.). Na den dood van zijn grootvader Cercyon gaf Theseus hem de regeering
over Eleusis.

Hippothoontis, `1nrro3covT^c, een van de 10
phylae, waarin de bevolking van Attica door
Clisthenes verdeeld werd.
Hipputhous, InY00 -ooc, 1) vader van Ae,

pytus n°. 2. — 2) zoon van Priamus. — 3)
van Larisa, bondgenoot der Trojanen, door

Ajax n°. 2 gedood.
`hc7roro;sorm„ een politiemacht van bereden
boogschutters te Athene ; men gebruikte hiervoor staatsslaven. In het begin van den peloponnesischen oorlog was hun aantal 200.
Hirpini, lQTGbvoG, volk in het Z. van Samnium. Hoofdstad : Aeeulánum.

Hirrus (C. Lucceius of C. Lucilius), z. Lucilil
n°. 4.

Hirtia (lex) van A. Hirtius (46). Zij sloot de
aanhangers van Pompeius van alle ambten. uit.
Hirtius (A.), uit een plebejisch geslacht,
diende onder Caesar in Gallia, en vergezelde
hem later naar Aegypte. Als praetor stelde
Hirtius in 46 de hierboven vermelde wet
voor. In 45 ging hij met Caesar naar Hispania. Overigens was hij meer schrijver dan
krijgsman en bracht hij bij voorkeur zijn
tijd door op zijn landgoed bij Praeneste. In
43 was hij consul met C. Vibius Pansa.
Hoewel Hirtius na Caesars dood tot Antonius
had overgeheld, gevoelde hij zich spoedig
door diens aanmatigingen afgestooten, waar
misschien de vertrouwde omgang met-toe
Cicero bijdroeg. Met Pansa en den jeugdigen
Octaviánus trok hij tegen Antonius op, doch

sneuvelde in den slag bij Mutina (Modena),
terwijl Pansa daags daarna aan zijne wonden
bezweek. Het achtste boek der Coizraenlarii
cle hello Galbeo is van Hirtius , afkomstig;
waarschijnlijk heeft hij ook het bet/urn .zilerendrinum, geschreven.
Hirtuléius (L.), onderbevelhebber van Q.
Sertorius in Hispania, die den rom. veldheeren in de jaren 79 - 76 verschillende
nederlagen toebracht, doch in 75 sneuvelde.
Hispalis, "hrra^.ts, thans. Sevilla, aanzienlij k e koopstad der Turdetáni in Baetica, aan
den Baetis (Guadalquivir). Caesar maakte er
eene rom. kolonie van, Julie Romula of Romulensis . Hispalis was door Phoeniciërs gesticht. De Baetis was tot hier voor zeeschepen
bevaarbaar.
Hispania , Iorcavl«, door de Grieken 'Ij9ro^«
genoemd, tegenw. Spanje en Portugal, was
tot in de derde eeuw den Rom. bijna onbekend.
Na den eersten punischen oorlog zochten de
Carthagers • zich in H. schadeloos te stellen
voor het verlies der italiaansehe eilanden. In
den tweeden oorlog ging ook H. voor hen
verloren. De Romeinen verdeelden het land,
voor zoover hunne heerschappij zich binnen
uitstrekte, in twee provinciën : H.-warts
citerior en 11. ulterior of Baetica, naar den
Baetis (Guadalquivir). Oorspronkelijk strekte
het eerste zich slechts uit langs de kust,
maar langzamerhand werd ook het binnenland veroverd. In 180-178 werden de Celti

-beriësdoT.SmpnuGrachs,de

vader der beide Gracchen, onderworpen en
hun land, een groot gedeelte van het binnenland bij H. Citerior gevoegd. In 138 werd
Lusitania, een landstreek in het Z.W., onder
aan Baetica toegevoegd. De vol--worpen,.
ledige onderwerping van het geheele schiereiland had eerst in 19 plaats, toen Agrippa
de Cantabriërs en Asturiërs onderwierp. Nu
werd H. in 3 provincies verdeeld : Citerior,
Ulterior Baetica en Ulterior Lusitania, waar
ook Gallaecia en Asturia hoorden. Nog-onder
vóór den dood van Augustus werden Gallaecia en Asturia bij H. Citerior gevoegd, dat
voortaan gewoonlijk Tarraconensis heet, naar
de hoofdstad Tarraco; de andere twee pro-

vincies heeten nu Baetica en Lusitania. De

bevolking bestond uit keltische en iberische
stammen; de Iberiërs waren donker van tint.
Vooral in Baetica troffen de Romeinen reeds
een ver gevorderden trap van beschaving
aan ; vandaar dat geen andere provincie in
gelijke mate als Hispania rom. zeden en gewoonten overnam. Seneca, Lucanus, Martiális, Quintiliánus, Traidnus, Hadriánus waren
uit Hispania geboortig. Alleen stond de bevolking ook reeds toen bekend om hare luiheid en morsigheid. De bodem was in het
Z. uiterst vruchtbaar en leverde ook ver
metalen en edelgesteenten op. In-schilend
het tijdperk der volksverhuizing werd Hispania afwisselend overstroomd door Vandalen,

Sueven, Alanen en Westgothen.
Hispellum, voornaamste stad in Umbria,

thans Spello.
Hister, zie Danuvi2us .

HISTIAEA, I ISTIAEOTIS— HOMERUS.
Histiaea, Histiae fitis = Hestiaea, Hestiteotis.

Histiaeus, Iot«c^oc, tyran van Milétus onder perzische opperheerschappij. Toen Darius
Hystaspis in het land der Scythen ingevallen
was, verzette [list. zich tegen het plan om de
brug over den Ister af te breken, waarvan
de ondergang van het perzische leger het
onvermijdelijk gevolg zou geweest zijn. Daarvoor werd hij met land in Thracië begiftigd,
later begon Darius hem echter te wantrouwen
en riep hij hem, naar het heette uit vriend
zich naar Susa. Later werd hij naar-schap,to
de kust gezonden, om den opstand van Aristagoras (z. a.) te dempen, waartoe hij hem
heimelijk zelf had aangemoedigd; daar hij
echter zag dat de satraap Artaphernes hem
niet vertrouwde, vluchtte hij. Hij werd door
de Chiërs gevangen genomen, maar weder
vrijgelaten, en daar de Milesiërs weigerden
' hem te ontvangen, ging hij naar Byzantium,
leefde daar eenigen tijd als zeeroover en werd
eindelijk door Harpagus gevangen genomen
en te Sardes'door Artaphernes ter dood ge,

bracht (498).

Historiae Augustae scriptures = Scriptures
historiae Augustae.
Histria, 'Iaroi«, schiereiland in het N. der

Adriatische -zee, door de ruwe Istri bewoond
-en in 177 onderworpen. Ten tijde van Varro,
die een aardrijkskundig werk geschreven heeft,
behoorde het westelijk gedeelte tot aan de
Formio, bij Italië ; Augustus heeft het gewest geheel bij Italië ingelïjfd. Steden : Tergeste (Triest) en Pola.

Homeridae, OioletcY«.L, familie of genoot
s

Homerus afstammend-schapoCin,v
of naar hem genoemd; zij hadden zich tot
taak gesteld de gedichten van Homerus ongeschonden te bewaren en de kennis er van
algemeen te maken. In lateren tijd werden
ook rhapsoden zoo genoemd, en over het algemeen zij, die zich met de gedichten van
Homerus bezig hielden.

Homér us, "Om oQ% is volgens de overlevering de dichter van de Ilias en Odyssee, de
twee beroemde heldendichten, die van den
grootsten invloed waren op de beschaving
der Grieken, gedurende hun volksbestaan den
grondslag van alle verdere studiën vormden,
en nog tot heden als modellen van epische
,

poëzie beschouwd worden. Hij zou een zoon

van Macon, arm en blind geweest zijn; van
zijn leeftijd wisten de ouden reeds niets,
zoodat sommigen beweerden dat hij in de
12de eeuw, anderen dat hij later, sommigen
:zelfs dat hij niet vóór de 7de eeuw geleefd
zou hebben ; zeven steden beroemden zich de
vaderstad van Hom. geweest te zijn, hoewel
men erkende dat in dien strijd Smyrna en
Chins de beste aanspraken konden doen gelden. De meest gezaghebbende meening was,
dat de gedichten van Homerus in het midden der 9de eeuw in Ionië ontstaan waren.
— Hoe dit zij, deze gedichten leefden gedurende vele eeuwen, waarin de schrijfkunst
slechts weinig in gebruik was, in den mond
van het volk, en hadden hunne verbreiding
-

,

-
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voornamelijk te danken aan de rhapsoden
(z. a.) die bij feestelijke gelegenheden gedeelten er van voordroegen. Het ligt voor
de hand dat sommige gedeelten meer in den
smaak vielen dan andere, en dus meer gehoord werden, dat sommige, te lang voor
eene voordracht, bekort moesten worden, dat
andere, wat hun omvang betreft juist voor
de voordracht geschikt, van een passend begin of slot moesten worden voorzien, kortom,
onder deze omstandigheden waren de gedichten lang niet in al hunne deelen even alge inee n bekend, en stonden zij op velerlei wijze
aan vervalsching en verminking bloot, totdat,
naar men meent onder Pisistratus en zijne
zonen, de verspreide deelen door deskundigen
verzameld en tot één geheel verwerkt wer den. Deze maatregel bevorderde de studie der
gedichten van Hom. zeer, in den bloeitijd van
Athene was dan ook de kennis er van zeer
algemeen, en personen, die de geheele Ilias
en Odyssee van buiten konden opzeggen,
waren niet zoo zeldzaam als men zou denken.
Toen later te Alexandria de studie der taal en letterkunde een hooge vlucht nam, kozen
de beste alexandrij nsche geleerden, o. a. Zenodotus en Aristarchus, de werken van Horn.
ter behandeling, trachtten met veel moeite
den tekst te verbeteren, of schreven geleerde
verklaringen er bij. Reeds onder hen werd
door sommigen, die daarom y oovr^S genoemd werden, de meening verdedigd, dat
de Odyssee niet in denzelfden tijd ontstaan
kon zijn als de Ilias, dat tusschen beide gedichten misschien wel eene tusschenruimte
van 100 jaar lag, en dat zij dus niet van
denzelfden dichter konden zijn. Nieuwere
geleerden beweren echter, dat ook de afzonderlijke deelen van elk der beide werken
te veel van elkander verschillen, om ze aan
denzelfden maker toe te schrijven, dat boven
zulke groote werken in een tijd, waarin-dien
de schrijfkunst zoo weinig algemeen was,
niet hadden kunnen ontstaan, of ten minste
weder spoedig hadden moeten vergeten zijn,
en dat men dus moet aannemen, dat zoowel
Ilias als Odyssee vóór Pisistratus niet anders
bestaan hebben dan als afzonderlijke liederen, waarin eerst toen eenige samenhang
gebracht zou zijn. Deze meening vindt bij
sommigen zooveel bijval, dat men zelfs getracht heeft die oorspronkelijke liederen aan
te wijzen, anderen verwerpen haar geheel,
terwijl nog anderen toegeven dat beide gedichten uit de vereeniging van zulke kleinere
liederen bestaan, maar aannemen dat die
vereeniging veel vroeger, waarschijnlijk omstreeks het midden der 9de eeuw, tot stand
gebracht zou zijn door iemand die Homerus
heette, of misschien juist door dat werk den
naam Homerus (samenvoeer) gekregen heeft.
Tegenwoordig is de meest algemeene meening,
dat elk van beide gedichten in hoofdzaak van
denzelfden dichter is, doch dat daaraan op
verschillende tijden, deels door hemzelven,
deels door anderen, grootere en kleinere
stukken . zijn toegevoegd. — Behalve Ilias
en Odyssee zijn nog eenige kleinere gedichten
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HOMERUS LATINUS—HORATII.

bewaard gebleven, die werken van Homerus

heeten te zijn; deze zijn echter alle van
lateren tijd en van zeer ongelijke waarde.
Homerus latinus, z. Silii n°. 7.
"o,uotot, gelijken. De wet van Epit ideus
(z. a.) had tengevolge dat, in strijd met de
instellingen van Lycurgus, het grondbezit
te Sparta zich weldra in weinige handen bevond, terwijl de meerderheid der burgers tot
armoede verviel. Deze ongelijkheid van ver
bracht ook - ongelijkheid in burgerlijke-mogen
rechten mede, en nu noemden zich de rijke
grondeigenaars 6,Ao(ob, in tegenstelling van
de armere burgers, i oov^S.
Homole, Oµ ó),i7, berg, aan Pan gewijd, in
Thessalia, nabij het dal Tempe. — Homole
of Homo/juni, 0go6 toi', stad in het N. van
het thessalische landschap Magnesia.

vier aan in overeenstemming met het aantal
jaargetijden. Tempels hadden zij te Athene,
Corinthe e. a. plaatsen.—Zij worden afgebeeld
als schoone jonge vrouwen, luchtig gekleed
en met bloemen en vruchten versierd.

Horatiae Valeriae (leges) van de consuls,
M. Horatius Barbatus en L. Valerius Popli cola Potitus, 449: 1) ut, quocl tributim plebs
iussisset, populum tenere; — 2) dat de volkstribunen, de plebejische aedilen en de iudices
decemviri sacrosancíi zouden zijn; — 3) dat

geen nieuw overheidsambt zonder provocatie
in het leven zou worden geroepen, op straffe
des doods. Dit zijn geen eigenlijke wetten
(leges) geweest, maar de voorwaarden, waarop
de eendracht tusschen patres en plebs hersteld
werd. Bovendien is de eerste wet, evenals dele., Publilia Pkilonis van 339 v. s. een antiHomona, Homonadenses„ O1toaJ ç of cipatie van de ier Hortensia van 287. Aan het
Omana, Omanades, stad en roofzuchtig berg- bestaan van de derde wet wordt door som
volk in Pisidia, in het Taurusgebergte.
geleerden getwijfeld. Zie Tlaleriae leges-mige
Honurius (Flavius), zoon van keizer Theo- de provocatione. Iet iudices decemviri, in de
dosius den Gr., die bij de deeling des rijks 2de wet genoemd, worden volgens de gewone
het Westen kreeg, terwijl aan zijn ouderen opvatting de deceniviri stlitibus iudicandis bebroeder Arcadius het Oosten werd toegewezen,
doeld; z. echter aldaar.
395 na C. Honorius was een nietsbeteekeHoratii, een patricisch geslacht. 1) De drie
nende knaap. Zijn minister en voogd Stilicho, gebroeders, die, volgens het verhaal, onder
een voortreffelijk veldheer, wist wel de inde regeering van Tullus Hostilius den oorlog
vallen van germaansche volkeren af te weren, met Alba Longa beslechtten door een strijd
maar deed niets tot ontwikkeling van den
met de drie Curiatii, en waarvan de eenig
jongen vorst, hoewel deze zijne dochter had
overgeblevene zijne zuster zou hebben neer
gehuwd. In 408 liet H., aan valsche inblaomdat zij haren bruidegom, een der-geston,
zingen gehoor gevende, zijn schoonvader omgesneuvelde Curiatii, beweende. V. s. is dit
brengen en nu drongen de barbaren van alle
hoog poëtische verhaal aan een fabula praezijden liet rijk binnen en namen de eene prote.vta van Ennius ontleend. — 2) M. Horaíius
vincie na de andere weg. De Westgothen
Pulvillus, een der consuls uit het eerste jaar
onder Alarik veroverden zelfs Rome. Zie
der rom. republiek; hij wijdde den tempe l.
jtlaricus. Eindelijk zag H. zich genoodzaakt, van Jupiter Capitolinus. — 3) P. IHoratius
zijn veldheer Constantius tot mederegent aan
Codes (de éénoogige) verdedigde de houten
te nemen en hem zijne zuster Placidia, weduwe
paalbrug over den Tiber tegen de aandringende
van den westgothischen koning Athaulf, tot soldaten van Porsëna, totdat zijne medeburvrouw te geven. H. stierf zes jaar later, in
gers de brug achter hem hadden afgebroken.
423.
Toen sprong hij in de rivier en kwam be"On)??r S, burgers die tot de tweede der vier houden in de stad terug, in weerwil eener
oude attische phylen behoo I en.
hagelbui vanpijlen. Zijne medeburgers richtten
`Oa ca i zwaargewapende infanterisste
te n,, voor hem een standbeeld op en schonken hem.
liet voornaamste deel van een grieksch leger.
zooveel land, als hij in een dag kon omploeZij droegen een harnas, helm en beenplaten
gen. — 4) C. Horatius Pulvillzus, consul in
van metaal, en waren gewapend met een kort 477, sloeg de aanvallen der Volscen_ en Etruszwaard, een langwerpig schild (d c^S), en
cers af, die Rome bijna hadden vermeesterd.
een werpspies van ongeveer 8 voet. De taak
In 457 was hij andermaal consul en overwon
der zwaargewapenden was in gesloten gele- toen de Aequers. — 5) M. Horaíius Barbctus,
deren op den vijand aan te rukken en diens
consul in 449, herstelde met zijn ambtgenoot:
slagorde te verbreken. Zij kregen, wanneer
L. Valerius Poplicola wat de tienmannen
zij in dienst waren, betaling voor soldij en
bedorven hadden, verzoende de beide standen
onderhoud voor zichzelven en een bediende;
te Rome, bracht de beroemde leges Roratiae
deze betaling was echter in verschillende
Valeriae (z. a.) tot stand, en behaalde eene.
tijden en omstandigheden hooger of lager.
groote overwinning op de Sabijnen. — 6) Niet
Horse Quirini, zie Hersilia.
tot deze cgens behoorde de beroemde dichter
Horae, `Jto«!, dochters van Zeus en TheQ. Horatius Flaecus, de zoon van een vrij
ni.is, godinnen der orde in de natuur en der
geboren te Venusia in het jaar 65.-gelatn,
afwisselende jaargetijden, verder ook van
Zijn vader zorgde met den meesten ijver voor
maatschappelijke orde, wet en recht. Zij zijn
zijne opvoeding en ging te Rome wonen, om
dienaressen van Zeus en zijn belast met het
zijn zoon de beste meesters te kunnen geven.
openen en sluiten van de poorten des hemels.
Op zijn negentiende jaar ging H. te Athene
Gewoonlijk worden drie Horen genoemd : Euzijne studiën voltooien. In 44 was hij krijgsnomia, Dice en Irdne, te Athene vereerde men
tribuun '. in het leger van Brutus en deelde
slechts twee : Thallo en Carpo, later, nam men
in de nederlaag bij Philippi. Iri dezen burger-

HORTA—HOSTIS.
oorlog verloor hij zijn vaderlijk erfgoed,
zoodat hij als scriba zijn brood moest verdienen.
,Doch de dichters Varius en Vergilius bevalen
hem bij Maecénas aan, die hem bij zich ontbood (38), en hem wel eerst na 9 maanden
opnieuw tot zich riep, maar hem toen ook
in den kring zijner vrienden opnam, waarvan
hij spoedig een onmisbaar lid werd. Van
Maecenas kreeg hij (33) een klein landgoed,
het Sabinur bij Tibur, ten geschenke, dat zijn
geliefkoosd verblijf werd. Hij stierf, kort na
Maecenas, in het jaar 8, ongehuwd. Horatius
bracht als lierdichter het eerst grieksche
maten van de oude Grieksche dichters op
latijnschen bodem over. Zijne levensrichting
was over het algemeen de epicureïsche; gaarne
genoot hij het goede; toch kon hij ook sober
en eenvoudig leven en zich naar de omstandigheden schikken als de beste stoicijn. In
het staatkundige was de slag bij Philippi
het graf zijner idealen geweest, in Octavianus zag hij voortaan den man, die den lang
gehoopten vrede aan de wereld zou schenken.
Wij bezitten van hem : Garniina of Odae (4
boeken), Epodon liber (z. Epoclus n 0 . 3), het
Carmen saeculare. Salirae (2 boeken), Epistulae
(2 boeken), waarvan de beroemdste de Episiula
ad Pisones of Ars poetica.
Horta, eetre Romeinsche godin wier tempel
steeds open staat. Overigens is van haar niets
bekend.
Horta, HorRinum, stad in . Etruria, waar
de Nar in den Tiber stroomt.

llortátor of pausarius, de man, die op het

schip de maat aangaf bij het roeien, hetzij
met een hamer, hetzij met de stem, soms ook
met de fluit.

Hortensia (lex) van 287 van den dictator
Q. Hortensius, ui eo lure, quod plebs statuisset,

oornes Quirites tenerentur. Hiermede werden
de plebiscita voor goed gelijk gesteld met
leges, en de voorafgaande goedkeuring der
tribunicische ro gationes door den senaat afgeschaft. Eene andere ier Hortensia verklaarde
de nundinae of marktdagen tot dies fasti.
Hortensii, een plebejisch geslacht. 1) L.
Hortensius, volkstribuun in 422, een warm
ijveraar voor de belangen der plebs. — 2) Q.
Hortensius, in 287 tot dictator gekozen om
eene secessio plebis te bezweren, de auctor der
ier Hortensia de plebiscitis. — 3) Q. Hortensins Hortalus, (geb. 114), een van Rome's
grootste redenaars, de evenknie van Cicero. en
een handig en geslepen verdediger, niet altijd
keurig in de keus zijner middelen. In 69
bekleedde hij het consulaat. In den burgeroorlog had hij onder Sulla gediend en verder
bleef hij de aristocratische partij toegedaan.
Hij` stierf in 50. Hij was zeer vermogend en
had zijn huis weelderig en met fijnen smaak
ingericht; zijne keuken, wijnkelder en vischvijvers waren beroemd en zijne overdreven
zorg daarvoor maakte hem wel eens . tot een
mikpunt van spotternij. Wij hebben geen enkel
geschrift van hem ; hij dichtte ook, doch zijne
verzen konden den toets van zedelijkheid niet
doorstaan. Ook schreef hij annales. Hij was
een vertegenwoordiger van den asiatischen
c
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stijl (Asianismus), z. He gesias n°. 2. — 4)
Hortensia, dochter van n°. 3, wordt genoemd
als eenvoorbeeld van vrouwelijke welsprekendheid. Zij heeft in 42 de rechten der gehuwde
vrouwen, die door een zware belasting getroffen werden, met succes ten overstaan van
de triumviri verdedigd.
Horus, `J4ioc, een aegyptisch god, zoon van
Isis en Osiris, waarschijnlijk de god der opgaande zon, door de Grieken voor denzelfden
gehouden als Apollo. Meer bekend bij Grieken
en Rom. was echter een jongere Horus, een
zwakke zoon van Osiris en. in diens ouderdom geboren, naar men meent de god der
ondergaande zon of winterzon. Onder den
naam Harpocrates (z. a.) wordt hij _ vooral
vereerd als god van het zwijgen.
Hospitium. Tusschen aanzienlijke familiën
in verschillende steden en gewesten bestonden
vaak banden van gastvriendschap. Bij het
sluiten van zulk een band (foedus) werden
de namen van beide familiën op eene zoogenaamde tessera . hospitalis geschreven, eene
soort van liniaal, zóó dat aan weerszijden een
naam stond. Zulk eene tessera wordt dan doorgebroken en elke familie ontving eene helft.
Op vertoon daarvan had men niet slechts aanspraak op herberging, maar ook, zoo noodig,
op hulp en bescherming. De band ging op de
erfgenamen over en werd als heilig beschouwd.
De rom. grooten hadden zulke hospitia de
geheele wereld door. Niet slechts echter bij zondere personen sloten zulke banden van gast vriendschap, zij komen ook voor tusschen
staten, in welk geval van weerszijden vorstelij ke personen en gezanten op staatskosten
werden gehuisvest en onthaald. Dit heet
hospitium publicum. Ook bestonden er hospitia
tusschen tal van civitates in den vreemde en
aanzienlijke familiën te Rome, waarmede dan
tevens aan deze familie het patronaat werd
opgedragen, d. w. z. de taak om de vreemde
civitas in rechten als anderszins te vertegenwoordigen, hare burgers te Rome te beschermen en hare belangen voor te staan, ongeveer zooals in onze nieuwere maatschappij de
consuls doen.
Hostilia, nu nog Ostiglia geheeten, stadje
aan den Padus (Po), met een druk veer over
de rivier, aan den weg van Bononia (Bologna)
naar Mantua en Verona.
Hostilia curia, zie Curia.
Hostiliánus (Gains Valens), Caesar onder
zijn vader Decius, 249 n. C., na diens dood
(251) keizer, sterft weldra aan de pest.
Hostilii, een oud, patricisch geslacht, waar
enkele leden in den tweeden en derden-van
punischen oorlog en de oorlogen tegen Perseus
en Antiochus III voorkomen. C. Hostilius
Mancinus, consul in 137, werd door de Numantijners tot den vrede gedwongen, dien
de rom. senaat evenwel verwierp. Mancinus
werd toen uitgeleverd (z. Furia A Cilia (lex)),
doch de N. weigerden dit offer te aanvaarden.
Later werd M. uit den senaat gestooten.
ds = Peregrinus, terwijl
Hostis was oudtijds
in het oude fetiaalrecht perduellis voor vijand
werd gebruikt. Later beteekende hosíis een
c
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buitenlandschen vijand, perduellis een binnen
terwijl diens handeling, hoogver--landsche,
raad, door percduellio wordt uitgedrukt. Wanneer een onderworpen vijand opstaat, is hij
,een rebellis ; wanneer burgers oproer maken,
is het eene seditio.
. Hostis iudicatio is een senaatsbesluit, waarbij

van bepaalde personen verklaard werd, dat
zij zich door hun daden tot vijanden van den
staat gemaakt hadden, en dat zij dientengevolge van burgerrecht vervallen, vogelvrij
en, zoo ze ambtenaren waren, ambteloos geworden waren. Dit besluit was vaak een
toevoeging aan het senates consultum ultimum
(z. a.), en werd door de senaatspartij gebruikt
als middel om woelingen. te onderdrukken;

het eerst is het toegepast tegen Ti., daarna
tegen C. Gracchus, in 100 tegen Saturninus
en Glaucia. De aan de senaatsregeering vijandige partij heeft altijd terecht de bevoegd
magistraten ontkend, om aan deze-heidr
onwettige verklaring van den senaat gehoor
te geven ; vele van de consuls, die er zich
door hadden laten bewegen om gevangenen
terecht te stellen, zijn later met eenigen tijd
van ballingschap gestraft, zooals o. a. Cicero
wegens het dooden der Catilinarii in 63 (z.
Clodiae (leges) n°. 5).
, Yde cos y us , aanklacht wegens mishan
proces werd voor de heliasten-deling.Ht
(z. Iia a) gevoerd en de straf werd naar
omstandigheden door de rechters bepaald.
` Yllj, , een van de drie dorische phylae
(z. a.), naar Hyllus genoemd.
Hunni, Ovvvo&, aziatisch volk, dat oorspronkelijk in - Mongolië woonde, en - - 375 n. C.
over den Rha (Wolga) drong, de Alanen en
Oostgothen onderwierp, andere volken voor
zich uit dreef en vooral onder Attila, den
„geesel Gods" (zie Attila) het romeinsche rijk
teisterde. Na Attila's dood (453) viel het
groote Hunnenrijk uiteen en 500 was de
naam van Hunnen weder verdwenen. Omtrent
een -vroeger optreden van de Hunnen zie
men Bactria.
" Y,ral.&Qog heette de ruimte in het midden
van een tempel, wanneer zij, zooals bij groote
gebouwen sons het geval was, niet van een
dak voorzien was. Men verkeert omtrent deze
quaestie nog geheel in het duister ; behalve
het Pantheon te Rome zijn ons dergelijke
tempels niet bekend. Z. verder onder Templum.
`Y,ztozs, 1) schildknaap, een slaaf, die
op marsch voor zijn heer schild, helm, enz.
droeg. — 2) in het macedonische leger licht
infanteristen, meer voor aanval-gewapnd
dan voor verdediging bestemd, van een korte
lans en een lang zwaard voorzien. Uit hen
werd de koninklijke lijfwacht (áyi,ua) gekozen.
` Y7tixoo&,

op Creta =

nsoio&xot,.

Yrcoyaarefq = yoaµazvS (z. a.) zr5
7(6.5O)s, ook ye. z-óv ô uov of yo . zijS foví^ q

zai zov r?sµoty genoemd.
` Y;rogs o iisS, z. '

Hyacinthus, ` Yáxiv&og, 1) zoon van Amydas en Diomede, een buitengewoon schoon
jongeling, die door Apollo en Zephyrus bemind werd. Toen Apollo eens met hem aan

de oevers van den Eurótas met den discus
speelde, dreef Zephyrus uit jaloerschheid de
werpschijf van Apollo naar het hoofd van
Hyac., zoodat deze doodelijk gewond werd.
Apollo veranderde hem in de bloem, die zijn
naam draagt. Te zijner eere vierden de Spartanen jaarlijks te Amyclae een groot feest,
de Hyacinthia, dat drie dagen duurde ; de
eerste dag was een treurdag, waarop men aan
Hyac. in stilte offers bracht, de beide volgende dagen hield men feestelijke optochten
en wedspelen. — 2) Lacedaemoniër, die ten
tijde van Aegeus te Athene woonde. Toen
Minos Athene met oorlog bedreigde (z. Aegeus),
kregen de Atheners van het orakel den raad
de kinderen van een vreemdeling te offeren;
zij kozen daarvoor de dochters van Hyac.
Niettemin werden zij door Minos overwonnen.
Hyades, ` Yác?es, Suculae, sterrenbeeld aan
den kop van den Stier, dat bij het begin van

den regentijd opgaat (pluviae, tristes). Zij
worden dochters van Atlas en Aethra of
Pleione, of van Oceanus of van Melisseus

genoemd, en waren de voedsters van Dionysus
(nysaeische nimfen) of van Zeus (dodonaeïsche nimfen) geweest en ter belooning onder
de sterren geplaatst. V. a. hadden zij zich
dood getreurd om liet verlies van hun broeder Hyas, die op - de jacht omgekomen was.
Hyaea, ` Yaia, vlek in het gebied der

ozolische Locriërs.
. Hyampéa, ' Yd µ(Can, een van de toppen
van den Parnassus = Lycóreus.
Hyampolis, ` Yá I u7roi& c , stad in Phocis bij
Elatéa, door Hyanten gesticht. De stad werd
eerst verwoest door Xerxes, later door Philippus van Macedonia.
Hyantes, " Yav-rss, oude bewoners van Boe
naar Phocis verdreven,-otia,dreCmës
waar zij Hyampolis stichtten. Een groot
gedeelte vestigde zich in Aetolia. Byantius,
Hyantèus bij dichters = boeotisch, Ityantis
= aetolisch.
Hyarótes, ` Y«QwI17s = Hydraotes.
Hybla, " Yf.Z«, naam van drie steden op
Sicilia, H. rzaior, rj µslavr of µsyák, , v. s.

ook Hybla Geleatis (Gereáíis), "Ypí cc i TeL'ázt#s, ? TeQeár S geheeten, lag aan den Aetna;
H. minor, ij 1x9á of " Y/^.a zá Miyaece, ook
wel Megara Hyblaea, v.s. ook Hybla Geleatis
geheeten, lag ten N. van Syracusae, en werd
Megara genoemd naar dorische kolonisten
uit Megaris. De inwoners heetten MeyijS
`Y1iL ot. In den tweeden punischen oorlog
werd het door de Rom. verwoest. Het derde,
H. Heraea, Ho(Lla of ij iLix wv, lag aan den
weg van Syracusae naar Gela. Uit een der
drie Hybla's kwam de beroemde honig,
Hyblaeum mei.

Hyccara, (plur .), za " Yxx«Qa, stad der
Sicani op de N.kust van Sicilia, in 415 door
de Atheners veroverd en geplunderd en toen
aan Segesta afgestaan.

Hydaspes, ` Y d aY i , zijtak van den Acesines, waarbij Alexander de Gr. zijne overwinning op koning Porus behaalde. Vergilius
noemt hem minder juist Medus Hydaspes, daar
het perzische rijk zich niet tot aan dezen
,
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stroom uitstrekte. Horatius noemt hem fabulosus — alleen bekend van hooren zeggen,
n.l. bij de Rom.
Hydraótes, Y(IQ«w117s, een zijtak van den
Acesines, evenals de Hydaspes.
Hydrea, YdQF«, thans Hydra, eilandje bij
Argolis. De bevolking is van dryopischen
stam.

Hydrochous, ` Y5 oxoo s — Aquarius.
Hydrophoria, ` YJooggoe , reinigings- en
verzoeningsfeest ter eere van Apollo of de
onderaardsche goden of ter herinnering aan
de slachtoffers van den zondvloed van Deucalion, op vele plaatsen van Griekenland in
het voorjaar gevierd.
Hydrantum of Hydrus, ` YrJeov s , thans
Otranto, stad op de" kust van Calabria, met
eene uitstekende haven.
Hygiéa, : `Yyt«, dochter van Asclepius,
godin der gezondheid. Zij wordt gewoonlijk
gemeenschappelijk met haar vader vereerd,
maar staat ook in nauwe betrekking tot
Athéna, die ook den bijnaam Hygiéa heeft.
Op hare afbeeldingen heeft zij een slang in
de hand, die zij uit een schaal laat drinken.
Hyginus (C. Iulius), een vrij gelatene van
Augustus, geboortig uit Hispania, opzichter
der palatijnsche bibliotheek. Hij was een
vlijtig beoefenaar van taal- en oudheidkunde.
Men veronderstelt, dat hetgeen wij op naam
van Hyginus bezitten, een fabularum liber
en een poëticon astronomicon niet van dezen
Hyginus afkomstig is. Onder Traiánus, v.a.
-i- 300, komt nog een Hyginus gromaticus
voor (z. Groma).
Hylas, " Yr)^ , zoon van Theodamas en
Menodice, lieveling van Heracles, met wiep
hij deelnam aan den tocht der Argonauten.
Toen Hylas in Mysië aan land gegaan was
om water te scheppen, werd hij door bron
geroofd, Heracles ging hem zoeken-nimfe
en bleef zoo lang uit, dat de Argonauten
zonder hem vertrokken. — Ter eere van
Hylas vierden de inwoners van Prusias een
feest, waarbij geofferd werd bij de _ bron,
waarin hij verdwenen was, en men in de
bergen het zoeken van Heracles nabootste.
Hyle, " Yili, oud boeotisch stadje, aan het
Hylische meertje.
Hylias, ` Y, i(Lc , grensrivier tusschen het
gebied van Croton en dat van Sybaris in
het land der Bruttii.
Ilyliee, ` Y, tzi (se. 2 iµcr)?), meer. Zie Hele.
Hyllus, " Y22 oe, zoon van Heracles en
Deïanira, de stamvader der Heracliden (z.a.),
die in de Peloponnésus regeerden. Na een
eersten inval in de Peloponnesus ging hij
naar Thessalië, waar Aegimius hem een derde
gedeelte van zijn land afstond, bij een tweeden
inval werd hij door Echemus gedood.
Hyllus, " YL oS, zijtak van den Hermus,
in aziatisch Ionia.
Hymen, Hymenaeus, ` ,u't^i', Yµi )atO zoon
van Apollo en Calliope of Urania of van
Dionysus en Aphrodite, bevrijdde eens een
aantal jonge meisjes, die door zeevoovers ge
genomen waren ; daarom gedachten-vange
deze hem, toen zij trouwden, in het bruilofts,
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lied, en sedert dien tijd wordt hij als een
god van het huwelijk beschouwd, die in het
bruiloftslied wordt aangeroepen. Hij komt
voor in gezelschap van Aphrodite en Eros,
zijne afbeeldingen gelijken op die van Eros,
ofschoon hij grooter en ernstiger voorgesteld
wordt; gewoonlijk is hij met rozen bekranst
en draagt hij een fakkel en sluier in de

hand.
Hymettas, Y117zz-6c;, berg in Attica ten 0.
van Athénae, voor een gedeelte met geurigen
thym begroeid en hierom bekend door zijn
voortreffelijken honig. De berg is ook bekend
om zijn marmergroeven.

Hypacyris, Y7táxiipiq, ook wel -cans, rivier
in europeesch Sarmatia, onzeker welke.
Hypaepa, th "Y7c«^7«, stadje in Lydia aan
de Z. helling van den Tmolus. Het was bekend om zijne schoonti vrouwen.
Hypanis, " Y7wert q, naam van twee rivieren
in Sarmatia die van tegenovergestelde zijden
in den Pontus Euxinus (Zwarte zee) stroomen.
De eene heet thans de Bug, de andere, die
op den Caucasus ontspringt, de Kuban. Ook
T

= Hyphasis.

Hypata, ` YTcáza of zà ' Y7tazu, bergstadje

in het gebied der Aenianen tusschen Thessalia
en Hellas. In de nabijheid was de vergaderplaats der heksen en toovenaars, de grieksche
Blocksberg. De Hypataeërs hadden den naam,
bekwame toovenaars te zijn.
Hypatia, ` Y7m uia, de begaafde dochter van
Theon (n°. 3), beoefende evenals haar vader
wis- en sterrenkunde en ook wijsbegeerte;
zij werd bij een opstand van de Christenen
in 415 n. C. gedood.
Hyperbolus, ` Y ti j9oAoq, atheensch demagoog van geringe afkomst, die na den dood
-van Cleon als medestander van Alcibiades
optrad en veel invloed verwierf. Door de
blijspeldichters wordt hij voortdurend bitter
bespot. In 417 werd hij door het ostracisme
(z. a.) verbannen, hij vestigde zich op Samus,
waar hij in 411 door de oligarchische partij
vermoord werd.

Hyperboréi, Y7n„p i9óe&tot, een fabelachtig
volk, meer noordelijk wonende dan de Voordewind (Boreas), en over wie deze dus nooit
zijn kouden adem liet gaan. In hun land
ging de zon slechts eenmaal 's j aars op en.
onder; hun land was een heerlijk land, waar
alles spoedig rijpte, hun leven was een leven
van geluk, zonder ooit eenigen twist of tweedracht. Zij konden 1000 jaar oud worden,
doch meestal stortten zij zich vóór dien tijd,
des levens zat, in zee. Zij waren aan den
dienst van Apollo gewijd. H, _perboreits dich-

terlijk — noordsch.
Hyperboréi montes,, een gebergte in het
gebied of naar den kant der Hyperbordi,
misschien eene duistere voorstelling van de
Carpathen of van het Oeralgebergte.
Hypernor, ` YueQ j1'wo, een van de Sparten, zie Cadmus.
Hyperides, Yd'r^S, -cbs, zoon van
Glaucippus. een van de tien attische rede
leerling van Plato en Isocrates, in de-nars,
politiek aanhanger van Demosthenes, hoewel
`
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hij zich in de zaak van Harpalus (z.a.) tegen
hem keerde en zelfs als zijn beschuldiger
optrad. Evenals Dem. en om dezelfde redenen
werd hij door Alexander na de verovering
van Thebe opgeëischt, maar niet uitgeleverd;
ook aan den lamischen oorlog nam hij deel,
en na den ongelukkigen afloop er van vluchtte
hij naar Aegina, waar hij gevat en op bevel
van Antipater ter dood gebracht werd (322).
Van zijne redevoeringen zijn er in de vorige
eeuw zes in Egypte teruggevonden.
Hyperion, ` Yt(oiwv, een van de Titanen,
vader van Helius, Selêne en Eos. Ook Helius
wordt dikwijls Hyperion genoemd.

Hypsus, rivier in het W. van Sicilië,
die aan de Z. -kust, dicht bij Selïnus uitmondt.
Hyrcania, ` YQx«v^«, smalle, onvruchtbare
landstreek en perzische provincie ten Z. en
Z.O. der Caspische zee, ten Z. door bergketenen begrensd, waar tal van wilde, verscheurende dieren werden aangetroffen. De
Hyrcani ërs hadden evenals andere volken
van Iran de gewoonte, de lijken door honden
te laten verslinden. De rijken hielden tot dit
doel zelfs honden van edel ras.
Hyreánum mare, z. Caspium mare.
Hyrcánus, zoon van den joodschen koning
Alexander Jannaeus, uit het geslacht der
Maccabaeën, leefde in hevigere strijd met zijn
broeder Aristobulus. Deze laatste riep in 64
de tusschenkomst van Pompeius in, doch

Hyperm(n)estra, ` u(^ )r^orU, zie Danaus.
Hypliasis, " Yg)aai c, een zijtak van den Aceslnes.

Hypoeaustum, vertrek, waarvan de vloer
verwarmd werd door buizen of kanalen }met
heete lucht ; vooral bij badkamers en in badhuizen werd deze wijze van verwarming toe-

werd, daar hij dezen trachtte te misleiden,
door P. gevangen genomen. Hyrcanus werd
nu als leenvorst met den titel van hooge-

priester-ethnarch, áo;rt-FonvS UL ^^váo;^r^s op
den troon geplaatst, in welke waardigheid
hij door Caesar in 47 bevestigd werd. In 37
liet Antonius hem onthoofden.
Hyrgis, "Yoyi,s, thans de Donetz, zijtak
van den Tanaïs (Don) in Sarmatia.
Hyria, ` Ye(a, 1) meer in Aetolia, ten W.
van liet meer Trichonis. — 2) stad in Boeotia,
nabij den Euripus, vlak bij Aulis, en tot
het gebied van Tanagra behoorend. — 3)
stad in Italia aan den weg van Tarentum
naar Brundisium, ook Uric geheeten.
Hyrmine, ` Yoµ ivy , ook Il ornninae, stad in
het N. van Elis, nabij de kust.
Hyrtacides, zoon van Hyrtacus = Nisus

gepast.
Hyporchéma, f7rooXJ?µa, vroolijk lied ter
eere van Apollo, met mimiek en dans voor
-gedran.
Ilypothébae, Yiroh^9at, oude stad in Boe
waaronder men of Potniae of wel dè-otia,
benedenstad van Thebae, rondom de Cadméa
of burcht verstond.
Hypothéca, vgrot xi1, onderpand voor ge-

leend geld, dat in het bezit van den schuldenaar blijft, en wanneer hij zijne schuld
niet betaalt, ter voldoening van den schuld
verkocht wordt.
-eischr
Hypsipyle, -pyléa, ` Yipi;rfA.e, -nft«, doch
koningin van Lemnus toen-tervanThos,
de Argonauten op dat eiland landden. Zij
bleven er een jaar, en Hyps. werd bij Iáson
moeder van twee zonen, Thoas en Eunéus.
Kort te voren hadden de vrouwen van
Lemnus alle mannen in één nacht .gedood,
daar deze ontrouw - geworden waren en thracische meisjes op het eiland gehaald hadden.
Later ontdekte men echter, dat Hyps. haar
vader gered had, zij moest vluchten, werd
door zeeroovers gevangen genomen en aan
Lycurgus, koning van Nemea, verkocht. Wegens den dood van Opheltes (z. a.) werd zij
in de gevangenis geworpen, doch door hare
beide zonen bevrijd.

no. 2.

Hysiae, c Yoga i, 1) stad in het Z. van Argolis, bij de landstreek Thyreiqtis of Cynuria.
Zij werd in den peloponnesischen oorlog door
de Spartanen verwoest. = 2) vlek in Boeotia,
niet ver van het slagveld van Plataeae.
iIystaspes, Yorá•rri7S, aanzienlijke Pers.
vader van Darius I. Op zijne reizen naar
Indië maakte hij kennis met de leer der
Brahmanen, die hij later aan de Magiërs
mededeelde. Dit verhaal heeft misschien betrekking op een anderen Hystaspes, die de
leer van Zarathustra (Zoroaster, z.a.) ingevoerd heeft.

I.
Iaeclius, "I(otzo , naam van Dionysus in
de eleusinische mysteriën ; hij had een tempel
te Athene, en bij den feestelijken optocht
naar Eleusis ter gelegenheid van de mysteriën
werd zijn beeld voor den stoet uitgedragen.
Iacetáni, volksstam in Hispania tusschen de
Pyrenaeën en den mond van den Ibérus
(Ebro). Z. ook Lacetani.
Iadera, 'Iád'FOCC, stad op de kust van Illyricum, in Liburnia.
Ialmenus, ' Iá)/ros, zoon van Ares en
Astyoche, regeerde nevens zijn broeder

Ascalaphus in Orchomenus en streed voor
Troje. V.s. was hij na den trojaanschen oorlog
koning van het eiland Aretias.
Ialysus, 'Iá)voo, of 'Iiddzooc, eerie der drie
oudste steden van het eiland Rhodus. Het
lag in het Noorden, dicht bij het latere
Rhodus. Lindus en Camirus waren de beide
andere steden. Volgens de overlevering waren
zij gesticht door Ialysus, Lindus en Camirus,
drie broeders. Zie verder Rhocdus.
Iambe, 'Ia,^mi, dochter van Pan en Echo,
dienstmaagd van Celeus. Door hare vroolijk-
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heid wist zij het eerst de over het verlies harer
dochter treurende Deméter tot lachen te bewegen ; tot belooning werd zij de eerste priesteres van die godin en ter herinnering hieraan werden de feesten van Deméter met scherts
-en spotternij gevierd.
Iambische poëzie, een dichtsoort, voornamelijk gebruikt voor spot- en hekeldichten
(carmen maledicumm). Zij heeft waarschijnlijk
haar oorsprong te danken aan het plagen en
schertsen bij de feesten van Demeter (z. Iambe)
,en werd door Archilochus tot een bepaalden
kunstvorm ontwikkeld. Van de epische poëzie,
die tot dien tijd alleen beoefend was, onder
zij zich
-scheidt
door eenvoudiger
taal en vluggere
versmaat, daar in
iederen voet de
arsis tweemaal zoo
lang is als de
thesis. — Na Archilochus waren
de meest bekende
iambografen SiInonides, Hippónax, Solon, en
onder de Romeinen Catullus Horatius, Martíális.
Iamblichus,
Icct X0c, 1) van Babylon, grieksch romanschrijver in de 2de eeuw na C. Van zijn
groote roman B«fi'),wvvtuzá is nog een uittreksel over. — 2) van Chalcis in Coeleayria, neo- platonisch wijsgeer onder Constantijn d. G., leerling van Porphyrius. In
zijne werken tracht hij de stelsels van Plato
on Pythagoras te vereenigen, hij verdedigt
.alle godsdienstige begrippen, zoowel van Grieken en Romeinen als van verscheiden ooster sche volken, tegen het Christendom en leert
dat waarzeggerij en tooverij noodzakelijk zijn
om de betrekking tusschen goden en menschen
in stand te houden. Hijzelf werd door zijne
leerlingen voor een heilig wonderdoener gehouden. Hij heeft vooral invloed gehad op
,

keizer Julianus.

l amnia, 'Iá,urFtcc, aanzienlijke stad in het
Z.W. van Palaestina, niet ver van de zee.
Iamus, "I«,Aos, zoon van Apollo en Euadne.
Hij werd door Aepytus opgevoed, en toen
hij volwassen was, ging hij op bevel van
Apollo naar Olympia, waar hij als waarzegger
beroemd werd, en de stamvader werd der Iamiden ('I«µiiYa ), een geslacht van priesters en
waarzeggers te Olympia.
lima, echtgenoote van Jánus, oud -italische
maangodin, waarschijnlijk dezelfde als Diana.
Ianieulas (coons), een der bergen van Rome,
-aan de overzijde van den Tiber. Op den top
lag eene versterking, ar.v, waar bij volks
vaan opgesteld en-vergadin o
door eene wacht bewaakt werd. Deze gewoonte
dagteekende uit den tijd, toen men nog op
zijne hoede moest zijn tegen een onverwachter
overval der naburige volken. Werd de vlag weggenomen, dan moest de vergadering uiteengaan.
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Iánus, de god van deuren en poorten; vandaar heet hij Clusius (Clusivius), sluiter, en
Palulcius, opener. Daar iedere deur, om zoo
te zeggen, naar binnen en naar buiten ziet,
wordt Janus afgebeeld met twee gezichten
(Janus Gerinus, Biceps, Bifrons); zoo komt
hij het eerst op de munten voor, en wel op
den ouden koperen as, terwijl men voor de
kleinere stukken koppen van grieksche goden
nam. Verder is Janus de god van alle begin,
en de eerste maand des jaars (Januarius),
en de eerste dag van elke maand (Kalendae)
is aan hem gewijd; ook het eerste uur van
den dag ; vandaar heet hij Pater Matutinus.

Janus.
Hij waakt ook over liet begin van het leven
van ieder mensch, en heet als zoodanig Consevius. Zijn priester is de rex sacrorum, die
hem o.a. op den 9 Jan. (1Jyonium) een ram
offert in de ref/ia. Een tempel had Janus oor
niet, slechts een doorgang (Janus-spronkelij
(ieminus) aan den N.O.hoek van het forum
was hem gewijd, ook Janus Quirinus geheeten, omdat hij toegang geeft tot de staats
markt, het forum Romanurn. Deze doorgang
moest steeds openstaan, tenzij er nergens
oorlog was. Volgens de sage heeft Numa
dezen Janus gesticht en ééns gesloten; in
historischen tijd is hij viermaal gesloten geweest, ééns in 235, na het einde van de oorlogen op Sardinië en in Ligurië, en drie maal
tijdens Augustus. Na den zeeslag bij Mylae
(260) heeft C. Duilius, de overwinnaar in
dien slag, Janus een tempel gewijd vóór de
Porta Carmentalis, aan het forum holiíorium.
Zijne beelden hebben gewoonlijk een sleutel
in de linkerhand, in de andere een staf zooal s
de portiers; bij deuren en poorten plaatste
men gewoonlijk een borstbeeld van hem met
twee aangezichten, die naar binnen en naar
buiten gericht waren. Deze aangezichten waren meestal gelijk, soms echter was het eene
jong, het andere oud, of het eene mannelijk,
het andere vrouwelijk.
Iapetims, 'Ire7(er6S, zoon van Uranus en
Gaea, een van de Titanen, die deel nam aan
den oorlog tegen Zeus en daarom in den Tartarus is opgesloten. Hij was de vader van Atlas, Menoetiis, Prométheus en Epimétheus.
V. a. een van de Giganten, zoon van Tar-

tarus en Gaea.
Iápis = Iapyx n°. 2.
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Iapodes of lapydes, 'Iá7ro(Y^S, illyrisch-keltisch bergvolk in Illyricum, op de grenzen
van Liburnia en Histria. Hun land werd Ia
genoemd. Zij tatouëerden zich. Onder-pydia
Augustus werden zij. voor goed onderworpen.
Iapygia, '1aïci'y, oude naam voor de Z.O.
punt van Italia, thans Terra d'Otranto. Bij
dichters = Calabria of ook wel Apulia.
Iapygium promunturium, 'Ia7fl'ycc áQU,
ook wel prong. Sallentinurn, Z.O. kaap van
Italia, thans Capo di Leuca.
Iápyx, 'Iá7v^^^, 1) zoon van Lycáon of van
Daedalus, voerde eene kolonie van Cretensers
naar Iapygië, dat naar hem genoemd is. —
2) geneesheer van Aenéas. — 3). de Noordwestenwind, die gunstig is voor hen, die van
Brundisium naar Griekenland varen ; bij de
Romeinen heet hij gewoonlijk Favonius. Zie
Windstreken.

larbas, zie Hiarbas.

landanus of -us, 'Ia rkiJ ;, -oS, naam van
twee riviertjes, het eene op Creta nabij de
stad Cydonia, het andere in Elis ten N. van
Phea.
Iardanis, 'IaQ&s, Omphale, dochter van
den lydischen koning Iardanus.
Iasides, 'I«o^d',/5, zoon of afstammeling van
Iasus of Iasion, bijv. Amphion, Palinurus, e. a.
Iasion," Iasius, 'IaO (fl', 'Iáoioc, zoon van
Zeus of Corythus en Electra, geliefde van
Deméter, die hem een zoon baarde, Plutus.
Hij werd door Zeus uit minnenijd met den
bliksem gedood. Met zijn broeder Dardanus
werd hij op Samothrdce in de mysteriën ingewijd, die hij ook op Sicilië ingevoerd zoude
hebben.

Iasis, Atalante, dochter van lasus.
Iáso, 'I«ow, dochter van Asclepius, godin
der geneeskunde.
Bison, 'Iá no ', 1) zoon van Aeson, koning
van Iolcus. Toen deze door zijn broeder Pelias
van de regeering beroofd was, liet hij Iason
naar Chiron brengen, die hem opvoedde. Op
zijn twintigste jaar kwam Ias. naar Ioleus
terug en eischte dat Pelias de regeering aan
Aeson zou teruggeven ; deze beloofde aan dien
eisch te zullen voldoen, wanneer Ias. voor hem
het gouden vlies (z. Phrizus) uit Aea wilde
halen ; hij gaf voor dat hem dit werk door
een orakel was opgedragen, maar dat hij zich
te oud gevoelde om het ten uitvoer te brengen.
V. a. had Ias. bij zijne eerste ontmoeting met
Pelias toevallig een schoen verloren, en had
deze hem de onderneming opgedragen ons hem
te verwijderen, daar een orakel hem gewaarschuwd had voor iemand met één schoen. Ias.
ondernam nu aan het hoofd der Argonauten
(z. a.) den hem opgedragen tocht. Toen hij in
Aea aangekomen was en aan koning Aeëtes
zijn verlangen had kenbaar gemaakt, verklaarde deze zich bereid de gouden vacht te
geven, indien hij twee vuurspuwende stieren
met metalen hoeven voor den ploeg spande,
daarmede een stuk gronds omploegde, in de
voren draketanden zaaide en de daaruit opgekomen mannen doodde; verder moest hij nog
een reusachtigen draak dooden, die de vacht
bewaakte en nooit sliep. Door de toovermid-

delen van Medéa (z. a.) was las. in staat deze
moeilijke taak te vervullen, en toen Aeetes
uitvluchten zocht, roofde hij met hare hulp
de vacht en vluchtte hij met zijne reisgezeilen en met Medea. Aeetes vervolgde hen,
doch te vergeefs (z. Apsyrtus en Alcinous).
Te Iolcus teruggekeerd, vonden zij dat Aeson
en zijn geheel geslacht door Pelias vermoord.
waren ; door een list van Medea werd. Peliaa
(z. a.) gedood en Ias. gaf de regeering vrij . willig of gedwongen aan Acastus over. Hij
trok daarop met zijne echtgenoote naar Corin-.
the, vatte liefde op voor Creusa (n°. 4) en
huwde haar ; toen zij door de wraak van
Medea gedood was, bracht ook hij zich ons
het leven. V. a. had hij zich eens op de landengte van Corinthe onder de Argo te slapen
gelegd, en was hij door het instorten van
het oude schip gedood. -- 2) tyran van Pherae r
kwam omstreeks 378 aan de regeering en
maakte zich in weinige jaren van de heer
een groot deel van Thessalië-schapijover
meester. Hij was de bondgenoot van de Thebanen tegen de Spartanen, ofschoon hij na
den slag bij Leuctra beide partijen tot matiging aanspoorde. Terwijl hij, naar men algemeen geloofde,, met groote plannen omging,
nl. om geheel Griekenland onder zijne heer
te brengen en den oorlog tegen.-schapij
Perzië te hervatten, werd hij in 370 vermoord.
l sus, "Iccooq of "Iaaooq, stad op de kust
van Caria, met veel vischvangst, aan den
sinus Iassicus. In de nabijheid stond onder.
den blooten hemel een standbeeld van Hestia,
dat zelfs bij regen nimmer nat werd. De stad
was gesticht door Argiven, later bevolkt door

Milesiërs.
Iaxartes, 'Ia áozllS, rivier in aziatisclr
Scythia, thans Syr-Daria, uitloopende in het
Aral -meer; in de oudheid nam men echter
aan, dat ze evenals de Onus in de Caspische
zee mondde; wel kende men een Oxia palus
van hoorera zeggen, maar dat de Oxus en
Iaxartes hierin uitliepen, wist men niet. Z.
ook Oxus. De ' Ué-tu - )igrr, door Ptolemaeus
vermeld, is niet het Aral -meer, maar de lacus
Oaxus, een bronmeer in het Pamir- gebergte„
waarschijnlijk het Victoriameer.
Iazyges, 'Iá;i'yss, machtig sa:rmatisch volk
aan de pains Maeótis (zee van Azow). Later
trokken zij westwaarts en vestigden zich tusschen .de Tisia. (Theiss) en den Danubius. In
de 4de eeuw na Chr. komen ze steeds als
bondgenooten van de Quaden voor.
Iberia, 'I, ioiu, 1) grieksche naam voor
Hispania. — 2) landschap ten Z. van den Caucasus en ten 0. van Colchis, thans Georgië,
waarmede de Rom. onder Pompeius kennis
maakten. Dit zeer vruchtbare gewest was ge
bergen ingesloten en slechts door-heldor
enkele passen toegankelijk. De bevolking was
niet oorlogzuchtig, woonde in goed gebouwde
huizen en was in kasten verdeeld.
Ibérus, "Ii:mo, rivier in Hispania, thans.
Ebro, een tijd lang grensscheiding tusschen
rom. en carthaagsch Hispania.
Ibyeus, " I/1vzoq, van Rhegium, grieksch
lierdichter, die eenigen tijd aan het hof van

ICARIA OF ICARUS— IDAS.

Polycrates op Samus leefde en overigens een
zwervend leven leidde. Op eene reis naar
Corinthe werd hij door struikroovers gedood,
terwijl een zwerm kraanvogels over zijn hoofd
heenvloog, die hij aanriep om zijn dood te
wreken. Toen nu kort daarna weder een zwerm
van dezelfde vogels gedurende een feest over
den schouwburg van Corinthe vloog, riep
een der moordenaars onwillekeurig uit : „de
kraanvogels van Ibycus" i waardoor de schuldigen ontdekt en gestraft werden. Vandaar het
spreekwoord: oL Ip^í xot' yI evoc . Zijne gedichten
behandelden voor een deel mythische onder
beroemder echter waren bij de ouden-werpn,
zijne minnedichten.
Iearia of Icarus, 'Ic(LQ (L, "1X( dos, vroeger
Dolfiche geheeten, eiland in de Aegaeïsche
zee, ten W. van Samus, volgens de mythe
genoemd naar Icarus, wiens lijk hier aan land
spoelde. De omliggende zee werd Icariuna
mare geheeten.
Iearis, Ieariótis, Penelope, dochter van

Icarius n°. 2.
Icarins, 'I ci nog, 1) ook Icarus of Icarion,
atheensch landbouwer, die van Dionysus den
wijnbouw leerde. Toen hij eenige herders wijn
had laten proeven en zij daardoor bedwelmd
geworden waren, doodden zij hem, in de mee
dat hij 'hen vergiftigd had. Zijne dochter-nig,
Erigone (z. a.) zocht hem langen tijd, geholpen door haar trouwen hond Maera ; toen
zij zijn lijk vond, hing zij zich aan een boom
op. De goden plaatsten Ic. als Bootes of
Arcturus Erigone als de Maagd, 1VIaera als
Procyon (Icarius canis) aan den sterrenhemel.
Vgl. Entoria. — 2) zoon van Oebalus, werd
met zijn broeder Tyndareos door hun halfbroeder Hippocoon uit Lacedaemon verdreven,
maar later door Heracles teruggebracht. Hij
had de hand zijner dochter Penelope beloofd
aan dengene, die in den wedloop de overwinning zoude behalen. Odysseus was de
overwinnaar en voerde haar als zijne gade
mede naar zijn rijk, hoewel Ic. hem smeekte
in Lacedaemon te blijven.
Icarus, "IwteoS, 1) zoon van Daedalus (z. a.).
--- 2) koning van Carië, z. Thestor.
Iccius, een vriend van Horatius, die in 24
aan den krijgstocht van Aelius Gallus tegen
de Arabieren deelnam en later op Sicilia
leefde, waar hij misschien de landgoederen
van Agrippa beheerde. Hij was een beoefenaar der wijsbegeerte.

Ieelus, z. ?Morpheus.

Iceni of Simeni, 2 /2!Yot', machtig volk in
Britannia, in het tegenes. Norfolk en Suffolk,
het volk van koningin Boadicea (z. a.).
Iehnae, " Iyv(c, 1) stad in het_ macedonische landschap Bottiaea, dicht bij den Axius
(Vardar). -- 2) stad in de thessalische landstreek Phthiótis. — 3) stad in het N. van
Mesopotamia, ten N. van Nicephorium, waar
Crassus eene overwinning op de Parthien behaalde.
Ichthyophagi, 'Iy&tioçtáyo„, naam van ondersche i dene van vischvangst levende volksstammen aan de kusten der Indische .zee en hare
inhammen en op de Westkust van Afrika.
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Icilia (lex) sacrata, van den volkstribuun
Sp. Icilius in 492 of 471, dat alwie een volkstribuun, die tot het volk sprak, zou belemmeren of in de rede vallen, door een concilium plebis tot elke straf kon veroordeeld
-

worden.

Ieiliae (leges) van den volkstribuun L.
Icilius, 1) dat de secessio bij de dwingelandij:
der tienmannen niemand tot vergrijp zou
worden aangerekend (449). — 2) dat de inonr
/lventinus, die nog ager publicus was, aan de
patricische erfpachters ontnomen en onder
de plebejers verdeeld zou worden (456). Zie
Icilii.

Ieilii, plebejisch geslacht, dat tusschen 49
en 408 verscheidene volkstribunen heeft opgeleverd en bij de secessiones in 494 en 449
eene belangrijke rol speelde. 0. a. is Sp.
Icilius (v. a. Acilius) één van de 4 volkstribunen geweest, die ten gevolge van de
lex Publilia Tloleronis voor het eerst tributim
in 471 zijn gekozen. De berichtén omtrent
de secessiones van 494 en 449 zijn tamelijk
waardeloos, en dus ook de namen der daarbij optredende personen. Zie ook onder Duilii
n°. 1. Volgens sommigen is het feit dat,
Sp. Icilius in 471 tribuius plebis vvas, het.
eenige historisch betrouwbare bericht omtrent
deze familie en de op hun naam staande
wetten.

Ieonium, 'Ixóvwov, volkrijke en welvarende
hoofdstad van Lycaonia in Asia minor.
letinus, 'IxrZ i oc, beroemd bouwmeester te
Athene ten tijde van Pericles. Tot zijne belangrij kste werken behooren het Parthenon
en de tempel van Deméter en Persephone te
Eleusis.
Ieus, een van de noordelijke Cycladen, in de nabijheid van Peparzthus.
Ida, "hs, dochter van Melisseus, een van
de beide nimfen, die Zeus opvoedden.
Ida, I(1e, 'Id'i, boschrijk gebergte in Troas,
en het achterliggende Phrygia. Het was ook
rijk aan bronnen. Idaea mater = Cybele, die
hier vereerd werd ;' Idaeus poer = Ganymédes.
Ook op Creta was een Ida- gebergte, met de
grot, waarin Zeus was groot gebracht.
Idaea mater, 'I J , bijnaam van Rhea.
Cybele, naar den berg Ida, den hoofdzetel_
van haar eeredienst.

Idaei Dactyli = Dactyli Idaei.
Idaeus, 'Id'«roc, 1) zoon van Dardanus en
Chryse, die met zijn vader in Phrygië kwam,
en op den berg Ida den . dienst van Rhea,
Cybele instelde. — 2) trojaansch heraut. —
3) zoon van Dares.
Idalia, 'IBS( (f., bijnaam van Aphrodite,

naar den berg Idalium, waar zij een beroemden tempel had.
Idalium, ' MáAtov óoos, phoenicische stad in
het binnenland van Cyprus, met een Aphrodite- tempel.
. Idas, ''I(J«s, een van de Apharetiden (z. a.),
ontvoerde Marpessa, de dochter van Euénus,
koning van Aetolië, op een gevleugelden
wagen, die hem door Poseidon geschonken
was. Euenus vervolgde hem, vergezeld door
Apollo, die eveneens het meisje begeerden
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maar daar hij hem niet koude inhalen, stortte
hij zich in de rivier Lycormas, die sedert
-dien tijd Euenus heet. Door Apollo in Messéne
gevonden, waagde Idas een gevecht met den
god, maar Zeus scheidde hen en besliste dat
Marpessa moest kiezen. Daar zij vreesde dat
Apollo haar niet trouw zoude blijven, gaf
zij aan Idas de voorkeur.
Idistavisus, vlakte aan den Visurgis (We,ser), nabij de Porta Westphalica, waar Ger
nederlaag van-manicusopdeChr
Várus wreekte (16 n. C.).
Idmon, "Iáµciv, een waarzegger, die de
Argonauten vergezelde, ofschoon hij wist,
dat hij onderweg zou omkomen. Hij stierf
in Bithynië aan eene ziekte of aan den beet
van een slang of een wild zwijn. De stad
Heraclëa was, naar het heette, rondom zijn
graf gebouwd.
Idomene, EZdo^^^ i' , stad in het macedonische
gewest Mygdonia, aan den Axius (Vardar).
I.tlomeneus, 'Ido^tn' S, zoon van Deucalion
n°. 2, koning van Creta. Als een van hen,
die naar de hand van Helena (z. a.) gedongen
hadden, trok hij later mede tegen Troje op,
waar hij zich door dapperheid onderscheidde.
Op de terugreis door een geweldigen storm
overvallen, deed hij de gelofte, dat hij aan
Poseidoi zou offeren wat hem in zijn vaderland liet eerst zoude ontmoeten, en hij volbracht die gelofte, ofschoon zijn eigen zoon
het slachtoffer er van werd. Toen ten gevolge
hiervan door den toorn der goden een pest
-op Creta uitbrak, werd Id. verjaagd; hij ging
naar de kust van Calabrië, vanwaar hij later
naar Colophon ging of naar Creta terug
Zijn graf meende men te Cnosus te-kerd.
vinden, waar hij niet Meriones als heros
vereerd werd.

Idothea, ELIo& , dochter van Proteus.
Idrias, 'Icl oL i , stad en landstreek in Carla,
°zie Straíonicéa.

Idubeáa, gebergte in Hispania, ten Z. van
en ongeveer evenwijdig met den Ibérus
(Ebro), een deel van het tegenw. Cantabrisch
,gebergte.

Idumaea, ' Irll'µ(c, Edom, het land ten Z.
van Palaestina.
Ides, de 15de dag der maanden Maart,
Mei, Juli en October, in de overige maanden
de 13áe. Oorspronkelijk vielen de Idles samen
met de volle maan, daarom zijn zij in het
bijzonder gewijd aan Jupiter. Zie verder annus.
Idylle, LUZ/LO, een klein gedicht, bevat tende schetsen uit ° het dagelij ksch leven van
herders en andere op het land levende per-

sonen van lageren stand.
Ientaculum, een licht ontbijt 's morgens

,

vroeg voor degenen, die niet konden wachten tot het prandium, dat later in den voor
werd genomen en het karakter van-midag
een lunch droeg.

Iërne = Hibernia.
Ietae, 'Jn;a^, stad en berg op Sicilia, ten
.Z. W. van Panormus (Palermo).
Igilitum, eilandje nabij de kust van Etruria,
tegenover den mons Argentarius.

Ignominia, het verlies van goeden naam,

eene oneer of openbare vernedering, welke
men zich op den hals haalde door verkeerde
handelingen of eene minder voegzame leef
wel niet onder het bereik der straf--wijze,d
wetten vielen, maar toch van den kant der
censoren eene openlijke berisping of terugzetting ten gevolge konden hebben. Zie ook
infamia.

Iguvium, 'Iyoivvov, aanzienlijk municipium
in het hart van Umbria, aan de Z.W. helling
van den Apenninus met een beroemden tem
thans Eugubbio (Gubbio).-pelvanJuitr,
Onder de puinhoopen van den tempel werden
in de 15de eeuw na C. door een boer zeven
koperen platen met opschriften in hetinbrisch gevonden, die meer dan duizend umbrische woorden bevatten en onder den naam
van ta1>ulae Euqubinae nog op het raadhuis
te Eugubbio (Gubbio) bewaard worden.
Ilaira = Hilaira.

troep, schaar, in het bizonder afdeeling ruiterij. De macedonische lichte ruiterij
(a(LQto«ocp6Qob ) bestond uit 8 van 128 man,
de zware uit 15 van 200 man, waarbij nog
eene zestiende kwam als koninklijke eerewacht

(iy17µa, uAj7 /i«o)zi).

Ilereavones, Ilergavonenses, volk in His-

pania aan den mond van den Ibérus (Ebro).
Hoofdstad : Dertósa (Tortosa).

Ilerda, thans Lerida, hoofdstad der Ilergetes in Hispania. Caesar versloeg hier Afranius en Petreius, legaten van Pompeius,
in. 49.
IIergetes, aanzienlijk volk in Hispania
tusschen den Ibérus (Ebro) en de Pyrenaeën,
met de steden Ilerda (Lerida) en Osca (Huesca).

Ilia = Rea Sylvia.
Iliades. 'I1.Lác, 1) Ganymédes, zoon van
Ilus. — 2) Romulus of Remus, zoon van Ilia.
— 3) soms algemeen voor Trojaan.
Ilienses, 1) inwoners van Ilium. — 2)
volksstam op Sardinia.
Ilion, -um, "1hhor, "1)Loc = Troia.
Ilione, 'I6, dochter van Priamus en
Hecabe, gehuwd met Polymestor. Zie Polyclórus n 0 . 2.

Ilipa, stad aan den Baetis (Guadalquivir)
in Baetica, ten N. van Hispalis (Sevilla).
Ilis(s)us, '11Lo(o)6^, riv. in Attica, die op
den Hymettus ontspringt en langs Athënae
stroomt.

Ilithyia, ETh't«, 'E^nv1-w, dochter van
Zeus en Hera, godin die de vrouwen bij het
baren helpt. soms wordt van meer dan eene
Il. gesproken; Hera en Artemis worden ook
dikwijls Il. genoemd. Zij komt overeen met
de rom. Juno Lucina.
Ilium, -on, ' I),Lov, = Troia,
Illiberis, 'LULi:iF ç , 1) stad in Baetica,
nabij de bronnen van den Singulis (Xenil),
thans Elvira. — 2) stad in Gallia tusschen
Narbo Martius en de grens van Hispania,
eerst aanzienlijk, later vervallen, door Constantijn den Gr. herbouwd en naar zijne
moeder Helena genoemd, thans Elne.

Ill.iturgis, 'I2of y s, belangrijke bergstad
der Turduli, geheel in het Oosten van Baetica,

ILLURGAVONENSES— IMPERIUM. .
,an den Baetis (Guadalquivir), in 210 door
•Scipio (Africánus) veroverd en verwoest, later
herbouwd als Forum Iulium.

lllurgavonenses = Ilercavones.
Illustres, titel der hoogste klasse van ambtenaren onder Constantijn den Gr. Hiertoe
behoorden de praef ecti der vier praefeetztrae,
waarin het rijk verdeeld was, en de zeven
hoogste hof beambten : de quaestor sacri palalii,
minister van justitie en wetgeving, -de magisíer officiorum of hofmaarschalk, de comes
sacrarum la7gitionummz, minister van financiën,
de comes rerum privatarum, administrateur van
's keizers bijzonder vermogen, de praepositus
-sacri cubiculi of opperkamerheer, de beide
ecomites domesticorum (equitum en peclitum) of
bevelhebbers der lijfwacht.
Illyrieum, Illyris, zo 11 Jabit6 ', 'IL?toS.
Het bergland tusschen Epirus en Histria,
langs de Oostkust der Adriatische zee werd
bij de Grieken Illjris of Illyria, bij de Rom.
Illyricummz genoemd. Het zuidelijke gedeelte
tot aan den Drilon heette Illyris Graeca, met
de steden Dyrrhachium (Epidamnus) en
Apollonia, en hoorde in den romeinschen
tijd tot ' Macedonia; het noordelijke heette
Illyris Barbara of Romana. Van dit laatste
werd wederom het Z.O.deel Dalmatia., het
N.W. Libur riia genoemd. De rom. provincie
Illfricum omvatte het tegenw. Dalmatië met
Bosnië en Herzegowina. In het jaar 8 na
C. kreeg de geheele provincie den naam
Dzlmatia (z. a.). Onder Diocletidnus werd
het geheele rom. rijk in vier praefecturen
verdeeld ; de praefectura Illyrici strekte zich
toen uit van den Donau tot over geheel Griekenland ; het oude rom. Illyricum behoorde
er echter niet meer toe, zoodat de residentie
Sirmium juist aan een uithoek lag, terwijl
ten 0. de mons Rhodope (Despotodagh) de
-

-

'

_

-

-

grens vormde.
Ilus, 'D.os, 1) zoon van Dardanus en Batea,
volgde zijn vader in de regeering over Dardania op ; daar hij kinderloos stierf, was zijn
broeder Erichthonius zijn opvolger. — 2) zoon
van Tros en Callirrhoë, behaalde eens in
Phrygië bij een wedstrijd in het worstelen
-de overwinning, en kreeg als prijs 50 jongelingen en 50 meisjes benevens een koe, met
de opdracht van het orakel, om eene stad
te stichten waar de koe zich zou nederleggen.
Dientengevolge bouwde hij op een heuvel
de stad Ilium, en toen hij Zeus om een
teeken bad, dat hij het orakel goed begrepen
had, vond hij den volgenden morgen voor
zijn tent het Palladium. — V. s. had hij
Tantalus en Pelops uit Paphlagonië ver
zoon van Mermerus van Ephyre,-drevn.—3)
bij wien Odysseus een middel ging halen om
zijne pijlen te vergiftigen, wat hem echter
geweigerd werd. — 4) = Ascanius (z. a.).
Zie ook Lulus.
Ilva, z. Aethalia.
Ilvátes, ligurisch volk, dat aan de Noordzijde van den Apenninus ten N.O. van
Genua woonde.
Imaehara, stad in het binnenland van
-

Sicilia ten N.O. van Henna.
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Imagines, zie ius imaginum.
Imáus, "Iµccov O)oÇ, zie Emodi monies.
Imbrasia, '11tfl0uo a, bijnaam van Hera,
naar haar tempel aan de rivier Imbrasus;
ook bijnaam van Artemis.
Imbrasas, ''ImfleuooS, 1) rivier op het eiland
Samus. — 2) riviertje op Euboea, bij Taminae
uitmondend.

Imbrus, -os, "Iaflooc, eiland in het noordelijk
gedeelte van de Aegaeïsche zee, bergachtig
en boschrijk, een zetel van den dienst
der Cabiren. Miltiades (z. a.) veroverde van
uit de Chersonésus het eiland, dat voortaan
in het bezit bleef van Athene.
Immarádus, ' [mpéeud'oS, zoon van Eumolpus., sneuvelde met zijn vader in den oorlog
tegen 'Erechtheus.
Imperator. Wanneer een veldheer eene luisterrijke overwinning had behaald, begroetten
zijne soldaten hem met den titel . imperator.
Zijne lictoren doorvlochten alsdan hunne bijl
lauriertakken, terwijl hij in een-bundelsmt
omlauwerden brief (litterae -laureatae) den
senaat bericht van zijne overwinning zond
en achter zijn naam den imperatorstitel voegde.
Wanneer hij dan in Italia teruggekeerd was,
bleef hij met zijn leger buiten Rome gekampeerd, en verzocht den senaat een zegetocht
binnen Rome te mogen houden. Kwam hij
evenwel vóór dien tijd binnen de stad, dan ver
hij zijne aanspraken en zijn titel. Niet-speld
altijd werd de triumftocht toegestaan. In dit
geval gebeurde het somtijds, dat de imperator een zegetocht op den albaanschen berg
hield, ook wel eens, dat hij tegen den wil
van den senaat onder de bescherming van één
of meer volkstribunen zijn feestelijken intocht
in de stad hield. In 143 werd den consul
App. Claudius Pulcher (Clauclii n -'. 12) de eer
eener zegepraal geweigerd en een der volkstribunen dreigde hem van zij n wagen af te rukken,
zoo hij toch den triumftocht ondernam. Toen
sprong zijne dochter Claudia, eene Vestaalsehe
maagd, op den zegewagen, sloeg haar arm om
haar vader heen, en niemand waagde verder
eenig verzet. Zie verder triumplius. Augustus en
de volgende keizers kregen het imperator schap voor hun leven, dus als blij venden
titel, waarmede het veldheerschap over al de
legers van het rijk gepaard ging. Zij voeren
den titel vóór hun naam.
Imperium, was een bestanddeel van de
macht van overheidspersonen, die geroepen
konden worden om een leger aan te voeren
of recht te spreken. Verder was daaraan verbonden het ius cans populo agendi, d.w.z. het
recht om de comitia bijeen te roepen, het
ius cum patribus agendi, het recht om den
senaat bijeen te roepen, en het ius coërcitionis,
het recht van bestraffing. Dit recht - hadden
de consuls, de praetoren, de dictator, de magister equitum, de interrex. Ook behoorde
het bij de tijdelijk ingestelde ambten der
decemviri legibus scribundis en der tribuni
militum consulari potestate. Het imperium
werd na de aanvaarding van het ambt verleend door eene lex curiata, die den wettig ge kozen ambtenaar niet mocht geweigerd worden.
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IIVIPLUVI li M— INFULA.

Impluvium, zie compluvium. en atrium.
Inachides, 'Iv«xicruis, Epaphus, kleinzoon

van Inachus. Soms in het algemeen voor een
argivisch man, bijv. Perseus.
Inachis, 'Iv «X, lo, dochter van Inachus,
ook Isis, wanneer zij met To vereenzelvigd
wordt. Soms in- het algemeen voor eene argivische of grieksche vrouw.
Inachus, 'IY(LXoq, 1) zoon van Oceanus en
Tethys, die na den watervloed van Deucalion de vlakte van Argos bewoonbaar maakte
door al het water te vereenigen tot eene
rivier, die vandaar zijn naam draagt. Hij
vestigde het argivische rijk, waarvan hij de
eerste koning was. Toen Poseidon en Hera
over het bezit van Argos twistten, besliste
hij ten gunste van Hera; door den toorn van
Poseidon is Argos arm aan water. De dochter
van Inachus was Io (Inachia iuvenca). — 2)
rivier van Argolis, die, voor zij de kust bereiken kan, in het zand verloopt. Zij is in
den zomer droog.
Inarime = Aeuaria.
Inaros, 'Iváows, lybisch koning, die onder

Artaxerxes I een grooten opstand van Aegypte tegen de Perzen verwekte, waarbij hij
door de Atheners ondersteund werd (459454). Wel werd een perzische vloot op den
Nijl vernietigd, Memphis ingenomen en nog
andere voordeelen behaald, doch toen de
atheensche vloot door Megabyzus vernietigd
was (454), kon In. zich niet lang meer staande
houden, hij gaf zich over, en werd vijf jaar
later gekruisigd.
Inauguratio, zie d ugures.
Ineensus werd de burger genoemd, die
zich bij den census verzuimde aan te geven,
ten einde den krijgsdienst te, ontduiken. Het
was volkomen logisch dat men hem als slaaf
verkocht en wellicht in den oudsten tijd ter
dood bracht, daar hij zichzelf het burgerrecht
niet waardig had gekeurd.
Ineubatio, _ iyzoi,Al/ 6t s .
Incubus, z. Faunus.
India. 'Iv (ui«. Dit land was den Grieken
weinig meer dan bij naam bekend, totdat
Alexander de Gr. tot aan den Il yphasis, een
der takken van den Indus, doordrong. Seleucus Nicátor, de stichter van het Seleuciden
in India tot aan den Ganges en-rijk,wam.
sloot met den indischen vorst Sandracotta een
verbond. Toen evenwel onder zijne opvolgers
Aria na weder verloren ging, werden de betrekkingen met India weder verbroken. Omtrent grootte en vorm hadden de ouden zeer
onvolledige begrippen. Bij naam echter kenden en onderscheidden zij eenige gedeelten,
als - India intra en extra of trans Gangem,
FvTós UC Fztóc T-ov TáyyoV, waaronder zij Voor en Achter-Indië verstonden, de urea Chersonesus (Malakka), het eiland Taprobane (Ceylon), dat zij zich reusachtig groot voorstelden, de insula Agaíhodaemonis (Sumatra),
Jaba (Java), enz.
Indibilis, vorst der Ilergeten in Hispania
Tarraconensis. In den tweeden punischen oor
wist Scipio (Africanus) hem door eene-log
edelmoedige behandeling voor de rom. belan-

gen te winnen. Indibilis betoonde zich
evenwel trouweloos, doch werd door Scipio
weder in genade aangenomen. Na diens vertrek viel hij ' opnieuw af, en sneuvelde toen..
Indicétae of Indigétes, 'I-rdtz rat, volk in
den N.O. uithoek van Tarraconensis. Hoofd-

stad : Emporium of Emporiae.
Indigetes dii = Dii indigetes.
Indigitamenta zijn gebedsformulieren, diep
door de pontifices in hun archief bewaard
werden, en waarin steeds meerdere godheden.
aangeroepen werden, of ook wel ééne godheid
onder meerdere namen, uit vrees de goddel ij ke'
hulp, die men inriep, anders niet deelachtig
te zullen worden. Hierdoor werd het aantal
goden van den oudsten Romeinschen eere-.
dienst door splitsing van de eigenschappen
tot in " het oneindige vermeerderd. Zoo was.
Terminus (z. a.) oorspronkelijk een bijnaam
van Jupiter. Vooral bij geboorte en huwelijk.,
in de eerste levensjaren van het kind en bij.
den landbouw werden dergelijke goden aan
bij het zaaien o.a. 12 verschillende-geropn;
goden. Bovendien drukte men zich met opzet.,
om geen godheid uit te sluiten, erg algemeen
uit, en voegde aan de formule nog toe : sive
deus sive dea, of sive mas live lemma, of ook
wel sive quo allo namine Jas est nominare.
Índuciomarus, 1) een aanvoerder der Treviri in Gallia ten tijde van Caesar, door diens
legaat Labiënus verslagen en gedood (54).—
2) een hoofd bij het gezantschap der Allobroges te Rome onder Cicero's consulaat (63).
Indus, 'Ivdóc, 1) rivier, die door Cabalia,
of Cibyratis stroomt en tegenover het eiland
Rhodus in zee valt. — 2) rivier, thans nog
Indus geheeten, ook Sindh, ten W. van
Voor - Indië, eens de grens van het grooterijk der Perzen. Een zijtak is de Acesines, die.
wederom den Hydaspes, den Hydraotes, den.
Zadadrus en den Hyphasis opneemt. Tot aan
den Hyphasis drong Alexander d. Gr. door.
De genoemde bijrivieren vormen den Pendsjáb, het land der vijf stroomen.
Inessa of Inésa, oude naam der stad Aetna,
aan den voet van den berg Aetna (z. a.).
Infamia, sterker dan iynominia, eerloos verklaring, waarmede het verlies van enkele
rechten gepaard ging als :. ins sufragii, ins
honorum, de bevoegdheid om in rechten op
te treden of getuigenis af te leggen. De infamie kon een gevolg zijn van eene veroordeeling; zij kon ook ex edicto praetoris toegepast worden wegens onteerende handelingen
of het uitoefenen van een verachtelijk bedrijf..
Infelix arbor. Sommige booroen werden hij
de Romeinen infelices ar/ores geheeten, zooals
bij v. de - oleaster of wilde olijf. Daar zulke
booroen aan de onderaardsche goden gewijd
waren, werden zij ook wel gebezigd, om er
misdadigers aan op te hangen of te kruisigen.
-

Inferum, S. Tyrrliénum mare, de Tyrrheen-sche of Toscaansche zee, ten W. van Italië.
Infula, on uax, een breede, meestal wollen
haarband of doek, die om het hoofd gewonden en door een villa (lint) vastgehoudenwerd, zoodat de einden aan weerszijden afhingen. Zij was een zinnebeeld van onschend-

INGAEVONES —INTERREX.
baarheid, en werd o. a. door de vestaalsche
maagden en later ook door de keizers gedragen.
Ingaevones, gemeenschappelijke naam der
.germaansche volken, die langs de kusten der
Noordzee woonden ; tot hen behoorden de
Cimbren en Teutonen, de Chauken en de
Friezen.

Ingauni, IyyutOJo^, volk op de ligurische
kust, met de stad Album Ingaunum, ton
Z.W. van Genua. Tgw. Albenga.
Ingenuus, de eerste van de zoogenaamde
dertig tyrannen (zie íriginta tyranni n°. 2), die
zich na de gevangenneming van keizer Valerianus, in Pannonië tot Augustus liet uit
Keizer Gallidnus trok van Gallië uit-roepn.
hem tegemoet, en versloeg hem in 258 n. C.
bij Mursa in Pannonië.
iniur ia, eerroof en persoonlijke beleediging.
De wetten der XII tafelen vermeldden twee
soorten : lichamelijke beleediging (o.a. mem brum ruptuur, os f'ractum) en spotliederen
(occentaíio), v. s. ook het uitspreken van
betooveringsformulieren (ma/urncarmen ineantare). Het ins praetorium breidde echter het
begrip iniuria aanmerkelijk uit en stond ook
voor andere gevallen eene aciio iniuriarum toe.
Ino, 'lvw, dochter van Cadmus en Harmonia, echtgenoote van Athamas (z.a.). Na haar
dood werd =zij door Poseidon onder de godheden der zee opgenomen, en onder den naam
Leucothea op vele zeeplaatsen vereerd. Op
Rhodus droeg zij den naam Italia, en ver
dat zij bij Poseidon moeder ge--haldemn,
worden was van zes zonen en eene dochter. —
V.a. was zij door de Nereïden naar de monden
van den Tiber gebracht, en toen Juno haar
ook daar vervolgde, naar Rome gevlucht, waar
Carmentis haar gastvrij opnam. Op raad van
deze nam zij een inheemschen naam aan, en
sedert wordt zij als Matuta (z. a.) vereerd.
Inóus, "Ircoos, Melicertes, zoon van Ino.
Inquilinus, 1) -de huurder van een huis,
tegenover colones, de pachter van een stuk
land. In den lateren keizertijd worden beide
uitdrukkingen dooreen-gebruikt voor den
eolonus. — 2) de inwoner van een muunieipium,
die , naar Rome verhuist. Zoo noemde Catilina
Cicero, die uit Arpinum stamde, hetgeen de
verontwaardiging van den senaat opwekte.
Inseriptio als rechtsterm, het opmaken van
het procesverbaal eener aanklacht en de onderteekening daarvan door deii aanklager. Zie
"

,

-

subscriptio.

Instaurativi (luili), z. Ludt.
Instita, geplooide strook of aanzetsel, onder
aan het romeinsch vrouwengewaad, waar
dit laatste slepend werd. Vermoedelijk-dor
kon de instita aan- en afgehaakt worden.
Institutiones, z. Gains.
Insubres, "I^'om'dQoi, machtige gallische
stam in Gallia Transpad ina, waarmede de
Romeinen lang oorlog hebben moeten voeren.
Hunne hoofdstad was Mediolanium (Milaan).
Insula, groot alleenstaand huis of wel een
blok huizen, aan alle zijden door straten ingesloten. Daar de huurwoningen te Rome in
groote blokken werden gebouwd, kreeg insults
allengs de gewijzigde beteekenis van huur-
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woning, in tegenoverstelling van domus als
eigen huis. De slaaf of vrijgelatene, wien het
opzicht over het blok en het ophalen der huur
was opgedragen, werd insulin-ins genoemd.
Een enkele maal wordt dit woord ook gebezigd voor den huurder eener woning.

Insula Allobrogum, de vlakte tusschen de
Isara (Isère) en den Rhodanus (Rhone).
Intemilii, volk op de ligurische kust met
de stad Album Intemilium, aan den voet
der Alpes maritimae (Zee- Alpen).
Interamna, 1) stad in het Z. van Umbria,
thans Terni, aan de rivier den Nar en aan
de via Flaminia gelegen, lat. kolonie, ge.
boorteplaats van keizer Tacitus. De inwoners

werden Interamnales Naharles genoemd. Niet
ver boven de stad de - beroemde watervallen
(zie Avens). — 2) stad in Latium aan den
Liris, sedert 312 lat. kolonie.

Interamnia Praetuttiorum, stad in het
land der Praetuttii in Picenum.
Intereatia, stad der Vaccaei in Hispania,
ten N. van den Durius (Douro).
Intereessio, tusschenkomst of verzet van
een overheidspersoon te Rome tegenover een
ambtgenoot of tegenover lagere overheden en
der volkstribunen tegenover alle andere magistraten (den dictator uitgezonderd). Zie appel
Hierbij deed zich het merkwaardige ver--latio.
schijnsel voor, dat de praetoren, hoewel onder
aan de consuls, toch, omdat zij onder-geschikt
gelijke auspiciën werden gekozen, collegae van
de consuls -waren. Al waren zij nu ook col
legae nainores, toch konden zij dus de comitiën,
door consuls gehouden, storen. Als rechtsterm
wordt inlercessio gebruikt, wanneer de eene
burger ten behoeve van den ander tusschen
dezen en het gerecht treedt, bijv. door zich
borg te stellen.

Intereidóna, zie Deverra.
Intereisi (dies), zie Festi (dies).

Interdictum, een procesvorm, waarbij de
praetor een tusschenuitspraak deed, hetzij in
den vorm van een bevel (decreíum) of van
een verbod (interdictum). De naam interdictum
is echter voor beide gevallen de heerschende
geworden. Het diende dikwijls. tot tijdelijke
bevestiging van een bestaande toestand, bijv.
tot aanwijzing, wie in het bezit der betwiste
zaak zou blijven, totdat de rechter het vonnis had uitgesproken. Dikwijls ook diende het
tot inleiding van een proces, waarbij dan de
praetor voor beide partijen een interdict uitvaardigde, bij v. een verbod den rechtmatigen
bezitter overlast aan te doen. Hieruit ontstond
dan eene actie, waarbij de eene partij de andere
beschuldigde tegen het bevel des praetors te
hebben gehandeld, en die dan door dezen naar
een index of naar recuperalores werd verwezen.
Er zijn verschillende gevallen van inlerdicla.
Internum mare, io(» of Evzó; 9há),arra,
door de Rom. ook dikwijls nostrum mare ge-

noemd, de tegenw. Middellandsche zee.
Intergres, algemeene naam voor tusschen-

personen, onderhandelaars, tolken, ook voor
makelaars in stemmen bij verkiezingen.
Interrex, p Loo f*ac L).si s. Wanneer de koning
te Rome gestorven was en geen opvolger ter-
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stond de regeering overnam, nam- de senaat
het bestuur op zich en wees door het lot uit
zijn midden een interre.z voor den tijd van
vijf dagen aan, waarop dan e-.n tweede, derde
enz., volgden, ieder voor v jf dagen. Elke

interrex benoemde zelf zijn opvolger. Ook
onder de republiek kwam dit meermalen
voor. Wanneer b.v. beide consuls gesneuveld
waren of als vitio eremi hun ambt hadden
moeten neerleggen, dan keerden de auspiciën,
zooals de term luidt, tot de patres (d. w. z.
de patricische leden van den senaat) terug,
en moesten er zoolang interredes optreden,
totdat er een nieuwe consulsverkiezing had
plaats gehad. Daar de comitiën eenigen tijd
te voren moesten worden aangekondigd, konden de eerste interreyes deze nooit houden.
Deze waardigheid is nimmer anders dan door
patriciërs bekleed.
Intestabilis is hij, die wegens infarnia
niet waardig is als getuige in rechten op te
treden en ook geen ander als getuige kan
oproepen. In ruimeren zin is een homo inteslabilis een gemeen, eerloos mensch.
Inui eastruni, vervallen zeestadje bij Ardea

in Latium.
Inuus, bijnaam van Faunus.
Io, 'Iw, dochter van Inachus, priesteres
van Hera te Argos. Zeus beminde haar, en
om haar aan de jaloersche vervolgingen van
Hera te onttrekken, veranderde hij haar in
een koe. Hera wist echter te verkrijgen dat
die koe aan haar werd afgestaan en liet haar
bewaken door Argus Panoptes (z. a.) ; toen
deze door Hermes gedood was, kwelde zij
haar door een horzel, die haar voortdurend
stak en razend maakte. Om aan deze pijniging te ontkomen, zwierf Io lang door de
meest verwijderde landen der aarde, totdat
zij in Aegypte hare vroegere gedaante terug
kreeg en moeder werd van Epaphus.
lobates, Io/*riç, koning . van Lycië, z.
'

Bellerophon.

Ioeaste, 'IocOzi7 , moeder en later echtgenoot van Oedipus (z. a.). Toen zij vernam
dat zij met haar zoon gehuwd was, hing zij
zich op.
lol, zie Caesarea n°. 6.
Ioláus, 'Ió)..oS, zoon van Iphicles, wagenmenner en vriend van Heracles. Hij was den
held behulpzaam bij het bestrijden van de
slang van Lerna, door een naburig woud in
brand te steken en de gloeiende boomstammen aan te geven, waarmede de wonden van
het monster dichtgeschroeid moesten worden.
Bij de eerste olympische spelen behaalde hij
de overwinning. Later trok hij met veertig
zonen van Heracles naar Sardinië, waar hij
een volkplanting stichtte en bij de woeste
inwoners meer beschaafde zeden invoerde;
van deze onderneming teruggekeerd, vond
hij zijn vriend nog juist tijdig genoeg om
den brandstapel voor hem op te richten, ook
was hij de eerste die hem een offer bracht.
Toen de Heracliden door Eurystheus vervolgd werden, kwam hij uit de onderwereld
terug om hen te helpen, v. s. was hij het
die Eurystheus doodde of gevangen nam.

Iolens, 'Iw2zwS, 'Io^lx6 S , oude stad in he i .
thessalische gewest Pelasgiótis, aan de Pagasaeïsche golf, de plaats van vertrek der Argonauten.
Iole, 'Jó), dochter van Eurytus, koning
van Oechalia, door Heracles (z. a.) bemind;
na zijn dood werd zij volgens zijn bevel de
vrouw van Hyllus.
Ion, "Iwo-, 1) de stamvader der Ioniërs r
zoon van Xuthus en Creusa, huwde met Helice, de dochter van den koning van Aegialus,
volgde zijn schoonvader in de regeering op t
en noemde het volk Ioniërs. Door de Atheners
in hun oorlog tegen de Eleusiniërs te hulp
geroepen, wordt hij hun aanvoerder en na de
overwinning hun koning; zijne zonen waren
Hoples, Geleon, Aegicores en, Argades, naar
wie de vier ionische phylae genoemd zijn. --V. a. zoon van Apollo en Creusa, door zijne
moeder te vondeling gelegd, en door Hermesnaar Delphi gebracht, waar hij opgroeit en
dienaar van den tempel wordt. Volgens een
orakel nam Xuthus, die Creusa tot vrouw
gekregen had, maar kinderloos gebleven was,
hem tot zoon aan ; Creusa, die vermoedt dat
hij een onechte zoon van Xuthus is, wil hem
vergiftigen, maar . Apollo redt hem door een
wonder en laat door de Pythia de verhouding
tusschen moeder en zoon openbaren. — 2)
van Chius, tijdgenoot van Pericles, leefde in
zijn jeugd geruimere tijd te Athene. Hij was
de schrijver van verscheiden treurspelen en.
andere gedichten, tevens -wijsgeer en geschied
een man van smaak en fijne be--schrijve,
schaving, zooals hij in zijn dagelijkschen omgang zoowel als in zijne werken toonde. Er
zijn nog fragmenten van zijn werken over. —
3) rhapsode van Ephesus, naar wien een van
Plato's werken genoemd is.
Iónes, "Iwr. S, een van de vier hoofdstam
Grieken, die Attica, vele eilanden-mendr
in de Aegaeïsche zee en een groot deel der
Westkust van Kl. Azië bevolkt hebben. De
ionische stam staat bovenaan, wat zeevaart
en handel betreft. Zie ook Ionia en zlchaia.
Ionia, IWr, 1) oude naam voor het landschap Achaia in de Peloponnësus, voordat
de Achaeërs de Ioniërs van daar verdrevenhadden. -- 2) kustland met de voorliggende
eilanden in Klein -Azië. Volgens de overlevering dagteekent de eerste ionische nederzetting aldaar, op de lydische kust, van -i
1044, toen onder aanvoering van Codrus'
zonen Neleus en Androclus eene groote schaar
naar Lydia overstak. Hier vormde zich allengs.
'

het ionisch stedenverbond : Phocaea, Clazomenae, Erythrae, Teos, Lebedus, Colophon,
Ephesus, Priëné, Myus, Milëtus en de eilanden
Samus en Chius. Ook de aeolische stad Smyrna
voegde zich, vrijwillig of gedwongen, hierbij.
Op kaap Mycale stond het Panioniurn, het
gemeenschappelijk heiligdom van Poseidon,
den ionischen stamgod. Croesus dwong de
ionisch-aziatische Grieken de opperheer schappij van Lydia te erkennen ; met Lydia
kwamen zij in 545 onder Perzië. In 500
stonden zij vruchteloos tegen koning Darius
I op, doch de perzische oorlogen maakten.

IONIUM MARE—IPHIGENIA.
hen vrij, totdat de vrede van Antalcidas in
387 hen opnieuw aan Perzië prijs gaf. Verder
deelden zij de lotgevallen van Klein -Azië.
Ionia was het vaderland van de dichters
Homerus, Mimnermus, Anacreon, van de
schilders Zeuxis, Apelles, Parrhasius, van
de wijsgeeren Thales, Anaximander, Anaxagoras, Xenophanes, van de geschiedschrijvers
Hecataeus, Dionysius Milesius, e. a.
Ionium mare, 'IóvcoS 7róvroc, de zee ten W
van Griekenland en Epirus. Het spreekt van
zelf dat de uitgebreidheid eener open zee niet
binnen grenzen te bepalen is. Sommigen breiden de ionische zee dan ook uit tot Sicilia;
zelfs wordt de Adriatische zee wel 'Ióvtoç gv^6S
.

genoemd.

lophon, Iocwv, zoon van Sophocles en Nicostrate, treurspeldichter. Hoewel zijne .werken soms flauw en langdradig genoemd worden, schijnen zij toch aanleiding gegeven te
hebben tot het vermoeden, dat zijn vader
hem er bij hielp. Het verhaal dat hij zijn
vader op hoogen leeftijd voor de phratrie
geroepen zou hebben, om hem wegens zwakte
van geestvermogens het beheer van zijne bezittingen te doen ontnemen, en dat deze het
onware van die bewering zou hebben aangetoond door den rechters zijn laatste werk,
den Oedipus- op Colónus, voor te lezen, is
waarschijnlijk niets dan een verzinsel.
Joppe, 'I67 7c??, thans Jaffa, oude havenstad op de kust van Judaea in Palaestina.
Jordánes, 'Ioo^Távr^s, hoofdrivier van Palaestina, de Jordaan, ontspringt op den Hermon, vormt in zijn bovenloop het meer
Merom en verderop het meer Gennesareth,
waaruit hij met een sterk verval naar de
doode Zee (laces Asphaltites) stroomt.
los, "Io;, een der cycladische eilanden, ten
Z. van Naxus, met eene stad van denzelfden
naam, thans Nio. Men beweerde, dat er het
graf van Homerus te zien was. Het eiland
werd door Ioniërs bewoond.
Joséphus (FIavius), zie Flavius Josepkus.
Ioviánus (FIavius Claildius), uit Moesia,
werd, na den dood van Juliánus in 363 na
C., door de troepen tot keizer uitgeroepen,
doch stierf binnen acht maanden, op zijn
terugtocht naar Constantinopel.
Iphianassa, 'Icptáv( oh(L , 1) dochter van Agamemnon, waarschijnlijk dezelfde als Iphigenia. — 2) dochter van Proetus.
Iphias, Euadne, dochter van Iphis.
Iphicles, -clus, 'ITtx2^5, "Içr^doS, 1) zoon
van Amphitryo en Alcmene, half broeder van
Heracles en zijn metgezel bij verscheiden ondernemingen, ook nam hij deel aan de calydonische jacht. In den oorlog tegen Erginus
gedroeg hij zich zoo dapper, dat Creon hem
zijne jongste dochter tot vrouw gaf. Hij
sneuvelde in den strijd tegen de Molioniden
(z. Augias) of tegen Hippocoön (z. a.). — 2)
zoon van Thestius, een van de Argonauten,
nam ook deel aan de calydoriische jacht, en
werd na afloop daarvan door Meleager gedood. -- 3) zoon van Phylacus of Cephalus,
Argonaut, beroemd door zijne snelheid in
het loopen, z. Melampus.
-
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Iphierates, 'Iq xoázjs, atheenseh veldheer
van geringe afkomst, werd op twintigjarigen
leeftijd (393) aanvoerder der huurtroepen in
den corinthischen oorlog. Eene nederlaag, die
hem door de Spartanen toegebracht werd,
leerde hem inzien, hoe weinig bruikbaar deze
troepen tegen een geregeld grieksch leger
waren, en van dien tijd besteedde hij de.
grootste moeite om ze behoorlijk te organiseeren, aan krijgstucht te gewennen, geregeld.
te laten oefenen, enz.; ook gaf hij hun wapenen, die meer overeenkwamen met de bestemming van dit krijgsvolk, o. a. het kleine,
ronde schild (7Cz17, vanwaar de naam pel tasten). Algemeen was de verwondering in
Griekenland, toen Iph. met deze peltasten
eene spartaansche afdeeling (mora) hop lieten
geheel vernietigde (390). Wegens zijn verzet.
tegen de aanmatiging der Argiven werd hij
uit de Peloponnesus teruggeroepen, daarop
ging hij naar Thracië, waar hij den oorlog
tegen de Spartanen voortzette ; de vrede van
Antalcidas ontnam hem echter de voordeelen,
die hij hier behaald had. In de volgende
-

jaren ondernam hij verscheiden tochten naar
Thracië, hij herstelde Seuthes in de regeering
en beoorloogde Cotys, later sloot hij echter
een verbond met dezen en trouwde hij met,
diens dochter. Hij stond aan het hoofd van
een griekseh huurleger, dat de Perzen zou
helpen bij de herovering van Aegypte (374),
maar ten gevolge van een twist met Pharnabázus keerde hij onverrichter zake terug.
Daarna werd hij met eene vloot naar Corcyra.
gezonden, dat door de Spartanen belegerd werd,
en ofschoon deze reeds teruggeslagen waren,
toen hij aankwam, behaalde hij toch bij deze
gelegenheid eenige voordeelen. Het bevel over
deze vloot was oorspronkelijk aan Timotheusopgedragen, en de ergernis der voornamen
over diens afzetting gaf zich lucht in eene
aanklacht tegen Iph., waartegen deze zich
echter met glans verdedigde. Als bevelhebber
in den thebaanschen oorlog, in Thracië en
Macedonië, richtte hij niet veel uit, en de
voordeelen, die hij door zijne politiek behaalde,
waren niet duurzaam. Ten slotte werd hem

in den bondgenootenoorlog met Chares en_
Timotheus het opperbevel gegeven (356), en
toen hij op aanklacht van Chares (z. a.) beboet was, verliet hij Athene. Hij schijnt in
353 in Thracië gestorven te zijn.
Ipliidamas, ' [ tJC,UL. , 1) zoon van Busiris,,
werd . met zijn vader door Heracles gedood. —
2) zoon van Anténor.
Iphigenia, ' Iq?G711c^000 , dochter van Agamemnon en Clytaemnestra, of van Theseus en
Helena, door Clytaemnestra als kind aangenomen. Toen de Grieken op weg naar Troje
in de haven van Aulis werden teruggehouden
door een windstilte, die Artemis uit toorn
tegen Agamemnon of Menel tius gezonden had,
verklaarde Calchas, dat Iph. aan Artemis
geofferd moest worden. Onder voorwendsel dat
zij met Achilles zoude trouwen, werd zij in
het leger gehaald, maar toen zij reeds op het
altaar lag, stelde Artemis eene hinde in naaiplaats en ontvoerde haar naar Tauris. Daar
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deed zij vele jaren dienst als priesteres bij de
menschenoffers aan Artemis (z. a.) Ta' ójco^loq,
totdat Orestes er landde, zijne zuster herkende,
en haar met het beeld der godin naar Griekenland ontvoerde. Te Brauron en te Megara
meende men haar graf te vinden en werden
haar offers gebracht. — V. a. was zij niet
gestorven, maar onder den naam Hecate tot
godin verheven, of werd zij na haar dood
naar het eiland Leuce verplaatst, waar zij als
Orsilochia met Achilles huwde. Artemis zelve
draagt op sommige plaatsen den bijnaam Iph.
Iphimedéa, 'Icp^µM^tu, —/c?, dochter van
Triops, echtgenoote van Albeus, bij Poseidon
moeder van de Aloaden.

Iphinoë, 'Ifp&V6?7, eene van de Proetiden.
Iphis, 'Wpbs, 1) koning van Argos, zoon
van Alector, vader van Eteoclus en Euadne.
Toen zijne beide kinderen dood waren, gaf
hij de regeering over aan Sthenelus, den zoon
van Capaneus. — 2) zoon van Sthenelus, verloor het leven bij den tocht der Argonauten
in een gevecht tegen Aeétes. — 3) z. Anaxarete.
— 4) dochter van Ligdus en Telethusa. Daar
haar vader voor hare geboorte gezegd had,
-dat hij zijn kind zou moeten dooden, indien
het eene dochter was, daar hij geen geld had
am een meisje op te voeden, gaf haar moeder
voor, dat zij van een jongen bevallen was.
Iphis werd nu als j ongeling opgevoed, en toen
zij volwassen was en haar vader wilde dat zij
zoude trouwen, veranderde Isis haar in een
man, zoodat het bedrog niet ontdekt werd.
Iphitus, "Icnzos, 1) zoon van Eurytus,
Argonaut, door Heracles (z. a.) verraderlijk
gedood. -- 2) zoon van Naubolus, koning van
Phocis. - 3) koning van Elis, herstelde met
Lycurgus de olympische spelen.
Ipsus, "I oq, 'I ós, stadje in Phrygia, ten
N. van Synnada, waar Antigonus in 301 in
den slag tegen Seleucus en Lysimachus sneu-

,

velde.
Ira, E Boa, bergvesting in het N. van Mes
tweeden messenischen oor -senia,d
jaar (679-668) door Aristomenes-logef
tegen de Spartanen werd verdedigd.
Irassa, "IQWYO, "I)aaOa, vruchtbare streek
en stad in Cyrenaïca.
Iris, ' IoLS, dochter van Thaumas en Electra, die met de snelheid van den wind
-(Hoó ^vrµos, '_4,x 2 l6novS) de bevelen der goden,
vooral die van Hera, aan de menschen overbrengt. V. s. was zij bij Zephyrus moeder
van Eros. Bij latere dichters is zij de personificatie van den regenboog. Op hare afheeldingen heeft zij de gestalte van eene
vlugge jonkvrouw en draagt zij een schitterend kleed, gouden vleugels aan de schouders
en een staf in de hand; soms wordt zij afgebeeld met een kan, waarmede zij aan de
wolken water toevoert.
Iris, 'Io^S, rivier in Pontus, die langs
Comdna en Amaséa stroomt en zich na een
bochtigen loop ten 0. van Amisus in den
Pontus Euxinus (Zwarte zee) stort.
Iras, 'Woos, 1) zoon van Actor, vader van
Eurytion. Toen deze door Peleus gedood was,
wilde Irus het als zoenoffer aangeboden vee
,

-

niet aannemen, daar hij van geen verzoening
wilde weten. Peleus liet het daarop in vrijheid
rondloopen, het werd door een wolf verscheurd,
die in een steen veranderd werd en lang op
de grens van Loeris en Phocis staan bleef. —
2) onbeschaamd bedelaar op Ithaca, door
Odysseus bij zijne terugkomst weggejaagd.
Spreekwoord : Iro pau,verior.
Is, "Is, rivier en stad in Mesopotamia, aan
den Euphraat. In den omtrek werd asphalt
gevonden, waarmede de muren van Babylon
waren opgemetseld.
Isacus, 'Ioacios, 1) van Chalcis, een van de
tien attische redenaars, leerling van Lysias
en Isocrates, leermeester van Demosthenes;
zijn onderwijs in de welsprekendheid wordt
hoog. geroemd. Van de talrijké redevoeringen,
die hij als pleitbezorger voor anderen schreef,
zijn elf bewaard gebleven, die alle over erfenis
handelen. -- 2) sophist, die onder-kwesti
Traidnus reeds op hoogen leeftijd uit A ssyrië
naar Rome kwam.
Isagoras, 'IaayóoaS, atheensch aristocraat,
na de verdrijving der Pisistratiden tegenstander van Clisthenes, dien hij door de hulp van
Cleomenes I voor korten tijd verdreef. Daarna
werd hij tot eersten archont gekozen (508)
en begon hij de staatsinstellingen in aristocratischen geest te hervormen. Weldra werd
hij echter op zijne beurt verjaagd, en de
pogingen van Cleomenes om hem met geweld terug te brengen mislukten.
Isara, naam van twee rivieren in Gallia
Transalpine, 1) een zijtak van den Rhodanus
(Rhone), thans de Isère..— 2) een bijstroom
der Sequana (Seine), thans de Oise geheeten.

Isauria, 'Ioa?'O^(^, in het Z. van Lycaonia,
op de grenzen van Pisidia en Cilicia. Het
land was bergachtig en werd door een woest
rooversvolk bewoond. Wel behaalde P. -Ser
-vilusVat(Irc)n76egot
overwinning op hen, en vernietigde Pompeius hunne roofschepen en lijfde hun gebied
in (65), doch geheel ten onder gebracht werden zij niet. Zie Galatia aan het slot. Sedert
de 3de eeuw na C. ondernemen ze, verbonden
met de bewoners van westelijk Cilicië, die
nu ook Isauri heeten, geregeld groote strooptochten.
IsehoMus, 'Iox6^ao5, spartaansch veldheer,
sneuvelde bij den eersten tocht van Epaminondas tegen Sparta in een gevecht tegen
Arcadiërs (370).
- Ischys, "Io; tiq, Arcadier, zoon van Elatus,
z. Coronis no. 1.

Isionda, 'Iatoi J(c, "IO /YCTa, oude stad in het
Z.W. van Pisidia.
Isis, Tots, aegyptische hemelgodin, moeder
der opgaande zon (Horus) en gemalin der
middagzon (Osiris). Zij was een van de weinige
godheden, die in geheel Aegypte vereerd werden, vandaar dat, toen men eene verklaring
poogde le vinden van de geheimzinnige mythen,
die op hare verhouding tot de zon betrekking
hebben, die mythen op zeer verschillende
wijzen uitgelegd werden, waarbij aan het
wezen van Isis tal van beteekenissen werden
toegeschreven, die haar oorspronkelijk geheel
,
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vreemd waren. Zoo werd zij godin van het
Nijldal, maangodin, godin van leven en
vruchtbaarheid, helpster bij geboorten, godin
van ziekte en gezondheid, koningin der onder
waarvan zij de sleutels bewaart en-werld,
waar zij recht spreekt over de dooden, godin
van zee en stormen, wetgeefster, beschermster
van het huwelijk en den staat, enz. Door de
Grieken werd zij daarom vereenzelvigd met

Deméter, Persephone, Hecate, Hera, Artemis,
Io en vele andere godinnen, en haar voor
een groot deel geheime, dikwijls met onzedelijkheid gepaarde, eeredienst vond bij hen
vrij algemeen ingang. Ook bij de Rom. werd
-de dienst van Isis tegen het einde der republiek ingevoerd en, hoewel herhaaldelijk ver
hij in den keizertijd door het-boden,was
,geheele rijk verbreid. Een offerplechtigheid
ter eere van Isis is op blz. 338 voorgesteld.
-- Latere wijsgeeren zagen in Isis, wegens
haar uitgebreiden werkkring, de personificatie
der grondstof van het heelal of de alles beheerschende godheid. — Hare afbeeldingen
,gelijken op, die van Hera, hare attributen zijn
slangen, korenaren, lotus, de halve maan,
het sistrum, e. a.
Ismaras . 'Iumaooc, berg en stad in het ge-

bied der Ciconen op de thracische kust. Bij
dichters Ismvrizcs = thracisch.
Isméne, '10 ti i i, dochter van Oedipus en
Iocaste. Zij bleef haar vader in zijn ongelukken getrouw en kwam hem in zijne verban ning inlichten omtrent thebaansche toestanden. Hoewel zij haar zuster Antigoue (z. a.)
had afgeraden tegen het bevel van Creon te
handelen, was zij bereid de gevolgen van hare
daad mede te dragen.
Ismenias, 'I^ui a , 1) rijk Thebaan, hoofd
van de partij, die Sparta vijandig gezind
was, geen democraat, zooals sommige schrijvers
melden. In den corinthischen oorlog, waartoe
hij, van Perzië uit met geld ondersteund,
door zijn politiek aanleiding gegeven had,
onderscheidde hij zich als veldheer. In 383
was hij polemarch, toen echter de Spartanen,
door zijn ambtgenoot Leontiades geholpen,
de Cadméa bezet hadden, werd hij gevangen
genomen en als onruststoker ter dood veroordeeld. — 2) zoon van den vorigen, vluchtte
bij den dood van zijn vader naar Athene en
bleef er tot 379. Hij werd met Pelopidas te
Pherae gevangen gehouden (368) en verge.zelde hem bij zijn gezantschap naar Perzië.
Ismé nus, 'Io1u1t óc, riviertje in Boeotia, dat
door Thebae stroomt, het water der bron
Dirce opneemt en in liet meer Hylice valt.
Hierna heeten de Thebaansche vrouwen bij

OOvidius : Ismenicdes.
Isoerates, 'IooyQzs/S, een van de tien atti-

sche redenaars. Hij was de zoon van een
rijk Athener, geb. 436, en genoot het onderwijs van de beroemdste sophisten van zijn
tijd en ook van Socrates. Zijn vader verloor in
den peloponnesischen oorlog zijn vermogen,
hijzelf verwierf zich echter grooten rijkdom,
vooral door zijn onderwijs in de welsprekendheid, dat zeer gezocht was; v.s. had hij
100 leerlingen, die hem ieder 1000 drachmen
SCHLIMMER
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betaalden; voor eene redevoering zou hij eens
van Nicocles 20 talenten gekregen hebben.
Zijn aanzien was groot, niet alleen bij zijne
leerlingen, maar ook in wijderen kring, zelfs
met vreemde vorsten (Phi tippus, Euagoras,
Nicocles) stond hij in betrekking. Zelf trad
hij uit bedeesdheid en wegens zijn zwakke
stem nooit in het openbaar als redenaar op,
hij schreef echter voor anderen pleitredenen,
totdat hij in 388, na een kort verblijf op
Chins, te gelijk met het openen zijner school,
zich in een nieuwe richting ging bewegen
als schrijver van verhandelingen, die den
vorm van redevoeringen (feestredenen, leerredenen) behouden hebben, ofschoon zij niet
bestemd zijn om voorgedragen, maar om gelezen te worden (2oyo F?rGJeGXZGY o za o2a01t'sG;.ol). De voornaamste hiervan zijn:
Hul'17yl,QGx6S (380), II^(Lz(zïzd (373),'11J«^.tos
(365), Zvµµa;(GYÓs rj 7c'ot' Ct'Q vis (357), '.f zo n«yGZGros (354), 0il.G7rnros (346), Hcentoyne xó S
(342-339). Zijn taal is zuiver en eenvoudig,
zijne perioden kunstig samengesteld ; ook
worden zijne werken, waarvan 21 bewaard
gebleven zijn, als modellen van welsprekendheid geroemd, terwijl zij tevens getuigen
van zijne vaderlandsliefde an vele juiste beschouwingen bevatten over de verwarde toestanden van -zijn tijd. Over de waarde zijner
kunst, die hij voor het praktische leven zeer
hoog schat en waaraan hij, in tegenstelling
met andere rhetoren, ook een zedelijke beteekenis toekende, is hij soms in polemiek
met Plato. Uit verdriet over den afloop van
den slag bij Chaeronëa maakte hij, 98 jaar
oud, een einde aan zijn leven.
'Ioox 9r^s. Een / ro1xos, die zich op een of
andere wijze jegens den staat verdienstelijk
had gemaakt, werd- beloond met de Loorba.
Daardoor werd hij, wat zijn geldelijke ver
tegenover den staat betreft, en-plichtnge
soms ook in andere opzichten, met de burgers
gelijkgesteld.
Issa , "Iooa, eilandje op de dalmatische kust,
thans Lissa. De inwoners waren flinke zeelieden; hunne booten werden lembi Issczei
genoemd.

Issedones, '1 oipl6inS, groot scythiseh volk
in Azië, aan de grenzen van Serica (China).
Issas, 'Iooós, 'I000i, stad in het 0. van
Cilicia, aan de Issische golf, waarbij Alexander de Gr. in 333 zijne tweede groote
overwinning op de Perzen behaalde.
Istaevones = Istuaevones.
Ister, "Iozoos, leerling van Callimachus,
schrijver eereer 'Av&^c, en van vele andere
werken. Er zijn alleen fragmenten over.
Ister, "IorPos, zie Dcinuvizcs.

Isthmia, "'W&MGa, de isthmische spelen, na
de olympische en de pythische het voor
feest der Grieken. Zij werden om-namste
de twee jaar onder voorzitterschap der Corinthiërs, en na de verwoesting van Corinthe
onder dat der Sicyoniërs, op de landengte van
Corinthus ter eere van Poseidon Isthmius gehouden, en bestonden uit de gewone wedstrij den
in loopen, vechten, rijden, enz., waarbij later
voordrachten van gedichten of muziek kwa22
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men. De overwinnaar kreeg een palmtak en
een krans van eppe. De isthmische spelen
werden tot laat in den rom. keizertijd gevierd
en druk bezocht, daarom werden hier dikwijls
afkondigingen van algemeen belang gedaan;
hier werden de Grieken door T. Quinctius
Flaminïnus en later door Nero vrij en autonoom verklaard.

Isthmius, "Io3i^GOs, bijnaam van Poseidon
als den god, Wien de isthmische spelen gewijd
zijn.
Isthmus, 'Io&µ6S, landengte, bij uitnemendheid die van Corinthus. Op deze landengte
stond de tempel van den isthmischen Poseidon en werden te zijner eer de isthmische
-

Italia, 'Iz(ic)ia. Voordat Augustus de Alpenlanden onder Rome's heerschappij bracht,
begon Italia in het N. eerst aan den voet der
Alpen, en zelfs kon het noordelijk gedeelte,
het dal van den Po en zijne bijrivieren, geschiedkundig eerst tot Italia gerekend worden, sedert Augustus het in zijne verdeeling
van Italia in elf regiones opnam. Wel had

Gallia Cispaddna in 89, Transpaddna in 49
het rom. burgerrecht gekregen, doch niettemin bleef Gallia Cisalpina nog provincie.
Ethnografisch behoorde het ook niet tot
Italia, daar het geheel door ligurische en
gallische stammen was bezet. Zie Gallia
Cisalpina. — Het eigenlijke oude Italia be-

Isisdienst.

spelen, zà "Io3µta, gevierd. Dwars over de
landengte, tusschen de Saronische golf en de
Corinthische, liep eene soort van overtoom of
rolbaan, (fto)n (z. a.). Op deze wijze werd
de gevaarlijke omvaart van kaap Malea verme d en.

Istria = Histria.
Istropolis, 'IecQÓizoí^GS, "h1Qos, stad op de

kust van Moesia, ten Z. der Donaumonden,
kolonie van Milétus.
Istrus, "Ioroo s — Istropolis . Zie ook Danuvius.
Istuaevones, oude naam voor één der onderafde lingen der Germanen, de Rijn- Germanen,
waarvan de Sicambri den voornaamsten stam
vormden.

gon eerst daar, waar het land zich op eenmaal versmalt, en waar zich de Rubico, vóór
Sulla de Aesis, in de Adriatische, de Macra
in de Tyrrheensche zee stort. De naam Italia
wordt afgeleid van een oud umbrisch woord
vit/u, rund (vita/us), en wordt oorspronkelijk
alleen gebezigd van de uiterste Zuidpunt,
de streek van het Sila- gebergte, dan van het
heele Zuiden tot aan de rivieren de Laus en
de Siris (in Lucan ia), en ten slotte door de
siciliaansche Grieken, de 2
op geheel
GiCF^G&ii(JCG,

eigenlijk Italia toegepast. In den oudsten
tijd komen verschillende deden onder ver
namen voor, die ook wel, vooral-schilend
bij dichters, voor het geheel worden gebezigd,

ITALICA--INDEX.
als : Ausonia of Opica, oorspronkelijk de Z.W.
kust, Daunia en Iapygia aan de Z.O. kust,
Oenotria, het wijnland, Tyrrhenia of Etruria,
Saturnia of Latium, terwijl de Grieken het
ook .Hesperia, het avond - of Westland noemden. Onder de oudste bewoners worden de
Umbri in Midden -Italia vermeld, die ook
Etruria bewoonden, doch door de Etrusei in
Umbria werden teruggedrongen. De Ausones,
A2urunci of Osci woonden in Apulia, Campania
(waaruit zij door Samnieten verdrongen
werden) en in een deel van Latium. De
Aborigines waren de stamvaders der Latijnen.
Dan had men den sabellischen stam, waartoe de Sabini, Peligni, 11 arsi, Marrucini,
.Frentc^ni, Hernici en anderen behoorden en
die zich onder den algemeenen naam van
Saunitae of Samnites over Samnium, Campania
en Lucania uitbreidden. De kustbewoners van
Apulia en Calabria waren misschien van illyrischen, de Bruílii van siculischen oorsprong.
De kusten der zuidelijke helft (Beneden Italië,
Italia inferior, Magna Graecia) waren met
grieksche, meest achaeïsche en dorische, koloniën bezet. In één woord, Italia vertoonde
het bontste mengelmoes van verschillende
bevolkingen en stammen, die elkander den
bodem betwistten. Midden- Italia omvatte de
landschappen Etruria, Umbria, Picdnum,
Samnium, Latium, Campania; Beneden -Italia
bevatte Lucania, Bruttii, Apulia, Calabria.
De namen der XI regiones, waarin Augustus
Italia verdeelde, zijn de volgende : 1°. Latium

et Campania, 2°. Apulia et Calabria, 3 1 .
Lucania et Bruttii, 4°. Samnium, 5°. Picénum, 6°. Umbria, 70 • Etruria, 8 0 . Aemilia,
9°. Liguria, 10°. Venetia, 11°. Transpadana.
Italica, 1) rom. municipium in Baetica aan
den Baetis (Guadalquivir), nabij Hispalis
(Sevilla), door Scipio (Africá.nus maior) gesticht. — 2) zie Corfnium.
Italicum bellam, zie 1llarsieu22a bellum.
Italus, 'Iz2óL, aloud koning der Oenotriërs
of der Siculi, zoon van Telegonus en Penelope.
Hij was gehuwd met Electra, dochter van
Latinus, en werd de vader van Remus of
Romus.
Itanus, "It «vos stad op de Oostkust van
Creta, met purperververijen.
Ithaca, 'I&áxi7, thans Thiaki, een der
tegenw. Ionische eilanden, het kleine, maar
beroemde eiland van Ulysses, tusschen Cephallenia en het vasteland gelegen. Tegen
meenee echter vele geleerden het-wordig
Homerische Ithaca in Leucas teruggevonden
te hebben.

Ithóme, 'I9wuii, berg in het midden van
Messenia, slechts van Bene zijde toegankelijk,
waarvan. de Messeniërs in hun eersten oorlog
tegen Sparta (743-724) eene bergvesting
maakten, die zij 10 jaar lang verdedigden.
Aan den voet van den berg legde Epaminondas in 369 de stad Messéne aan, waar
werd. Ithome en de-vanIthomedcil
acropolis van Corinthus werden de beide
horens, XFO(,.rU, van de Peloponnesus genoemd.
Itius portus, zo "Iitov, havenstad der Morïni
in Gallia, van waar Caesar naar Britannia
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overstak, thans Calais of Wissant; v. a. identisch met Gesoriacus portus (Boulogne s. m.).
Iton of Itónus, 'I rchj', "Izon-os, oude stad

in het midden van het thessalische landschap Phthiotis, met een beroemden tempel
van Athdna.
Ituraea, 'Icovo(^ia, bergl. ten N.O. van
Palaestina, tusschen Batanaea of Basan en
. de woestijn gelegen, ten 0. van Bostra. De
Iíuraei waren woeste roovers, en beroemde
boogschutters. Augustus , voegde Ituraea aan
het gebied van Heródes den Gr. toe ; keizer
Claudius deelde het bij Syria in.

Ityca,

= Utica.

Itylus, Iridos, zoon van Zethus en Addon
(z. a.), die door zijne moeder bij vergissing
"

gedood werd.

Itys, 'In; ç, zoon van Tereus en Procne (z. a.),
die door zijne moeder en tante gedood werd.
Iuba, 'Ió/*us, koning van Numidia, zoon
van Hiëmpsal II, welke laatste een zoon
was van Gauda. Indertijd had Hiëmpsal de
partij van Sulla gekozen, was daarop door
de mariaansche partij verdreven, doch door
Pompeins in zijn rijk hersteld. In 63/62, nog
tijdens het leven van zijn vader, haalde Juba
zich de vijandschap van Caesar op den hals;
toen dus de burgeroorlog uitbrak, koos hij
partij tegen Caesar ; hij versloeg Caesars
legaat C. Curio met- diens geheele leger,
doch de nederlaag der pompejaansche partij
bij Thapsus in 46 noodzaakte hem tot de
vlucht, en toen nu ook de zijnen hem begonnen in den steek te laten, bracht hij in
wanhoop zichzelf om het leven. Zijn zoon
Juba, nog een kind, werd door Caesar naar
Rome gebracht en ontving daar eene zorgvuldige rom. opvoeding, zoodat hij later als
geleerde grootera naam had. Hij schreef vooral
over geschiedenis en aardrijkskunde. Angustas gaf hem in 25 het westelijk gedeelte van
zijn vaderlijk rijk, het latere Mauretania
Caesariensis, en bovendien het eigenlijke
Mauretania (M. Tingitdna) tot koninkrijk.
Juba was gehuwd met Cleopatra Seléne (zie
Cleopatra n°. 11). Hij overleed in 23 n. C.,
en werd opgevolgd door zijn zoon Ptolem geus.
Hij vestigde zijn residentie te Iol, dat hij
verdoopte in Caesarea (z. a. n 3 . 6).
Iudaea, 'Ioi,J«i«, het Z. gedeelte van Palaestina, ten W. door de zee, ten 0. door den
Jordaan begrensd. In later tijd weid onder
dezen naam ook wel geheel Palaestina als
rom. provincie verstaan. Zie verder Palaestina.
Index. In civiele processen was het regel,
dat de twistende partijen voor den praetor
verschenen. De praetor nam kennis van de
zaak, onderzocht of er eene actie in zat, d.w.z.
of een der op zijn album vermelde gevallen
van rechtsvordering op het geval van toepassing was ; hij besliste echter zelf - niet,
of de eischende partij gelijk had (zie echter
iudicium exíra ordinaem). Hij stelde alleen
het ins vast, d. i. hij omschreef, wat recht
was in geval de klager in zijn recht bleek
te zijn, en wat er geschieden moest ingeval dit niet bleek. De vaststelling van den
procesdag, de oproeping der getuigen ge-
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IUDEX PEDANEUS—IUDICIUM PRIVATUM.

schiedden door den praetor, doch de beslissing,
de uitspraak, liet iudiciurn, werd door hem
opgedragen ?f aan een enkelen rechter, iudex,
arbiter, óf in sommige gevallen aan een college van drie of vijf rechters, iudices recuperatores. Zulk een iudex kreeg van den
praetor eene bepaalde instructie, waarin hem
voor elk geval de uitspraak was voorgeschreven; hij had dus alleen te onderzoeken, of
de eischer zijn recht bewijzen kon. De pleidooien en het getuigenverhoor hadden dus
voor den rechter plaats. Wanneer iemand
door den praetor werd opgeroepen, om als
alleenstaand rechter op te treden, nam hij een
consilium amicorum mede, ten einde hem als
adviseurs ter zijde te staan. Het gewoonterecht eischte dit. Doch zijne uitspraak was
de beslissende sententia iudicis, die geen hooger beroep toeliet.
De iudices bij de quaestiones per petuae speelden eene andere rol. Deze quaestiones waren
processen in strafzaken, waarbij de straf eens
en voor goed door eene wet was vastgesteld.
Het kwam er dus slechts op aan, of de schuld
van den 'beklaagde bewezen kon worden of
niet. Hier vormden derhalve de iudices een
hof van gezworenen, waar meerderheid van
stemmen , gold. De wet bepaalde het aantal
gezworenen, alsmede hoeveel er door aan
aangeklaagde mochten gewraakt-klagern
worden (reiectio iudicum).
Jaarlijks werd door den praetor urbanus
eene lijst opgemaakt van hen, die voor het
rechtersambt in aanmerking kwamen (album
iudicum). Eerst bestond de lijst alleen uit
leden van ° den senatorenstand; de lex Sem
van C. Gracchus (123) bracht hierin-pronia
verandering door de senatoren uit te sluiten
en het rechtersalbum samen te stellen uit
hen, die den riddercensus hadden (zie equites).
Sulla's lex Cornelia iudiciaria (81) gaf het
rechtersambt aan den senaat terug. Ten ge
reorganisatie van het strafrecht-volgeand
door Sulla ingevoerd, waren er voortaan 8
quaestiones, waarbij de meeste strafdelicten
waren ingedeeld ; daar er slechts zes praetoren beschikbaar waren, en sommige quaestiones, vooral die inter sicarios, gewoonlijk
gesplitst moesten worden, wezen de praetoren voor elk van de overige een iudex
quaeslionis (z. a.) aan. De lex Aurelia van
L. Aurelius Cotta (70) verdeelde de iuclicia
tusschen den senaat, den ridderstand en de
tribuni aerarii, zoodat bij elke quaestio perpetua het gerechtshof uit drie afdeelingen of
decuriae bestond. Caesars lex Julia sloot de
aeraartribunen wederom uit; M. Antonius
voerde wederom eene derde decurie zonder
census in, voornamelijk uit centuriones en
velerani samengesteld ; Augustus nam vier
decuriën aan; de leden der vierde decurie
werden clucenarii geheeten naar hun census
van slechts 200000 sestertiën. Uit de rechters
werd door den praetor, wien het aan -lijsten
voor iedere zaak het voorgeschreven-gin,
aantal rechters door loting aangewezen, soríilio iudicum. Ingeval de wet bepaalde, dat
in plaats der gewraakte rechters andere zou-

den geloot worden, heette dit subsortitio.
Een arbiter behoefde niet uit het album iudicum te worden gekozen. Dikwijls gaven de
twistende partijen zelf aan den praetor op,
wien zij liefst als arbiter wenschten aangewezen te zien.
Index pedaneus, Xalmb6tx(mrr . In het
keizerstijdperk kwam de rechtspraak meer
en meer in hand der overheden, en werd het
iudiciuna extra ordinena de heerschende vorm.
Soms evenwel werd in civiele zaken een onderzoek opgedragen aan een hulp- of onderrechter, die pedaneus wordt genoemd.
Index quaestionis. Daar er voor de quaestiones per peivae niet zooveel praetoren beschikbaar waren als het getal quaestiones
bedroeg, moesten wel enkele praetoren twee
rubrieken van misdaden voor hunne rekening
nemen. Zij konden zich dan wel met de instructie van twee quaestiones belasten, maar
niet altijd bij beide als voorzitter van het
gerechtshof optreden. In dit geval belastten
zij een iudex met het voorzitterschap, die
dan index quaeslionis was. Dit was sedert
Sulla geregeld een oud -aediel.
Indicio (in), in lure. Bij civiele gedingen
moeten streng gescheiden worden de handelingen in iure en in indicio. In iure is al
datgene, wat voor den praetor plaats vindt;
in ins ambulare, ire, venire — tot den praetor
gaan. In iuciicio is alles, wat voor den rechter
geschiedt.

Iudicium domestieum. De rom. vader was
rechter over zijn gezin en kon krachtens zijn
ins vitae el necis zware misdaden zijner kinderen, ja, zijner vrouw, zelfs met den dood
straffen. Wanneer hij echter als huisrechter
optrad, moest hij evengoed als elke alleen
uitspraak doende rechter (zie index) zich eenige
buren en bloedverwanten als consilium toevoegen.
Iudieium extra ordinem. Aldus wordt een
iuclicium geheeten, wanneer dezelfde overheid
de zaak in iure en in iudicio behandelt, b.v.
wanneer de praetor zelf uitspraak doet (zie
index). Er konden zich gevallen voordoen,
die niet naar een index konden verwezen worden, omdat zij naar het strenge rom. recht
niet vervolgbaar waren, b.v. van een pupil,
die nog te jong was om als rechtspersoon te
kunnen optreden, tegen zijn voogd, en waarin
toch eene tusschenkomst van hoogerhand wenschelijk was. Doch de uitspraak van eene overheid was geen vonnis, geene sententia iudicis,
maar slechts een clecretum, dat herroepen kon
worden door dengene, die het had uitgevaar digd en dat ook niet verbindend was voor
diens opvolger. Onder de republiek was het
iuclicium, extra ordinem zeldzaam; onder de
keizers werd het de heerschende vorm, en kon
men zelfs van eene overheid op eene hoogere
en in het hoogste ressort op den keizer zelven
appelleeren, iets wat onder de republiek onbekend was.
Iudicium privatum. Dit komt, wat den
aard betreft, overeen met hetgeen bij ons een
civiel rechtsgeding heet, met dien verstande,
dat bij de Rom. minder strafzaken waren dan
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bij ons, en dus vele zaken, die bij ons tot
strafvervolging zouden leiden, bij hen slechts
tot een civiel proces aanleiding gaven. Zie
verder het begin van het artikel index.
Iadicium publicum. De strafrechtpleging
was in Rome oorspronkelijk in handen van
de ambtenaren (zie coercitio), maar ging voor
zoover het burgers betrof door de verschillende leges de provocatione over op de volks
Bij res capitales werd nu de-vergadin.
zaak geïnstrueerd door een quaestor, en bij
veroordeeling en appel op het volk werden
dan de conzitia centuriata door een rnagistratus
cum imperio bijeengeroepen, die dan het vonnis bekrachtigden of vernietigden (zie Contio).
Bij boetezaken werden de opgelegde boeten
bij overschrijding der provocatie-grens door
de tribuni en aediles plebis voor het conciliuna
plebis, door de magistratus populi voor de
comitia tributa gerechtvaardigd. Daar echter
het volk niet tegenover alle personen en in
alle zaken een onpartijdig rechter was en het
bijeenroepen der comitiën dikwerf op groote
bezwaren stuitte, riep de volkstribuun L.
Calpurnius Piso in 149 voor processen over
afpersingen in de provinciën (repetundae) de
eerste zoogenaamde quaestio perpetua in het
leven. Bij zulk eene quaestio was de straf
door de vlet aangewezen ; het proces werd nu
gevoerd voor een hof van gezworen rechters,
die nu alleen over schuld of onschuld uit
hadden te doen en die voor elke zaak-sprak
in het. door de wet bepaalde getal door het
lot werden aangewezen (zie index). Allengs
werd het aantal gnnaestio2ees perpeluae uitgebreid, evenals het aantal praetoren. Ieder burger kon thans als klager optreden. De praetor,
wien de quc<.estio aanging, instrueerde de zaak
en was in den regel voorzitter van het hof;
zoo niet, dan werd hij als zoodanig vervangen
door een index quaestionis (z. a.). Met de invoering der quaestiones perpetuae ging echter
niet noodzakelijk de opheffing van het iudicium
populi gepaard; de overheidspersonen, die het
ins apendi cum populo hadden, konden altijd
nog eene wet tot veroordeeling van dezen of
genen voorstellen, doch uit den aard der zaak
werd deze vorm van strafgeding zeldzamer.
Iugarius vieus, straat in Rome, die aan
den zuidelijken voet van het Capitool van
de porta Carmentalis naar het forum liep.
Iugeram, rom. vlaktemaat, 240 voet lang
en 120 voet breed = omstreeks 1/ 4 hectare.
Iugum,Bij de ouden liep een tweespan van paarden of andere trekdieren onder

een juk of dwarshout, dat op den nek der
dieren lag en met riemen aan het tuig werd
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bevestigd, terwijl het uiteinde van den dissel
dit juk rustte en er met een zwaren-bomp
riem aan vastgebonden was. Soms was dit juk
golvend om het beter aan den nek der dieren
te doen sluiten, somtijds ook recht. Bij een
vierspan liepen alleen - de beide middelste
onder het juk.. — Het juk, waaronder nu
en dan overwonnen legers moesten doorgaan,
bestond uit twee speren, die in den grond
waren gestoken en waaraan eene derde horizontaal was vastgebonden.
Iugurtha. Masinissa, koning van Numidia, had, voorzoover bekend is, drie zoons:

Micipsa, Gulussa en Mastanabal. Micipsa
volgde zijn vader op en regeerde van 148 tot
118. Hij had twee zoons, Hiëmpsal en Adherbal, bovendien had hij een onechtere zoon
van Mastanabal, Jugurtha, tot zoon aangenomen en tot medeërfgenaam van zijn rijk
benoemd. Aan het hoofd der numidische hulptroepen diende Jugurtha onder P. Cornelius
Scipio in 134 voor Numantia, waar hij grooten lof verwierf om zijn moed en zijn beleid.
Na Micipsa's dood ontstond er spoedig twist
tusschen de prinsen; Jugurtha, die naar de
alleenheerschappij streefde, ruimde zijne beide
neven uit den weg, terwijl hij door omkooping op groote schaal den rom. senaat de
oogen deed sluiten voor hetgeen er in Numidia gebeurde. Doch eindelijk, toen het rom.
volk over de omkoopbaarheid van den senaat
oproerig begon te worden, werd aan Jugurtha
de oorlog verklaard. De eerste veldheer, die
tegen hem werd afgezonden, de consul L.
Calpurnius Bestia (1l1), bezweek zelf voor
het numidisch goud; daarop kwam in 110 de

consul Sp. Postumius Albinus (Postumii n°.14),
die al spoedig het bevel aan zijn broeder
Aulus overliet, om te Rome de comitiën te
houden. Door list wist Jugurtha zijn tegen
te verschalken ; het rom. leger moest-stander
zich overgeven en onder het juk doorgaan.
Q. Caecilius Metellus (Caecilii n 0 . 13), consul
in 109, bestreed Jugurtha gedeeltelijk met
diens eigen wapens en noodzaakte hem, naar
zijn schoonvader Bocchus, koning van Mauretania, te vluchten. Beiden leden in 107
eene gevoelige nederlaag door C. Marius, die
Metellus in het opperbevel was opgevolgd.
Bocchus, voor zijn eigen troon bevreesd,
leverde zijn schoonzoon uit aan L. Sulla, die
als quaestor in Marius' leger diende (105).
Jugurtha moest den zegetocht van Marius
opluisteren, waarna men hem zes dagen lang
in den kerker met den hongerdood liet worstelen en toen worgde.
Ialia (lex) van den consul L. Iulius Caesar
(90), waarbij aan de italiaansche bondgenooten, die bij den algemeenen opstand aan Rome
trouw gebleven waren, en evenzoo aan de
Latijnen het burgerrecht werd toegekend.
Iuliae (leges) van C. Iulius Caesar. — 1)
lex de publicanis (door Caesar in het leven
geroepen in zijn eerste consulaat, in 59), dat
aan de belastingpachters in Asia het derde
deel der pachtsommen zou worden terugbetaald wegens de verliezen, die zij in den
mithradatischen oorlog hadden geleden. — 2)
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lex agraria, zoogenaamd lex Campana, zie
onder A grariae (leges). Deze wet, evenals de
vorige, van het jaar 59, werd door Caesar
doorgedreven, niet zonder hevigen tegenstand
van den senaat en van Caesars ambtgenoot
M. Calpurnius Bibulus. — 3) lex de repetundis
(59), eene uitvoerige wet van meer dan 100
artikelen. O.a. beval zij, dat de verschuldigde
gelden ook op hen zouden verhaald worden,
die van den veroordeelde geld hadden ontvangen. Deze wet diende tot grondslag voor
alle latere verordeningen op dit punt. — 4)
tot bekrachtiging der schikkingen, door Pompeius in Asia gemaakt (59). — 5) lex de exsulibus, van het jaar 49 gedurende Caesars
eerste dictatuur comiliorum kabendorum causa.
Door deze wet werden zij, die in de laatste
jaren van misdrijven waren aangeklaagd en
volgens rom. gewoonte vóór de uitspraak van
het vonnis in ballingschap waren gegaan,
in hun vroegaren staat hersteld (reslitulio in
interurn). Het was dus eene amnestie, waarvan echter T. Annius Milo met name was
uitgesloten. Het bestaan van deze wet wordt
met recht betwist; wel werden eenige personen, vooral eenigen, die volgen de lex Pornpeia _ de ambitu veroordeeld waren, teruggeroepen, maar een bepaalde wet de reditu damnatorum is- niet aan te nemen. Wel heeft M.
Antonius na Caesar's dood uit de acta Caesaris
eene lex Julia de exulibus, die natuurlijk apocryph was, gepubliceerd. — 6) lex de pecuniis mzuluis s. de acre alieno. In den burgeroorlog hadden velen geleden en was het
crediet geschokt. Hierom beval _ de wet de
benoeming van arbitri, die de geleden verliezen zouden taxeeren, waarna dan in ver
daarvan een gedeelte der schulden-houding
zou worden geroyeerd. Ook deze wet dag
jaar 49. Hiermede ging, om-teknvah
het oppotten van geld te voorkomen, een
bepaling gepaard, waarbij o.a. verboden werd,
meer dan 15000 denarii aan contant geld te
bezitten. Een aanvulling hiervan was de lex
Julia de modo credendi et possidendi intra Italiawt van 47, waarbij de kapitalisten verplicht
werden een gedeelte van hun vermogen in
grondbezit aan te leggen, en de schulden op
het grondbezit drukkend, tot een -bepaald
bedrag beperkt werden. — 7) lex de civitaíe
Transpadanis danda, evenzeer van 49. — 8)
lex iudiciaria, tot opheffing der derde, uit
tribune aerarii bestaande decurie rechters (zie
iudex). Deze wet is van het jaar 46, toen
Caesar, na de pompejaansche partij overal
verslagen te hebben, te Rome was teruggekeerd. Hij was in dit jaar ten derden male
consul. — 9) leges de vi et de maiestate, waar
zij, die voor deze misdaden veroordeeld-dor
werden, niet slechts met aquae et ignis interdictio, maar bovendien met geheele of gedeeltelij ke verbeurdverklaring van hun vermogen
werden gestraft. Ook van 46. — 10) leg de
collegiis (46), tot opheffing der collegia, die
niet van oudsher en wettig bestonden. Er
hadden zich te Rome verschillende politieke
clubs gevormd, die . vooral bij. verkiezingen
ijverig in de weer waren. Tegen deze ver.
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eenigingen was Caesars wet gericht. V. s. zijn
deze bepalingen bij edict vastgesteld. — 11)
lex de sacerdotiis (46), waarbij enkele priestercollegiën uitgebreid werden en o. a. bekrachtigd werd, wat toch reeds gebeurde, dat ook
afwezigen tot priesters konden gekozen worden. -- 12) lex sunípíuaria (46), waarbij o.a.
het gebruik van draagstoelen, edelgesteenten,
enz., beperkt werd, en op de markt wachters
aangesteld werden, om wat boven het verbod
gekocht werd, in beslag te nemen, ja zelfs in
sommige gevallen aan lictoren - en soldaten
werd gelast, in de huizen binnen te gaan en
wat buiten de perken der wet was, van tafel
weg te nemen. -- 13) lex de provincies (46),
dat geen stadhouder in een praetorische provincie langer dan één, in eene consulaire
langer dan twee jaar zou blijven. — 14) lex
de Liberia le,gationibus (46), onzeker van welken inhoud. Door Cicero's lex Tullia was dit
gezantschap-titulair tot den duur van één jaar
beperkt. Caesar schijnt het weder te hebben
uitgebreid. Deze wet is waarschijnlijk een
onderdeel van de lex de provinciis. — 15) lex
municipalis (45), eene wet op het bestuur, de
inrichting, het politiewezen, enz., der rom..
municipiën.
Iuliae (leges) van C. Iulius Caesar Octavianus, 18. 1) lex suniptuaria, ter beperking
vooral van de buitensporige uitgaven voor
maaltijden en huiselijke feesten. — 2) lex de
adulíeriis at de pudicitia, met strenge straf
- 3) leges de ambitu, de annonce-bepaling.
(tegen korenwoeker), de peculate, enz., lex de
iudiciis privaíis van 17. — 4) lex de niaritan,

-

dis ordinibus, zie lex Julia et Papia Poppaea.
Ialia et Papia Poppaea (lex) de maritandis ordinibus, eigenlijk de lex Julia van Octavidnus (18), gewijzigd en uitgebreid in 9 na

C. door de consuls M. Papius Mutilus en.
Q. Poppaeus Secundus. Zij had tot doel de
bevordering der huwelijken, door aan het
hebben van wettige kinderen voorrechten te
verbinden. Zie ins liberorum-.
Iulia Papiria (lex) de multarum aeslimatione

van de consuls L. Iulius Lulus en C. Papirius
Crassus (430), verving de veeboete door een
boete in geld. Ze bepaalde de waarde van
een schaap op 10, van een os op 100 asses
librales, zoodat de malta suprema (zie ter
Aternia Tarpeia) voortaan bedroeg 3020 a. 1.
Bovendien ' werd bepaald, dat de boete de
helft van het vermogen van den burger niet
mocht overtreffen.

lulia Plautia (lex), dat van gestolen goed
geene usucapio geldig was. Van deze wet is
niets zekers bekend; misschien zijn het bepalingen ontleend aan twee leges de vi, de lex
Julia en de lex Plautia.
Iulia Titia (lex) de dando íutore bepaalde,
dat in de provinciën door den stadhouder de
voogd zou benoemd worden voor het geval,
waarin te Rome de lex ACilia (z. a.) voorzag.
Iuliáni. 1) Salvias Julianus, beroemd jurist
te Rome, in Africa geboren, stelde onder
keizer Hadriánus op diens last liet edicíum
perpetuum op. In de Pandecten komt zijn naam
meermalen voor. — 2) P. Salvias Julianus,

IULIANUS (FLAVIUS CLAUDIUS)—IULII.
_zoon van n°. 1, een voortreffelijk en algemeen bemind generaal van Antoninus Pius,
werd op last van Commodus ter dood gebracht.
— 3) M. Didius Sev rus Iulianus, had onder
Antoninus Pius en diens opvolger hooge
ambten bekleed, had in Belgica met succes
tegen de Chauken en Chatten gestreden ; was
daarna stadhouder geweest van Dalmatia, van

Germania Inferior (± 181 n. C.) en van
Bithynia en Pontus. Toen na den dood van
Pertinax de praetorianen den keizerstroon
aan den meestbiedende verkochten, werd Didius
Iulianus keizer voor de som van ongeveer 300
millioen sestertiën. Na eene regeering van
66 dagen werd hij door den senaat afgezet
en door de soldaten vermoord (193 na C.).
Zijn opvolger was Septimius Severus.
Iuliánus (Flavius Clan4iius), neef van Constantijn den Gr., zoon van diens broeder Julius
Constantius, geboren in 332 n. C., om zijn
afval van het Christendom gewoonlijk Apostata genoemd, was te Constantinopel, te Nico
te Athene in de letteren en wijsbe--medéan
geerte onderwezen en gevoelde reeds vroeg
,een afkeer van het Christendom, waarin hij
was opgevoed. Toen na den dood van Constantijn den Gr. diens drie zoons, Constantinus, Constantius en Constans de heerschappij
,

verdeelden, ° lieten zij hunne bloedverwanten
ombrengen; slechts twee neven, Gallus en
Julianus bleven gespaard (338). Een tijdlang werd Iulianus met zijn broeder Gallus
naar een eenzaam landgoed, Miacellum bij
Caesaréa in Cappadocië, verbannen. In 351
werd Gallus door keizer Constantius tot Caesar
benoemd, en .sedert dien tijd genoot Iulianus
meer vrijheid; in 352 is hij onder den invloed
zijner neoplatonische leermeesters heimelijk
tot het Heidendom overgegaan. Constantius
liet in 354 Gallus ombrengen en zond in •355
Iulianus met den titel van Caesar naar Gallia
om de invallen der Germanen tegen te gaan.
Daar voerde Jul. gelukkig oorlog, o.a. ver sloeg hij in 357 de Alemannen bij Argentoratum (Straatsburg), doch moest alle voor
acht blij ven nemen om niet-zichtgedn
Constantius' argwaan op te wekken. In 360
-echter wierp hij het masker af, zijn leger riep
hem tot keizer uit, Constantius rukte wel
tegen hem op, doch stierf op marsch (Nov. 361),
en Iulianus werd algemeen als keizer erkend.
Hij kwam er nu openlijk voor uit, dat hij
een aanhanger was van den ouden godsdienst,
begunstigde de heidenen, en zette de Christenen achteraf. Vooral zijn edikt, waarbij hij
-de christelijke rhetoren en sophisten verbood,
tde heidensche boeken ' bij hun onderwijs te
gebruiken, zette kwaad bloed. Zijn plan was,
-een heidensche kerk te stichten, naar het
model van de Christelijke, maar zijn theologie
ontleende hij aan de leer der Neo-platonici,
terwijl zijn moraal die der Neo- cynici was.
Zijne plannen vonden zeer weieg instem zning. In 363 trok hij uit op een veldtocht
tegen de Perzen, en drong door tot onder de
muren van Ctesiphon, maar moest toen langs
een anderen weg terugkeeren. Bij een plotselingen overval snelde hij, uithoofde der
,

,
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hitte ongeharnast ten strijde en werd door
een lanssteek doodelijk gewond. Zoo stierf
hij (Juni 363) slechts 31 jaar oud, volgens
zijne vijanden met de woorden : tandem vicisti
Galilaee! Met zijn dood viel ook deze laatste
pogingom het Heidendom te herstellen. Er
zijn nog een aantal brieven en vele zeer belangrij ke geschriften van Iulianus overig.
Hij schreef Grieksch, en beschouwde Griekenland als zijn tweede vaderland.
lulii, een oud patricisch geslacht, dat onder
Tullus Hostilius van Alba Longa naar Rome
verhuisde en waarvan twee familiën naam
verworven hebben, eerst de Iuli en later de
Caesares. Zij leidden, althans in lateren tijd,
hun oorsprong af van Aendas' zoon Ascanius
of Iulus. 1) C. Julius Lulus, consul in 489.
— 2) C. Iulius Lulus, consul in 447, legde
met veel takt de geschillen bij tusschen de
beide standen. — 3) Onder de krijgstribunen
met consulaire macht komen nog eenige Iulii
Juli voor; in 352 is een C. Iulius Iulus
dictator, in 473 komt een consul voor met
den ongewonen voornaam Tlopiscus, wiens
kleinzoon in 393 censor was. Verder komen
een enkele maal de familienamen Libo en
Menlo voor. -- 4) L. Julius Caesar, consul
in 90 bij het uitbreken van den bondgenootenoorlog, bezorgde door zijn lex de civitaíe het
rom. burgerrecht aan de trouw gebleven socii
in Italia. In den oorlog was hij niet gelukkig,
zie Egnatii n°. 2. In 89 was hij censor. In
87 werd hij als aristocraat door de mariaansche partij omgebracht. — 5) C. Julius Caesar
Strabo Tlopiscus, broeder van .n°. 4, wordt
als redenaar en dichter geprezen. Hij heeft
o.a. tragedies geschreven, maar niets van zijn
werken is bewaard gebleven. Ook hij kwam
in 87 om, daar een vriend zijn schuilplaats
verried. — 7) L. Julius Caesar, consul in 64,
stemde in 63 voor den dood van P. Cornelius Lentulis Sura, zijn zwager, omdat deze
tot de samenzwering van Catilina behoorde.
In 52 diende hij onder C. Iulius Caesar in
Gallia. Na diens dood behoorde hij tot de
hevige tegenstanders van zijn neef M. Antonulls, die hem daarop vogelvrij verklaarde,
doch later ongemoeid liet, op voorbede van
Iulia (n°. 7). — 7) Julia, zuster van n°. 6
en moeder van M. Antoniu,s, den drieman.
— 8) L. Julius Caesar, zoon van n°. 6, behoorde tot de aanhangers van Pompeius, en
streed ook nog in Africa tegen Caesar, die
hem echter, toen hij na Cato's dood Utica
aan Caesar had overgegeven, genade schonk.
Kort hierna overleed hij. - — 9) C. Julius
Caesar, grootvader van n°. 11. Hij stierf plotseling, terwijl hij bezig was zich te kleeden.
— 10) C. Julius Caesar, zoon van n°. 9 en
vader van n°. 11, stierf ook plotseling, in
85. — 11) C. Julius Caesar, zoon van n°. 10,
geb. 13 Juli 100, de bekende veldheer en
dictator, de grootste man zijner eeuw. Zijne
moeder was eene Aurelia. Zijne verwantschap
met C. Marius, die met Iulia, Caesars tante,
gehuwd was, en met Cinna, wiens dochter
Cornelia hij zelf had gehuwd, maakten hem
bij Sulla verdacht, vooral toen hij weigerde,
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zijne vrouw te verstooten (82). Caesar achtte
het derhalve geraden, zich uit Rome te verwij deren en zich in het sabijnsche land eenigen
tijd schuil te houden. Toen Sulla's toorn
eenigszins bedaard was, stak Caesar naar
Asia over, waar hij onder den praetor M.
1Vlinucius Thermus zijn eersten veldtocht
medemaakte (80). In 78 keerde Caesar naar
Rome terug, op het bericht van Sulla's dood.
In 77 klaagde hij den gewetenloozen Cu.
Cornelius Dolabella (Come/ii n°. 36) van afpersingen aan, en hoewel de rechters (weder
uit den senaat gekozen) Dolabella vrijspraken,.
bereikte Caesar toch in zooverre zijn doel
dat hij de opmerkzaamheid op zich vestigde
en de hoop der volkspartij deed herleven.
Doch de aristocratie was nog te machtig, en
voorzichtigheidshalve verliet C. andermaal
Rome en ging naar Rhodus, waar hij de
lessen van den rhetor Molo in de welsprekend heid bijwoonde. Na zijn terugkeer wendde hij
alle krachten aan, om de gunst van het volk
deelachtig te worden . door minzaamheid,
dienstvaardigheid en mildheid. Nog als knaap
was hij door toedoen van Marius reeds tot
Planzen Dialis gekozen, welke verkiezing Sulla
echter in 82 ongeldig verklaarde ; achtereenvolgens werd hij nu in 73 pontifex, in 68 quaestor, in 65 aedilis curulis, in 63 pontifex maximus, in 62 praetor urbanus. Men verdacht er
Caesar, evenals Crassus van, deel te hebben gehad aan de Catilinarische samenzwering. Als
aediel had hij schitterende spelen gegeven
en prachtige bouwwerken laten oprichten,
maar ook de door Sulla omvergeworpen
zegeteekenen van Marius en Cinna hersteld;
als voorzitter van de quaestio de sicariis ver
hij in 64 twee vroegere aanhangers-ordel
van Sulla, die een aantal vogelvrijverklaarden
hadden omgebracht. In 61 was hij propraetor in Lusitania en Baetica, van waar hij
met roem en rijken buit terugkeerde. In 60
sloot hij het geheim verbond, het zoogegenaamde eerste driemanschap, met Pompeins
en Crassus, en . bekleedde in 59 het consulaat (zie Iuliae leges). Om den band hechter
te maken, gaf hij zijne dochter Iulia aan
Pompeius tot vrouw. Door de lex Vatinia
van den volkstribuun P. Vatinius werden
aan Caesar Gallia Cisalpina en Illyricum
als provinciën toegewezen, waarbij de senaat
nog Gallia Transalpina voegde. Tevens werden hem 4 legioenen toegewezen. Negen jaar
bracht Caesar in Gallia door (58-49). Wel
was hem het stadhouderschap slechts voor
5 jaar opgedragen, maar de lex Trebonia
van den volkstribuun C. Trebonius in 55
had het met 5 jaar verlengd (het triumviraat
was reeds in April 56 te Luca hernieuwd).
In die negen jaar onderwierp hij geheel
Gallia en Belgica en breidde in overeen
daarmede zijn leger 'uit. De com--steming
nientarii de bello Gallico leeren ons, hoe
meesterlijk hij van alle oneenigheden der
Galliërs wist partij te trekken om zegevierend voorwaarts te dringen. Iulia echter
stierf in 54 en Crassus in 53, en hiermede

was de band tusschen Caesar en Pompeius

verbroken. Pompeius begon Caesars wassende_.
macht bedenkelijk te achten en toen de senaat aan C. beval, zijn leger af te danken
en zijn ambt neder te leggen, terwijl Pompeius
weigerde hetzelfde te doen, trok C. den 10der
Januari 49 de Rubico over, het begin van
den burgeroorlog, en veroverde binnen 2
maanden geheel Italia, terwijl Pompeius en
de zijnen naar het Oosten gingen. Daarop
begaf C. zich naar Hispania, waar hij de
onderbevelhebbers van Pompeius, C. Afranius.
en M. Petreius bij Ilerda versloeg ; vervolgens, na eerst het consulaat aanvaard te hebben, ijlde hij in het begin van 48 naar Epirus
en Thessalia, leed wel bij Dyrrachium eene
nederlaag, doch behaalde bij Pharsálus • op
het sterke, door Pompeius bijeengebrachte
leger eene volkomene overwinning (6 Juni
48). Pompeins vluchtte naar Aegypte, doch
werd vermoord nog voor hij te Alexandrië.
aan land stapte. Caesar regelde nu in Aegypte
de troonsopvolging ten gunste der. schoone
Cleopatra, en had toen nog een oorlog door te
staan met haar broeder Ptolemaeus XII, die
in den Nijl verdronk (bellen Alexandrinwvv,
zie Cleopatra n°. 10). Na vervolgens in Azië
Pharnaces van Pontus en Deiotarus valt
Galatia voor hunne aanhankelijkheid aan
Pompeius gestraft te hebben, kwam C. in 4
te Rome terug, doch stak weldra naar Africa
over, waar hij de pompejaansche partij vernietigde (slag bij Thapsus 46) en het oostelijk gedeelte van Numidia, tot aan de Ampsaga, inlijfde. In 46 hield hij te Rome een
vierdubbelen triomftocht over Gallia, Aegyte, Pontus en Africa. In dit jaar valt ook
de regeling van den rom. kalender met behulp van den sterrenkundige Sosigenes. Nog
eenmaal moest hij te velde trekken tegen
Pompeius' zonen, die in Hispania een leger
op de been hadden gebracht (slag bij Munda,
45). Bij werd met eerbewijzen overladen, erf
onder verschillende titels bezat hij eene onbeperkte macht. In 49 was hij dictator, in
48 was hij consul, in 46 dictator en consul
tegelijk, in 45 was hij tot dictator voor zijn
leven en consul voor tien jaar benoemd, met
den titel van imperator; als praefeclus moruni
bezat hij censorische macht; de keuze der
overheden werd hem overgelaten ; hij mocht
zijne beeltenis op de munt laten slaan, enz.
Doch bij de aristocratische partij bleef een.
geheime wrok bestaan, en deels uit persoonlij ke eerzucht, deels uit ijdelen waan, dat
met Caesars dood de oude republiek zou
herleven en de aanzienlijke familiën weder
in het bezit harer vroegere macht zouden
komen, vereenigden zich een zestigtal samen
overvielen C. den 15den Maart 44-zwerdsn
in den senaat, waar hij, door 23 dolksteken
doorboord, voor het standbeeld van Pompeius
nederviel. Zijne begrafenis gaf tot hevige
tooneelen aanleiding, vooral toen zijne testamentaire beschikkingen ten gunste van het
volk bekend werden. — Behalve de eerste 7
boeken de hello Gallico hebben wij van hem
nog 3 boeken de bello civili. Zijne redevoeringen en brieven, door de ouden bewonderd,
-
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zijn verloren gegaan, evenals zijne taalkundige
werken. Als veldheer, staatsman, redenaar,
kortom op welk gebied hij zich bewoog,
overal muntte hij uit. Hij had een vriendelijk en openhartig karakter, een grenzenboze eerzucht en ijzeren volharding. -- 12)
Julia, zuster van n° 11, gehuwd met M.
Attius Balbus. Eene dochter uit dit huwelijk, Attia, huwde C. Octavius, en werd moe
IZtilia, dochter van-dervanAugst.—13)
n°. 11 en van Cornelia (Cornelii n°. 42), in
59 gehuwd met Pompeius, eene verstandige
vrouw, die, zoolang zij leefde, eene breuk
tusschen haar vader en haar man wist te
voorkomen. Het was eene eenigszins vreemde
verhouding, dat haar man zes jaar ouder
dan haar vader was. Zij stierf in 54 bij eene
bevalling. — 14) C. Octavius, later C. Iulius
Caesar Octavianus genoemd en in de geschiedenis onder den titel van Augustus bekend,
was de zoon van C. Octavius (zie hierboven
n°. 12) en door zijn oudoom Caesar tot zoon
aangenomen. Hij was in 63 geboren en verloor reeds in 59 zijn vader, waarna zijne
moeder Attia met L. Marcius Philippus hertrouwde. Terwijl hij zich te Apollonia met
zijne letterkundige studiën bezig hield, ontving hij het bericht van Caesars dood. Hij
spoedde zich naar Italia, en was zoo voorzioh
tig, zich van Brundisium uit door een paar
rom. legioenen, die hij daar aantrof, naar
Rome te doen vergezellen. Over de gebeurtenissen, die toen volgden, zie men utonii
no 4 en 6, Pompeii n°. 13. — Na den
slag bij Actium in 31 en den daarop volgenden dood ,van Antonius en Cleopatra
regelde Octavianus de zaken in het Oosten
en keerde als alleenheerscher te Rome terug.
Hier werd hij met eerbewijzen overladen;
hij legde echter 13 Jan. 27 de onbeperkte
macht, die hij sinds Nov. 43 als triumvir
bezat (zie Tresviri n° 9), vrijwillig neder,
en gaf aan senaat en volk de republikeinsche
vrijheid terug. Drie dagen later verleende
de senaat hem den titel Augustus, en gaf
hem tevens het grootste deel der pas afgestane macht terug. Van dezen dag dateert het
Romeinsche keizerrijk of principaat. Augustus wilde slechts de eerste der burgers,
princeps civium zijn. Hij behield het consulaat, dat hij tot 23 geregeld bekleedde,
verder de trihunicia potestas, die hem in 36
voor onbepaalden tijd, in 30 levenslang was
verleend. Hierdoor had de prineeps cie bevoegdheid van het tribunaat, was onschëndbaar en kon alle rechten van het ambt uit
zonder beperking van tijd of plaats.-oefn
Verder verleende de senaat hem het imperium
proconsulare over alle provincies, waar legers
stonden, die hij door legah pro praetore liet
besturen, en het oppertoezicht over de andere
provinciën, die onder het beheer van den
senaat bleven. Verder had hij het recht een
lijfwacht te hebben, de cohortes praeloriae. Hij
deelde zijn macht met den senaat, die nu o. a.
ok voor zijne leden hooggerechtshof werd.
Voor Rome brak nu een tijd van rust en
vrede aan, dubbel welkom na het eindelooze
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bloedvergieten der laatste 18 jaren. Onderzij ne voornaamste regeeringsdaden behooren
de verdeeling van Italië in 11 en van Rome
in 14 reyiones, de oprichting van cohortes
viyilum en cohortes prcietoriae, de verdeeling
der provinciën in keizerlijke en senatorische
(zie hierboven), de aanstelling van een prae-fecíus urbi en twee proef ecíi proetorio. De
oorlogen, die hij nu voerde, hadden geene
nieuwe veroveringen ten doel, maar óf behoud van het bestaande óf meer volledige.
onderwerping der volken in het rom. gebied.
Zoo brachten zijne stiefzoons Drusus en
Tiberius de Alpenvolken ten onder tot aan
den Donau, om de grenzen van het rijk t&
bevestigen; vervolgens trachtten zij de rom.
heerschappij tusschen Rijn en Elbe op vastegrondslagen te vestigen, welk plan later door
de nederlaag van Varus in duigen viel;.
Agrippa onderwierp de Cantabriërs en Astu-riërs in Hispania. Zelf trok Augustus in
20 naar het Oosten en ontving van den
parthischen koning de op Crassus en Antonius veroverde veldteekenen terug. Hij stierf'
te Nola in 14 na C. Zijne weduwe Livia
hield zijn dood geheim, totdat Tiberius de
noodige maatregelen had kunnen treffen,
om zich in het bezit der heerschappij te
stellen. — 15) Voor de min of meer ver
familiebetrekkingen van het huis van-warde
Augustus mogen de volgende opgaven dienen.
Augustus is driemaal gehuwd geweest : 1)met Claudia, dochter van den beruchten P.
Clodius Pulcher, uit welk huwelijk geene
kinderen waren ; — 2) met Scribonia, zuster
van L. Scribonius Libo, in 40, een huwelijk
uit staatkunde gesloten, dat in ' 39 weder ontbonden werd, juist op den dag harer beval ling van eene dochter Iulia ; -- 3) met Livia
Drusilla, wier vader Livius Drusus in den
slag bij Philippi was gesneuveld. Zij was
gehuwd met Tib. Claudius Nero en had twee
zoons, in de geschiedenis bekend als Tiberiusen Drusus. Augustus overreedde haar man,
haar aan hem af te staan en nam toen Tiberius:
en Drusus als zoons aan.
-

,
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a) Augustus en Scribonia.
Iulia, driemaal gehuwd, 1) met M. Claudius Marcellus, jong gestorven (zie Claudii
n°. 37) — 2) met M. Vipsanius Agrippa,
gest. 12, -- 3) met den lateien keizer
Tiberius.
Wegens haar ergerlijken levenswandel werd_
zij in 2 door haar vader naar het eiland
Pandataria en later naar Rhegium verbannen,,
waar zij in 14 na C. stierf.
Kinderen uit Iulia's tweede huwelijk.

C. Caesar, L. Caesar,
2 na C.
t 4 na C.,
gehuwd met
Drusus' dochter Livilla.

t

Agrippa Pos tumus, 14 ,na
C., na Augus.
tus' dood door
Tiberius uit
den weg geruimd.
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Iulia, om
haar zedeloos
gedrag in 9
na C. verban -

Agrippina,
gehuwd met

Germanicus.

nén,t28
na C.
De verbanning der beide Iulia's (de dochter naar het eiland Trimerus (Triretus) was
Bene deportatie.
b) Livia en Tib. Claudius Nero.

Tiberius (keizer), geh. Drusus (zie Claudii,
met Vipsania Agrip- n". 26) geh. met Antopina, van wie hij tegen nia minor, dochter v.
zijn zin moest schei- den drieman M. Anden, daar Augustus tonics (Antonii n°.
hem Iulia opdrong. 11).
C. Tiberius en Vipsania Agrippina.
Drusus Caesar, gehuwd met Drusus' dochter
Livilla, weduwe van C. Caesar. In overeen -stemming met haar minnaar Seianus, praefectus praetorio onder Tiberius, ruimde zij
haren echtgenoot uit den weg (23 n. C.). Zij
werd met Seianus ter dood gebracht (31).
-

Germanicus,
Best. 4 jaar
oud.

Tiberius, Iulia, geh. met
door keizer Nero, den zoon
Caligula v. Germanicus,
omgebracht. later met C.
Rubellius Blandus(Rubelliin°.

1). Op aanstoken v. Messalina
werd zij omgebracht.
d) Drusus en Antonia minor.
Germanicus
(z. a.), geh.
met Agrippina, dochter
van Iulia
(zie boven).

Claudius
(keizer), (zie
onder).

Livilla,
geh. 1) met
C. Caesar, -2) met Drusus Caesar.
(zie boven).

e) Germanicus en Agrippina
verloren van hunne 9 kinderen drie door den
dood en lieten 6 kinderen na, n.l.: 3 dochters, Agrippina, Drusilla en Livilla, 3 zoons,
Nero, Drusus en C. Caesar.
Van de zoons werden Nero en Drusus op
.last van Tiberius ter dood gebracht; C. Caesar
is de latere keizer Caligula. Nero was gehuwd
met Iulia, de kleindochter van Tiberius (zie
boven). Agrippina (z. a.) is de moeder van
keizer Nero geweest. Drusilla, eigenlijk Iulia
Drusilla, werd de bijzit van haren broeder
Caligula (zie Drusilla n°. 2). De jongste
zuster, Iulia Livilla, werd onder Claudius
op aansporing van Messalina omgebracht.
I. Kinderen van keizer Claudius.
1) Uit zijn huwelijk met Plautia Urgulanilla werd een zoon Drusus geboren, die als
knaap stikte doordat eene peer hem in de
keel schoot. Eene dochter Claudia, na de
-

,

echtscheiding geboren, erkende hij niet als

de zijne. — 2) Uit het huwelijk met Aelia
Petina had hij eene dochter Antonia, die
tweemaal gehuwd is. — 3) Bij Valeria Mes salina had hij eene dochter Octavia, gehuwd
met keizer Nero, en een zoon, eerst Germanicus, doch vervolgens Britannicus geheeteu,
die door Nero vergiftigd is (55). — 4) Van
zijne vierde vrouw, Agrippïna, de dochter.
van Germanicus, kreeg hijzelf geene kinderen.
Haar zoon uit een vroeger huwelijk, de latere
keizer Nero, werd echter door Claudius als
zoon aangenomen.
N.B. De afstammelingen van Tiberius en
Drusus, de aangenomen zonen van Augustus,
voerden, voor zoover zij van het mannelijk
geslacht waren, allen den familienaam Caesar.
De vrouwelijke leden moeten allen ook Iulia
geheeten hebben, zooals van sommige vermeld wordt.
Iulius Tutor, aanvoerder van de Galliërs
in den bataafschen opstand, zie Civilis.
Iuliobona, zie Caletes.
Iulis, 'Iottlis, hoofdstad op het eiland Ceos.
Iulus, "Ioi „loc = Ascanius, zoon van Aeneas. Hij had twee zoons, waarvan de oudste
ook Iulus, de jongste .Silvius heette.
Iunia (lex), de peregrinis van den volkstribuun M. Iunius Pennus, 126. Door deze
wet werd aan de pere jrini het verblijf te
Rome ontzegd. Eene wet van gelijke strekking was de lex Papia, in 65. Beide wetten
worden door Cicero sterk veroordeeld.
c

Iunia Licinia (lex) van de consuls D. Iunius
Sildnus en L. Licinius Muréna, 62. Zij verbood, wetten heimelijk in het aerarium te
brengen, hetgeen vermoedelijk beteekent, dat
de nieuwe wetten voortaan onder getuigen
in het archief moesten worden gedeponeerd.
Iunia Norbána (lex), onder keizer Tiberius,
19 na C. Deze wet bepaalde, dat slaven, die

modis minus iusíis waren vrijgelaten (dus niet
per vindictam, per censum of per testamentum),
niet het burgerrecht zouden erlangen, maar
een rechtstoestand zouden hebben in den trant
der vroegere latijnsche koloniën. Zulke vrij
worden Latini Iuniani geheeten.-gelatn
Zie ins Latii.
lunii, een oud patricisch geslacht, dat,
evenals de Iulii, van trojaanschen bloede
heette te zijn. • Het eerst wordt genoemd —
1) 11. mains, gehuwd met Tarquinia, eene
zuster van Tarquinius Superbus. Hij werd
met zijn oudsten zoon door den koning omgebracht. — 2) L. Iunius Brutus (= de stompzinnige), zoon van n°. 1. Hij ontsnapte den
dood door zich als half onwijs voor te doen.
Hij begeleidde de zonen van Tarquinius op
een reis naar Delphi, en was de Benige, die
de orakelspreuk begreep, die de god hun op
hun vraag meegegeven had : wie het eerst te
Rome zijn moeder kuste, zou te Rome regeeren ; hij nu kuste den grond, en werd zóó
doende later de eerste consul van Rome. Toen
de verbittering des volks tegen Tarquinius
Superbus en diens zonen door de onteering
van Lucretia tot eene uitbarsting was gekomen, bewoog Brutus het leger tot den afval
en werd een van de eerste consuls. Hem trof

IUNII.
'het harde lot, dat hij zijne beide zoons ter
vlood moest veroordeelen wegens samenzwe°ing ten gunste van den verdreven koning.
in hetzelfde jaar (509) sneuvelde hij, daar
ij en 's konings zoon Aruns in den slag
elkander gelijktijdig doorstaken. Er werd een
standbeeld voor hem opgericht. Deze Iunii
behooren tot het gebied der legende.
Ianii, een plebejisch geslacht, waarvan
geene verwantschap met het vorige te ontdekken is. 1) L. Iunius Brutus, een der voor
eerste secessio plebis en in 493-vechtrsd
een der eerste volkstribunen. Zie echter tri baai plebis en seeessio. — 2) Dec. Iunius Brutus
-

,

Scaeva, consul in 325, streed voorspoedig
tegen de Vestini in Samnium. De berichten
omtrent dezen veldtocht zijn niet geheel betrouwbaar. -- 3) C. Iunius Ba/ideas . Brutus,
consul in 317, 313 en 311, in 312 magister

equitum van den dictator C. Sulpicius Longus, en in 309 van L. Papirius Cursor, in
302 zelf dictator, streed roemrijk tegen Samnieten en Aequers, wijdde in 302 (v.a. 304)
den tempel van Salus (z. Fabii n°. 24). —
4) D. Tunics Brutus, bijgenaamd Callaicus,
consul 138, overwon de Callaeci (Galliciërs)

in Hispania en de Lusitaniërs (in Portugal)
(138-137). Hij heeft Olysipo (Lissabon) aan
den mond van de Taag versterkt, en Valentia
n°. 1 gesticht. Hij wordt een vrij goed rede
genoemd, en was een man van fijne-nar
beschaving. — 5) D. Iunius Brutes, consul
in 77, gehuwd met Catilina's vriendin Sem
D. Iunius Brutus, zoon van n°. 5,-pronia.—6)
diende onder Caesar in Gallia, waar hij de
Veneti versloeg (56) en tegen Vercingetorix
streed. In den burgeroorlog was hij admiraal
van Caesar en werd door hem tot stadhouder
van Gallia Cisalpina benoemd. Toch sloot
hij zich bij de samenzweerders aan, vermoedelijk uit oprechte overtuiging. Na Caesars
dood had hij met Antonius, die hem zijne
-

provincie betwistte, een oorlog te voeren
(belluai Mutinense, zie dntonii n°. 4). Toen
Octavii nus ook de moordenaars van Caesar
begon te vervolgen, en het meerendeel van
Brutus' troepen afvallig werd, vluchtte hij
naar M. Brutus, doch werd onderweg door
een vriend, een gallisch opperhoofd, Camillus,
gevangen genomen en op last van Antonius
omgebracht. — 7) M. Iunius Brutus, rechts.
geleerde (± 136), schrijver van een werk de
iure civili. — 8) M. Iunius Brutus, ook een
groot rechtsgeleerde en geleerd man, stelde
als volkstribuun in 83 voor, eene sterke rom.
kolonie naar Capua te zenden, wat door
Cicero zeer wordt afgekeurd. In den burgeroorlog was hij bij de mariaansche partij. Hij
verdedigde Mutina tegen Pompeius. Na
Sulla's dood sloot hij zich bij den oproerigen
consul M. 'Aemilius Lepidus aan, doch werd
op last van Pompeius vermoord, 77. — 9)
M. Iunius Brutus, ook wel eens Q. Caepio
Brutes geheeten, daar hij door Q. Servilius
Caepio (Servilii n°. 18 z. a.) geadopteerd was,
zoon van n°. 8 en van Servilia, de beroemde
stiefzuster van Cato van Utica (Servilii n°.
19), ontving onder de leiding van zijne
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moeder en van zijn oom eene zorgvuldige
opvoeding. Bij het uitbarsten van den burgeroorlog volgde hij eerst de vanen van Pompeius,
na den slag bij Pharsálus evenwel werd hij
de gunsteling van Caesar, die om der moeder
wille den zoon van Servilia genegen was
en spoedig Brutus zelven lief kreeg om
zijne voortreffelijke eigenschappen. In 45 gaf
Caesar hem het stadhouderschap over Gallia
Cisalpina, waarvan Brutus zich met onbaatzuchtigheid kweet. Ook Cicero achtte hem
hoog, droeg hem zijne geschriften Orator, de
finibus bonorum et malorum en de Tusculanae
disputationes op en liet hem de hoofdrol ver
werk de claris oratoribns. In 44-vuleniht
droeg Caésar aan Brutus de praetura urbane
op, waardoor hij C. Cassius teleurstelde en
hevig verbitterde. 'Door dezen liet Brutus
zich medesleepen in de samenzwering tegen
zijn weldoener, niet uit persoonlijke eerzucht,
maar in den waan dat Caesars dood de
wedergeboorte der republiek zou zijn. Na
den moord begaf Brutus zich niet terstond
naar zijne provincie Macedonia, maar toefde
nog in Italia, in de hoop, dat de openbare
meening te Rome zich tegen M. Antonius en
Octaviánus zou keeren. Eerst in Sept. ging
Brutus naar Macedonia, dat onderwijl door
den senaat aan M. Antonius was toegewezen,
die deze`provincie weer voor Gallia Cisalpina
verruilde (zie Antoniae leges n°. 8, en Antonii
n°. 4 en 5), en aan zijn broeder C. afstond.
Ook later verloren Brutus en Cassius een kostbaren tijd met niets doen, en lieten den driemannen den tijd zich te versterken. Bij
Philippi in Macedonia had de beslissende
slag plaats (herfst van 42). Brutus en Cassius
hadden omstreeks 90000 man. In den eersten
slag zegevierde Brutus op Octavianus, doch
Antonius op Cassius, die zich in wanhoop
liet dooden. In den tweeden slag werd ook
Brutus verslagen, waarop hij zich zelf in zijn
zwaard stortte. Zie ook Cassii n°. 8. Zijne
echtgenoote Porcia, Cato's dochter, liet zich
op het bericht van zijn dood door kolendamp
verstikken. De grootste fout van Brutus was
zwakheid van karakter. Hij heeft boeken over
wijsbegeerte en redekunst geschreven. — 10)
M. Iunius Cracchanus, vriend van C. Gracchus,
aan welke vriendschap hij zijn bijnaam te
danken had, schrijver van een boek de polestatibus. -- 11) M. Iunius Pennes, volkstribuun
in 126, de auctor der lex Ionia de peregrinis,
tegenstander der Gracchen. -- 12) L. Iunius
Pullus, consul 249, verloor zijn geheele vloot
-door schipbreuk bij Phintias aan de Zuidkust van Sicilia. — 13) M. Iunius Brutus
Peru, dictator in 216 na den slag bij Cannae.
-- 14) M. Iunius Silãnus ging in 211 met
Scipio (later Africánus maior) naar Hispania
en behaalde als onderbevelhebber overwin ningen op Mago en Hanno. Zijn zoon sneuvelde in 196 in den oorlog tegen de Bojers. —
15) D. Juries Silanus Manlianus, een geboren
Manlius Torquiltus, had zich als propraetor
van Macedonia aan afpersingen schuldig gemaakt. Toen er nu klachten bij den senaat
inkwamen, verzocht de vader T. Manlius
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Torquatus ((Manlii n°. 12) dat hem het onderzoek zou worden opgedragen. Hij bevond
den zoon schuldig en verbande hem uit zijne
oogen, waarop Silanus zich ophing (141). —
16) M. Junius Silanies, werd als consul in 109
door de Cimbren in Gallia geheel verslagen.
— 17) D. Iunius Silanus, stiefvader van n°. 9,
consul in 62, stemde in 63 als consul designatus
het eerst voor veroordeeling der 4 Catilinarii.
Hij was een goed redenaar. Zie Junia Licinia (lea). — 18) 111. Innius Silanus koos na
Caesars dood de partij van Antonius en
werd in 25 met Octavianus consul. Hij was
een zwager van Lepidus. Hij moet niet ver
worden met zijn naamgenoot, die legaat-ward
was van Caesar in Gallia. -- 19) M. Iunius
Silanus, onder Caligula stadhouder van Africa
en een van 's keizers slachtoffers. — 20) L.
Iunius Silanus, een man van zeer braaf ka
werd als afstammeling van Augustus-rakte,
het slachtoffer van Nero's achterdocht (65).
— 2I) Iunius Blaesas, vader en zoon. De
eerste was onder Augustus en Tiberius bevelhebber in Pannonia. Tiberius gaf hem den
titel van imperator, welk eerbewijs na hem
aan geen onderdaan meer ten deel viel. Hij
was een oom van Seiánus en verloor na diens
val zijn invloed. De zoon, die onder zijn
vader gediend had, maakte zich in 36 van
kant, omdat hij bij Tiberius in ongenade
gevallen was. Een kleinzoon, die zich in 69
bij Vitellius had aangesloten, werd door dezen
uit wantrouwen uit den weg geruimd. — 22)
L. mains / rulcnus Rusticus werd door Domitianus ter dood veroordeeld, omdat hij in
geschrifte den lof had verkondigd van Paetus
Thrasea en Helvidius Priscus. — 23) C. Iunius
(familie-naam onbekend), tijdgenoot van Cicero,
werd veroordeeld omdat hij als index quaesiionis zich had laten .omkoopen - (74). — 24)
L. Iunius Bruuts Damasippus, gewoonlijk verkeerdelij k L. Licinius Damasippus genoemd, z.
Licinii n°. 19. -- 25) Q. Iunius Rusticus, z.
Rusticus n 0 . 2.
Iuno, koningin van den hemel en de goden
(Regina), later zuster en gemalin van Jupiter,
als beschermster van den romeinschen staat
(Quiriíis) met Jupiter en Minerva op het

Capitolium vereerd (Capitolina). Bovenal is
zij de godin der vrouwen, wien zij in alle levensomstandigheden, in ongehuwden en gehuwden staat, bij het huwelijk zelf en alle
daarmede verbonden plechtigheden, bij het
baren van kinderen, enz., helpend ter zijde
staat; vandaar hare talrijke bijnamen, als:
Tliryindlis, Matronális, Iuyalis, .Pronuba, Lu
e. a. Zelfs heeft iedere vrouw hare Juno,-cna
evenals ieder man zijn Genius. Hare voornaamste feesten waren de Matronalia op 1
Maart (Calenclae feminarum) en de Nonae Caprolinae op 7 Juli (z. Caprotina) ; de geheele
maand Juni was haar gewijd en verder alle
ÍKalendae. Als Juno Moneta had zij een
tempel op de arx, waar de munt geslagen
werd, die daarnaar benoemd is. Men offerde
haar lammeren, witte koeien, enz., de gans
werd als een haar geheiligd dier beschouwd.
Als koningin des hemels wordt zij vereenzel-

vigd met de grieksche Hera en dochter van
Saturnus en Ops genoemd, ofschoon zij meet
macht en een meer uitgebreiden eigen werk
kring heeft dan deze.

Iunonis promunturium, zO zrc "Hout azow -}
naam van twee kapen, de eene aars:
de Zuidpunt van Hispania, thans kaap Tra.falgar, de andere aan de westkant der corinthische landengte, ook Heraeum prom. genaamd.
Iupiter, de god van den hemel, de hoogste
god der Romeinen, de goede en machtige god
(Optimus 1laximus), die in den hemel beschikt,
over licht en duisternis, storm, onweder,
regen, enz. (Diespiter, Serënus, Fulgur, later
Fulmiuã or, Toniíruális, Pluvius), en op aarde:
het lot van individuen en staten beheerscht,
in hunne wederzijdsche betrekkingen wetten,.
recht en goede trouw beschermt, en zijn wil
door wonderteekenen (Procliyiális) en orakels
openbaart. Voornamelijk is hij de bescherm
staat (Conservator,,-godvanermisch
Custos), dien hij voor de wereldheerschappij
bestemd heeft, en welks legers hij tegenover
de vijanden van de vlucht terughoudt (Stator)
en tot de overwinning leidt (Victor). Als,
zoodanig heeft hij met Juno en Minerva zijn
tempel op het Capitolium (Capitolinus), waar
hij door overheden en particulieren in alle
zrQ(.ov,

-

-

gewichtige omstandigheden aangebeden wordt,,
waar de consul hem offers bracht als hij ten.
strijde trok en de uit den oorlog teruggekeerde
overwinnaar hem zijn fasces en lauwerkrans.
aanbood (Triuraphalis) of hem de behaalde.
spolia opïnla wijdde (Feretrius). Evenzoo was
hij in ouden tijd de god van het latijnsch verbond geweest (hatiáris), en werd hij later in
het bijzonder de god der romeinsche keizers.
Bij het huwelijk per confarreationem (z. a.)
werd hij aangeroepen als Jupiter farrens. Ter
eere van J. Capitolinus vierde men de Ludi
Romani, Capitolini, Mayni en Plebëi, ter eere
van J. Latiaris de Feriae Latinae. Ook de
Tlinalia (z. a.) worden . hem ter eere •gevierd.
De Idus van elke maand zijn hem gewijd. Ook
wordt hij geëerd door twee epulae Iovis op de
lsten van September en November. Zijn bode
en zinnebeeld is de arend. — Als hoogste god
werd hij vereenzelvigd met Zeus en de zoon
van Saturnus en Ops genoemd, en toen Sulla.
zijn tempel op het Capitolium na den brand
liet herbouwen, werd zijn beeld geheel eens
navolging van dat van Zeus te Olympia.
Iura (mons), 'Iooas, 'Io15OOós, 'Iol'QOCOWWS,
thans Jura, tusschen de Sequani en de Hel-

vetii.
Iurisconsulti, ook lure consulti, iurisprudenies genoemd, waren, zooals de naam aanwijst, rom. rechtskundigen. In den oudsten
tijd der republiek was het ins civile nauw
verwant met het ins sacruw. Alles hing aaneen met vaste vormen en formulieren, die
nauwkeurig moesten worden in acht genomen,
wilde men zijn proces niet verliezen. Deze
vormen waren te vinden in de libri pontit/cum
en werden voor de plebs zooveel mogelijk geheim gehouden. De iurisconsulti nu gaven inlichtingen aan -hunne vrienden en cliënten

ITJS—IUS• ITALICU1VI.
omtrent de rechtsdager en hetgeen men had
in acht te nemen. Het ius Flavianurz (z. a.)
maakte aan deze geheimzinnigheid een einde
en het geven van adviezen hield op het werk
van priesters en enkele bevoorrechten te zijn,
terwijl bovendien de invoering der formulae
door de lea ylebulia de rechtspraak los maakte
van den vroegeren omhaal. De. iurisconsulti
waren nu aanzienlijke mannen, die wetten
en rechtsgeleerde boeken hadden bestudeerd
en, hetzij te huis, hetzij op het forum, op
bepaalde uren te spreken waren om adviezen
te geven (respondere), als men hen kwam
raadplegen (consulere), en die ook allerlei
documenten opstelden, als testamenten, borgstellingen, contracten, aanklachten, enz. Ook
gaven zij uitlegging van wetten. Jongelingen,
die als rechtsgeleerden of pleiters wilden
opgeleid worden, gingen bij zulke iurisconsulti in de leer en woonden hunne adviezen
bij. Pleiten deden deze rechtskundigen niet.
Het kon niet anders, of langzamerhand ont-stond op deze wijze eene rechtswetenschap
en de studie van het recht nam in omvang
.en diepte toe, naarmate de aequitas meer veld
won op het strenge ius (zie ius honorarium).
Die aequitas noopte de juristen, meer stelsel
eenheid in het recht te brengen.-matige
Augustus kende aan de responsa pruáentium
kracht van wet toe bij rechtsvragen, die
betwistbaar schenen. Er verrezen nu ook
rechtsgeleerde .scholen met bepaalde leeraars
(professores iuris) en studenten (studiosi), die
,een leergeld of honorarium betaalden, wat bij
de oude iurisconsulti niet het geval was.
Ills, zie los.
Ius. Over de tegenstelling van in iure en
in iuclicio zie men iudicio(in).
Ius Aeliánum, een werk van S. Aelius
Paetus, bijgenaamd Catus (± 200), over de
wetten der XII tafelen, met eene verklaring
van duistere en verouderde woorden en eene
bijvoeging der vormen, waaraan men zich te
houden had. Z. Aelii n°. 1.
Ius civile is het positieve recht, dat de
rechtsbetrekkingen tusschen burgers onderling regelt. De volledige uitdrukking was ius
civile Romanorum, te onderscheiden van ius
Quirilium. Dit laatste sluit het rom. burgerrecht in, terwijl het eerste het specifiek rom.
burgerlijk recht omvat.

Ius Flavilinum, de door Cn. Flavius in 304

-openbaar gemaakte verzameling van formulieren en bijzonderheden, waarvan de stipte
inachtneming in rechten gevorderd werd.
Zie Flavii n°. 2.
Ius gentilicium of gentilitatis, het recht
-om als lid eener* dens erfrechten en voogdij
te doen gelden, wanneer een over--rechtn
ledene geene hereáes sui en geene agnaten had.
Ius gentium, in theorie het bij alle volken
geldende internationale recht, ius commune
omnium hominum, ius quod aped omnes populos
peraeque custoditur, quod aped omnes rgentes
sanctum est. In de praktijk evenwel is het
jus gentium het recht, dat de Rom. in toepassing brachten in _het verkeer met vreemde
volken, een peregrinenrecht. Het onderscheidde
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zich van het ius civile vooral in twee opzichten, dat het minder gebonden was aan de
wettelijk voorgeschreven vormen, en ook niet
aan het gebruik der latij nsche taal. Over de
wijzigingen, die hieruit voor het ius civile
voortvloeiden, zie. men het artikel ius honorarium. Wat wij onder volkenrecht verstaan,
wordt in het Latijn beter uitgedrukt door
ius teelli el pacis.
Ius Monorum, verkiesbaarheid tot de onbezoldigde rom. staats- en priesterambten, die
als eerbewijzen en geschenken van de zijde
des volks werden beschouwd. Gewoonlijk ver
onder honores meer uitsluitend de-stamen
hooge ambten, te beginnen met de quaestuur.

Ius honorarium of praetorium, het praetorenrecht, ontstaan uit de edicta . praeíorum.
Wij zullen hier met een paar voorbeelden ter
opheldering volstaan. Volgens de wetten der
.XII tafelen werd de fur manifestus als slaaf
het eigendom van den bestolene, tenzij hij
zich vrijkocht. De afkoopsom was echter aan
willekeur overgelaten, totdat een praetorisch
edict ze op het vierdubbel van het gestolene
stelde. Of wel, het ius civile schreef nauwkeurig voor, op welke wijzen de eigendom
van verschillende zaken moest overgaan. Voor
res mantipi b.v. was eerie formeele overdracht,
eene mancipatio per des el libram, voorgeschreven, ten overstaan van libripens en getuigen. Het ius pentium, het rorn. peregrinenrecht, was echter niet zoo streng aan vormen
gebonden. Wanneer nu een rom. burger door
onwetendheid eene res mantipi had gekocht
of verkregen, b.v. een paard of een ezel, doch
niet onder den wettigen vorm, maar door
eenvoudige tradiiio, dan kon hij strikt genomen hieraan geen recht ontleenen en stond
dus achter bij een peregrinus. Om deze onbillijkheid weg te nemen, erkende het praetorische recht op grond der aequilas in sommige
gevallen ook onvolledige vormen als geldig.
Ook onder het artikel hereclitas is een voorbeeld opgenoemd. Zóó werd het strenge ius
civile met het mildere ius gentium in overeenstemming gebracht. Het aldus verkregen
goed kon dan wel niet als d'ominium gerekend
worden, maar het edict stond toe, het in bonis
te hebben, het feitelijk te bezitten, terwijl
het dan door verjaring (usus, usucapio) mettertijd eigendom ex iure Quiritium kon worden.
Ius ima;inum. Van hen, die een curulisch
ambt bekleed hadden, mochten hunne gezinnen en nakomelingen wassen borstbeelden
of, beter gezegd, maskers (cerae) laten vervaardigen, die imagines genoemd werden en
in het atrium in kasten werden bewaard,
terwijl naam en rang onder elke beeltenis op
een ivoren of metalen plaatje.(titulus) vermeld
waren. Op huiselijke feestdagen werden deze
imagines te voorschijn gehaald en bekranst.
Bij lijkstaatsies werden zij door huurlingen
voor het gelaat gedragen, alsof de voor
-vadern
mede ter begrafenis gingen.
Ius italicum. De italische bodem was vrij
van grondlasten en kon in quiritischen eigendom worden bezeten. Onder de keizers werd
meermalen aan steden in de provinciën dit

350
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recht toegekend, d. w. z. de bodem werd gelij kgesteld met italischen grond, alsof hij in
Italia gelegen ware, Natuurlijk moesten de
inwoners rom. burgers zijn, daar zij anders
bij gebreke van commercium toch niets aan
het ius italicum zouden gehad hebben. De
stelling mag echter niet omgekeerd worden:
als eene provinciestad de civitas heeft, dan
volgt hieruit nog niet het ius italicum. Tevens
vloeit uit dit recht voort, dat de stad, daar
zij niet langer als provinciestad beschouwd
wordt, aan het rechtstreeksch bestuur van
den stadhouder onttrokken wordt, en de vrij
stad verkrijgt. Dit recht-heidnrtalsc
werd alleen aan koloniën geschonken; vandaar dat somtijds provinciesteden om het ius
coloniae verzochten, in de hoop, later het
ius italicum te verwerven.
las Latii. De coloniae latinae populi Romani
werden als socii Latini beschouwd. Zij hadden
met Rome conubiunl en commerciurn, en hare
inwoners konden onder zekere omstandigheden het rom. burgerrecht erlangen. Ten
opzichte van dit laatste onderscheidde men
een Lcabiuni mctius en minus. In de steden,
welke het L. minus hadden, werd het rom.
burgerrecht verkregen door het bekleeden
van een overheidsambt, in die met het L.
mains reeds door het lidmaatschap van den
stedelijken senaat, den ordo decurionuna. Toen
in 90 en 89 geheel Italia door de lex Julia
en de lex Plautia Papiria het burgerrecht ver

-kreg,ni89GalCspdáore

lex Pompeia, en Transpadána in 49 door eene
andere lex Iulia, verdween het ius Lalii in
Italië, ,doch werd vervolgens aan een aantal
provinciesteden toegekend als een tusschentoestand tusschen den staat van peregrinus
en dien van civis. Zie ook lex Iunia Norbana.
Ius liberorum. De lex Julia et Papia Poppaea (z.a.), in het jaar 8 na C., schonk, tot
aanmoediging van het huwelijk, voorrechten
aan ouders van drie of meer wettige kinderen. O.a. ontsloeg zij vrijgeboren vrouwen
na den dood harer echtgenooten van voogdij,
indien zij vier kinderen hadden. Aan mannen
schonk het ius liberorum een voorrang bij het
dingen naar een ambt, een zekeren vrijdom
van lasten, enz. Meermalen echter komt het
voor, dat de keizers het ius iiberorum uit
gunst verleenen, zelfs aan personen zonder
kinderen.
Ius naturae, bij de Rom. synoniem met
ius gen tium-.

Ius Papisianum (Papirianum), eene verzameling wetten, zoogenaamd uit den koningstijd (leeges regiae), voornamelijk op den eeredienst betrekking hebbende. Zij draagt haar
naam naar zekeren Sextus v. a. Gains Papisius (Papirius), omtrent wien overigens niets
bekend is. Een uittreksel hiervan maakte

Granius Flaccus, z. Granii n°. 1.
Ius ponti icium of sacrum, het sacrale
recht, in zaken, die den godsdienst raakten,
zooals het was opgeteekend in de libri pontiicum. Zie ook iurisconsulti in het begin.
Ius postliminii. Volgens dit recht trad de
rom. burger, die door krijgsgevangenschap

tijdelijk zijn burgerrecht had verloren, bij
zijn terugkeer op rom. bodem onmiddellijk
weder in het bezit zijner vroegere rechten.

Ius praetorium = ius honorarium.
Ius Quiritium of Quiritarium. Terwijl het.
ins civiíalis de staatsburgerlijke rechten van
den rom. burger omvatte, heeft ius Quiriliu u
meer eene privaatrechtelijke beteekenis, ofschoon men dit niet hebben kan zonder civic
te zijn. Onder de keizers, toen door de alleen
staatsburgerlijke rechten vrij-herscapijd
wel gelijk nul waren geworden, krijgt civitas
de beteekenis van burgerrecht als ondeelbaar
geheel, en zegt men dus van een peregrinus,
die rom. burger wordt, dat hij het ius civilaíis krijgt, terwijl dan een Lalinus (zie ius
Lalii,), die reeds een deel van het burgerrecht,
conubiunm en commercium, -heeft en dus slechts
eene aanvulling krijgt, gezegd wordt het ius
Quiritium te erlangen.
Ias sacrum, zie ins ponlifccium.
Iustiiia, de schoone en verstandige gemalin
van keizer Valentinianus 1 (364-375 na C.).
Na zijn dood nam zij als regentes voor hun
vierjarig zoontje Valentinianus II, die samen
met zijn halfbroeder Gratiánus tot Augustus
was uitgeroepen, de regeering waar.
Iuslinus, 1) de schrijver der Historiae
Philijpicae (waarschijnlijk uit de derde eeuw
n. C.), die behalve een algemeen historisch
overzicht, meer in het bijzonder de geschiedenis van Macedonia bevatten. Het werk is
een uittreksel van een veel grooter werk
onder denzelfden titel geschreven door Trogus
Pompeius, ten tijde van Augustus. -- 2)
Justinus Martyr, uit Flavia Neapolis in Palaestina, was eerst heiden, maar ging later
tot het Christendom over, en onderging den
martelaarsdood in 165 n. C. Hij is de schrijver van een apologie in twee deelera en andere
werken. Vele werken die hem vroeger toegeschreven werden, zijn niet van hem.
Iustitium, stilstand van rechtszaken en tevens van alle openbare aangelegenheden. In
tijden van nood en gevaar en algemeene verslagenheid werd somtijds bij senaatsbesluit
zulk een algemeene stilstand van zaken afgekondigd. Onder de keizers komt zulk een iustitium (van ins en sistere) alleen voor bij gewichtige sterfgevallen in de keizerlijke familie.
Iuthungi, een germaansche stam, tot - de
Sueven behoorend, en verwant met de Alemannen, waarin ze later opgaan. Ze komen
voor het eerst in de Sae eeuw n. C. voor;
ze woonden ten N. van Vindelicia en Raetia.
luturna, oudtijds ook Diuturna geheeten,
nimf van eene bron in Latium bij de rivier
de Numicus, waarvan het water genezende
kracht had en te Rome bij vele offers ge.
bruikt werd. Jupiter beminde haar en schonk
haar tot loon voor hare wederliefde de onsterfelijkheid. Bij Janus werd zij moeder van
Fontus. Zij was de zuster van Turnus, dien
zij in den strijd tegen Aenéas bijstond, totdat
Jupiter haar door de Dirae liet verjagen. Te
Rome had zij een tempel, en vierde men te
harer eer den 11den Januari een feest, de
Iuturnalia; bovendien werd zij in tijden van

1UVAV UM—KE4dAE OF KAIAz.,4X.
droogte aangeroepen. De aan haar gewijde
lacus Iuturnae bij den tempel van Castor en
Pollux aan den voet van den Palatinus is
bij de opgravingen van 1900-1902 weer te
voorschijn gekomen.

Iuvtvum, thans Salzburg, aan den Invavus
(Salzach), eene belangrijke stad in Noricum.
Iuvenális (D. Iun us), geboren te Aquinum
in Latium, genoot eene rhetorische opleiding,
doch is vooral bekend als hekeldichter onder
de regeering van Traidnus. In zijne 16 satiren geeselt hij met bitteren spot en verontwaardiging het zedenbederf van zijn tijd,
doch niet zonder zich aan rhetorische overdrijving schuldig te maken. Volgens een
verhaal, dat door sommigen betwijfeld wordt,
zou hij onder Traianus in Aegypte, waar hij
een militaire betrekking bekleedde, op hoogen
leeftijd gestorven zijn.

Invencas (C. Vettius Aquilius), een Spaansch
presbyter, gaf in 329 of 330 n. Chr. in
epische versmaat in den trant van Vergilius
in 4 boeken een bewerking der Evangeliën
uit, waarbij hij vooral Matthaeus volgt.
luventii, een geslacht, uit Tusculum afkomstig. 1) M. In ven tius Thalna, in 170 volks
eerste uit dit geslacht die het-tribun,de
consulaat bekleedde (163), onderwierp Corsica
en bleef plotseling dood, op het oogenblik
dat hij de dankbetuiging van den senaat
ontving. — 2) P. Juvenlius, werd als praetor
door Andriscus in Macedonia verslagen, en
sneuvelde (149). — 3) M . Iuveníius Laterensis
leed bij zijne candidatuur voor de aediliteit
in 55 eene nederlaag, en klaagde hierop zijn
gelukkiger mededinger Cn. Plancius aan van
het oprichten van onwettige kiesvereenigingen (sodalitia) tot het omkoopen van stemmen.
Cicero, schoon met Juventius bevriend, verdedigde Plancius, aan wien hij verplichting
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had. Na Caesars dood werd Juventius legaat,
van Lepidus, doch zag zijne troepen tot M.
Antonius overloopen, en bracht toen zichzelf
om het leven. — 4) schrijver van f abulae

palliatae (2de eeuw).
5) P. Izeventius Celsus, twee beroemde rechtsgeleerden, vader en
zoon, de eerste ten tijde van Vespasidnus,
de tweede onder Domitiiinus, Nerva, Trai ,—

nus en Hadriinus.
Iuvernia, Ivernia = Hibernia (Ierland).
Ixion, 'Il^wv, zoon van Ares of Phlegyas,,
koning der Lapithen. Hij was gehuwd met
de dochter van . Deïoneus, en toen deze de
gewone bruidsgeschenken van hem vorderde,
noodigde Ix. hem bij zich en stortte hij hem
in een vuurpoel. Niemand wilde hem van die
schuld reinigen, maar Zeus, die hem genegen
was, deed het en liet hem tot de tafel der
goden toe. Zelfs toen hij Hera met zijne liefde
vervolgde, vergaf Zeus hem, en om hem tevreden te stellen, schiep hij een wolk (Nephele)
in de gedaante van Hera, die bij Ix. moeder
werd van de Centauren. Toen hij zich echter
op de gunst van Hera begon te beroemen,
wierp Zeus hem in den Tartarus, waar hij
,

aan een vurig rad gebonden werd, dat altijd
ronddraait.

Ixionides, 'I tov^d'rjS, Pirithoiis en de Cen-

tauren, zonen van Ixion.
Iynx, 'Ivy , dochter van Peitho of Echo,
die door toovermiddelen Zeus had doen ontbranden in liefde voor Jo. Daarom veranderde
Hera haar in een vogel, die als toovermiddel
gebruikt wordt om liefde op te wekken.
Men bond hem daartoe op een rad met vier
spaken, dat men onder het uitspreken van
tooverwoorden ronddraaide. Idson zóu dit
middel van Aphrodite geleerd en daarmede
het hart van Medéa gewonnen hebben.

K.
Kc oxn; yo^'Fw^-, óopaliw,/, etc., slechte behandeling van ouders, familieleden, echtgenooten, pupillen, enz., mishandeling, onthouding van onderstand en dgl. Wie zich hier
schuldig -maakte, konde door é,'ouyy,^ ia-an
of cicnywy7, voor den archont gebracht worden;
de straf werd naar omstandigheden bepaald,
op x. yov^wv stond atimie.
Kazor yvci)v (1x17, aanklacht wegens bedrog
of valschheid, vooral in rechtszaken, in het
bijzonder knoeierij met getuigen.
Kalendae = Calendae.
rya y wv = Carthago.
Karthago = Carthago.
Kaz«x-xavii
(se. xwoa), het 0. deel van
Lydia, aldus genoemd, omdat de bodem van
vulkanischen aard was, asphalt en lava bevatte en hierdoor zwart van kleur was, alsof
de grond verbrand was.
i

Kazax)ioa - xaz- áz)i7xoS

Fxxíli7ok , zie x

x) i7ob'u.
Ka ráiloyos,

lijst van burgers, die met uit-

sluiting van anderen een of ander recht of
verplichting hebben. In het bizonder de lijst,
waarop aangeteekend was in hoever zij tot
den krijgsdienst verplicht waren, welke ver
verschillend was naar verhouding-plichtng
van het vermogen. Het vervullen van den
dienstplicht door hen, die op deze lijst stonden, heet x xaT«a,ó7ol1 ozo« táí v ; armere
burgers, die er niet op stonden, werden alleen
in buitengewone gevallen opgeroepen.
Kaxcd obq zov chi oz', omverwerping der
democratie of de poging daartoe, werd langs
den weg der o1Lyy( voor de rechtbank
der thesmotheten gebracht en naar goedvinden
der rechters bestraft, waarschijnlijk meestal
met den dood.
Ki-rotxoa, z. Clernchia, aan het slot.
K d YuS of xatadac, afgrond in den Taygetus,
ten W. van Sparta, met bijna loodrechte wanden. Ter dood veroordeelden werden hierin
geworpen, o. a. Aristomenes, de held van
den tweeden messenischen oorlog.

KHPEZ—LABIENI.
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KKo^S, (ook in het enkelvoud), godinnen
van den gewelddadigen dood, vooral op het
slagveld, waar zij tot het gevolg van Ares

behooren. Zij worden dochters van Nyx,
zusters van Morus en Thanatus genoemd.
Later kregen zij de beteekenis van straffende
-en wrekende godinnen en meer algemeen van
eene personificatie van al wat het leven ver
ziekte, kommer, enz.
-nietg,
Kerkyra, K zl Q« = Corcyra.

K Ql^y, heraut, iemand die een koning,
ambtenaar of priester bij zijne ambtsverrichtingen ter zijde staat, officiëele bekendmakingen en aankondigingen heeft te doen, enz.
De herauten werden als heilig en onschendbaar beschouwd en genoten groot aanzien.
In de familie der Kr otx^S te Athene (z. Ceryx)
waren verscheiden priesterlijke waardigheden
erfelijk, o. a. die van den xroz,i of eooxi n'y
bij de eleusinische mysteriën.
KAuQionu^, áu)^^,^tWl«t, lijfeigenen op Creta,
waren in denzelfden toestand als de spartaansche heloten.
K).rCovXia, z. Cleruchia, z. ook á7vobzáa.
z^ '~w , in een proces de getuige,
die bij de dagvaarding (lr000xonc) van den
aangeklaagde tegenwoordig geweest is, en bevestigt dat die dagvaarding in den behoorlijken
vorm heeft plaats gehad.
Kobe r, zot Pr d'^ i exzo;, gemeen grieksch,
de taal, die sedert Alexander algemeen in
Griekenland en het Oosten gesproken werd,
en waarin ook de meeste boeken van het
Nieuwe Testament en de Septuaginta (z. a.)
,geschreven zijn.
,

Labarum, de keizerlijke standaard, door
Constantijn den Gr. ingevoerd. Hij
bestond uit een rijk geborduurd zij den vaandel met het monogram van
J. C., hangende aan een stok in den
vorm van een kruis.
Labda, Aá oryx, dochter van Am- C)
phion, moeder van Cypselus.
Labdacidae, Aa Paz c1ai, de zoon
en verdere afstammelingen van La -

bdacus: Laïus, Oedipus, Eteocles en
Polynices.
Labdacus,

./láy&LzoS,

zoon van

Polydórus en Nyctéis, koning van Thebe.
Gedurende zijne minderjarigheid stond hij
onder de voogdij van zijn grootvader Nycteus, later onder die van zijn oudoom Lycus.
Labeátes, dapper volk in Dalmatia niet
de hoofdstad Scodra (Scutari).
Labeo, familienaam in de yens Aníistia en
de yeas Fabia (Fabii n°. 27 ).
Láberii, een plebejisch geslacht, waarvan
het meest bekende lid Dec. Laberius is (10543), rom. ridder en beroemd mimendichter.
In weerwil van zijn rang dwong Caesar hem
in 45 zelf als acteur op te treden en zich
te meten met Publilius Syrus, tooneelspeler

Kw).azQFva , oorspronkelijk zij, die bij groote
offerfeesten van het vleesch der offerdieren een
openbaren maaltijd bezorgden, later ambtenaars bij het financiewezen. Clisthenes beperkte hun werkkring, en in 410 zijn zij
afgeschaft; in hun plaats traden de á o^SFzre&.
Koozl vijcóoot, eigenlijk knotsdragers; te Sicyon lijfeigenen van denzelfden oorsprong en
in denzelfden toestand als de spartaansche
heloten.
Kóo, tot, tien magistraten op Creta, wier
bevoegdheden overeenkwamen met die der
spartaansche ephoren. Een van hen, de rcow
zósooµoc, gaf zijn naam aan het jaar.
KoliQe&vç, de derde dag der Apaturia.
Kooi ,t'rw rov, 1) Z.W. -kaap van Creta. —
2) Z. kaap der Chersondsus Taurica (Krim).
• Ketwré ict, soms beschouwd als eene jacht
op heloten, die van staatswege aan de spartaansche jongelingen werd opgedragen ; inderdaad eene oefening als voorbereiding tot den
krijgsdienst, waarbij de jonge burgers het
land in alle richtingen doorkruisten, vooral
op de bewegingen der heloten acht gaven,
en hen bij ieder vergrijp of bij de minste
verdachte handeling terstond doodden.

Kvoy5, Z. "flyover.
Kvoia x fAliata, Z.
Kf 0boS, degene, die over iemand of iets te
beschikken heeft, in het bizonder degene,
die een ander in rechten of in zijne betrekkingen tot vreemden vertegenwoordigt, zooals
de vader of voogd voor onmondige kinderen,
de man voor zijne vrouw, enz.
,

van beroep. Over deze diepe vernedering
wreekte Laberius zich met bijtenden spot in
een proloog, die nog bestaat.

Labieum, Labiel, .41«thxoii, oude stad van
Latium, die zich met de Aequi verbonden
had en daarom door de Rom. veroverd werd.
Zij lag niet ver van Tusculum aan de via
Labicana.

Labiéna (lex), zie Attia (lex).
Labiéni . 1) T. (Aííius) Labienus, volks

(z. Attia (lea)), klaagde-tribun63
Rabirius (z. a.) aan, en was later Caesars
voornaamste legaat in Gallia, waar hij door
beleid en onversaagdheid uitmuntte, ging uit
eerzucht in 49 tot de partij van Pompeius
over. Na den slag bij Pharsálus vluchtte hij
naar Africa, en later na de nederlaag van
Thapsus naar Hispania, waar hij in 45 bij
Munda sneuvelde. — 2) Q. (Attics) Labienus,
zoon van n 0 . 1, werd door Brutus en Cassius
naar den parthischen koning Orödes gezonden
om hulp te vragen. Op het bericht dat beiden
bij Philippi waren omgekomen (42), bleef hij
aan het parthische hof, en viel met Orodes'
zoon Pacorus aan het hoofd van een parthisch
leger in Syria, drong zelfs tot Caria door,
doch werd in 39 door P. Ventidius, legaat

LABOTAS—LACONICA.
van Antonius, verslagen. Door de Parthen
verlaten, week hij naar Cilicia, waar hij op
last van Ventidius werd omgebracht. — 3)
Labiënus, die tijdens Sulla een werkzaam aan
nam aan het ombrengen van vogelvrij --del
verklaarden, werd na Caesars dood zelf op
de lijst der proscripti gebracht en bezat moed
genoeg om niet te vluchten, maar vóór zijne
woning den dood af te wachten. Daar van
dezen Labienus overigens niets bekend is,
vermoedt men, dat de naam in den Griek schen tekst verschreven is. — 4) T. Labienus,
geschiedschrijver en redenaar, behoorde als
republikein tot de hevigste tegenstanders van
Augustus, zóó zelfs, dat sommigen hem spottend Rabiénus noemden. Toen de senaat de
verbranding zijner geschriften had bevolen,
trok hij zich dit zóózeer aan, dat hij stierf.
Labötas, Aap&((r(c, 1) koning van Sparta,
vierde Agide, reg . 995 958 ; in zijn tijd be
-

gonnen de twisten met Argos over Cynuria.

— 2) spartaansch harmost in het thessalische Heracléa, 409.

Labranda. cà Jéj Qavcfu, Aáá mi'vd'u, vlek
in Caria ten N. van de stad Mylasa, met een
tempel van Zeus.
Labram, een groote steenen of metalen kuip
tot allerlei gebruik, vooral het koudwaterbekken in de heete badzaal der badhuizen.
Labynétus, 11(L í'v?zoS, 1) koning van Babylon, die den vrede tusschen Cyaxares en
Alyattes (z. a.) bewerkte, waarschijnlijk dezelfde als Nebucadnezar. -- 2) — Belsazar,
laatste koning van Babylon, die in 538 door
Cyrus van zijn rijk beroofd werd.
Labyrinthas, (L/) P(.v9oS gebouw, bestaan de uit een ingewikkeld stelsel van vertrekken
,en gangen, zoodat het moeilijk is zijn weg
er in te vinden. De naam is v.s. ontleend aan
het gebouw, dat de aegyptische koning Amenehma III aan het meer Moeris bij Arsinoë
liet bouwen (Loperohunt — paleis aan den
ingang van liet meer), v. a. afgeleid van
)á j oii ç , de dubbele bijl, een heilig symbool,
dat men op vele monumenten van Cnosus
vindt. Waarschijnlijk was het aegyptische lab.
Bene vereeniging van 12 paleizen onder één
,dak voor de 12 nomen of distrikten van Aegypte ; het bevatte 3000 kamers, waarvan de helft
onder den grond lag en voor vreemden niet
toegankelijk was. Op Samus had Polycrates
door verscheiden bouwkundigen een lab.
laten aanleggen. Ook het grafteeken van
koning Porséna van Clusium wordt een lab.
genoemd. Het lab. van Creta, door Daedalus
aangelegd en tot verblijf voor den Minotaurus dienend, wordt eerst door schrijvers
van lateren tijd vermeld, vandaar de meefling, dat de verhalen omtrent dit bouw
mythisch zijn, en dat de uitgebreide-werk
steengroeven van Creta er toe aanleiding gegeven hebben. Anderen meenee, dat het bij
Cnosus door Evans opgegraven paleis van
Minos aanleiding gegeven heeft tot het ontstaan van de sage.
Lacedaemon, A«x^1«^1wv = Sparta.
Lacerna, ruime mantel, voor aan den hals
met een gesp of haak gesloten en vaak
,

SCHLIMMER en DE BOER.
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van een kap (cucullus) voorzien, dien men
bij regen over het hoofd trok.
Laeetáni, volk in het N.O. van Hispania
Tarraconensis, in een bergachtige streek,
misschien dezelfden als de lacetani.
Laehares. A«XcQ1s, atheensch demagoog,
kreeg na den slag bij Ipsus als aanhanger
van Cassander grooten iivloed, en wierp zich
na diens dood als tyran op ( 297). Hij roofde,
om aan . geld te komen, o.a. de gouden mantel
der godin, z. Atkenae p. 102. Toen Athene
zich aan Demetrius Poliorcdtes overgaf,
vluchtte hij naar Boeotië en werd hij te
Coronéa vermoord.
Laches, /láX11C, Athener, zoon van Melanópus, bevelvoerder van de vloot, die in 427
naar Leontini gezonden werd. In 425 werd
hij teruggeroepen en door Cleon aangeklaagd,
in den slag bij Delium diende hij als hopliet.
Hij was werkzaam bij de onderhandelingen
over den vrede van Nicias, en sneuvelde in
den slag bij MVIantinda (418). Een gesprek van
Plato over de dapperheid is naar hem ge-

noemd.
Lachesis, -ldp ots, zij die het, lot uitdeelt,
eene van de Moerae, in lateren tijd afgebeeld met een aardbol, waarop zij 's menschen
lot aanwijst.
Laciadae, Aa. tad(tt, demus in Attica, ten
W. van Athene.
Lacinia, bijnaam van Juno, naar haar beroemden tempel bij het voorgebergte Laci
nium.
Lacinium promunturium, 11axvov izx ov,
kaap in Z. Italia, bij Croton, met een beroemden tempel van luno Lacinia; thans
kaap Nao.
Laemon of Lasmus, 1láxµtov, noordelijkst
gedeelte van het Pindusgebergte.
Laconica, 11«zwvtz?, Z.O. gewest der Peloponnesus, het land der Spartanen, vóór de
dorische verovering door Achaeërs bewoond.
De bevolking bestond uit drie klassen : de
Spartialae of Spartccni, de afstammelingen
der dorische veroveraars, die alleen het volledige burgerrecht bezaten, -- de Lacedaemonii of Perioeci, die van de oude achaeïsche
bevolking afstamden en vrij waren en in
wier handen nijverheid en handel waren, -de Helótes, die servi publici waren. Het bestuur bestond uit twee koningen, één uit
het stamhuis der Agiden of Agiaden en één
uit dat der Procliden of Eurypontiden, uit
den senaat van 28 leden en uit eene volks
zonder recht van discussie. Het-vergadin
hoogste gezag was echter in handen van de
5 ephori, een collegie, dat slechts voor een
jaar gekozen werd, doch waaraan zelfs de
koningen gehoorzaamden. Beroemd waren de
laconisehe wapenen, schoeisel en mantels.
Laconica was de militaire grieksche staat bij
uitnemendheid; de zoog. wetten van Lycurgus
waren er bij uitstek op aangelegd, soldaten
te vormen. Onder de bijzondere eigenaardigheden behooren : de opvoeding der knapen
vanwege den staat, de gemeenschappelijke
maaltijden of O^'ao^zb«, de wetten tegen
weelde. In Laconica behooren de mythen
23
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te huis van Leda en van Castor en Pollux.
Laconi cam, Z. balneum.
Lactantius Cae(ei)lius Firmiánus, uit Afri.

ca, leerling van Arnobius, kwam tegen het
einde der 3de eeuw na C. als rhetor naar
Nicomedéa. Later, ± 312, werd hij door
Constantijn (den Gr.), toen nog te Trier,
tot leeraar van diens zoon Crispus aangesteld.
Lactantius werd Christen, toen hij reeds op
eenigsins gevorderden leeftijd was; zijn
voornaamste werk is de instituíiones divinae.
Om de klassieke kleur van zijn stijl wordt
hij wel eens de Cicero Christianus genoemd.
Aan hem wordt ook toegeschreven het kleine,
maar belangrijke geschrift : De nwrtibus
persecutorum (einde 313 of begin 314), dat
in het eenige H. S. op naam staat van L.
Caecilius.
Laennar of laquear, zoldering, waarv an

de balken ruiten vormden, zoogenaamd caissonwerk. Eigenlijk beteekent lacunae slechts
de dieper liggende vakken tusschen de
balken.

Laeus, elk groot open waterbekken ; in de
huishouding ook open kuipen om olie, wijn
en dgl. in op te vangen en te bewaren. Het
woord wordt ook wel gebezigd voor eene
ommuurde, van boven opengelaten plek, die
met een put slechts den vorm gemeen heeft,
zooals de laces Curíius op het forum te Rome
(zie Curtii n° 2).
Lacydes, Aazi`c?^ , van Cyrëne, opvolger
van Arcesilaus als hoofd der platonische •

school (241-215).
eilandje bij Milëtus, dat den
ingang der haven dekte. Tegenwoordig is
het door aanslibbing met den vasten wal
verbonden. Toen in 494 de Perzen Lade
vermeesterd hadden, kon de stad het niet
uithouden.
Ladon, Aád'wi-, de draak, die de appels der
Hesperiden bewaakte.
Ladon, lláJw ', naam van twee rivieren in
de Peloponnésus. De grootste ontspringt in
Arcadia en stort zich dicht bij de grens van
Elis in den Alphéus; de andere, in Elis, is
een zijtak van den Penlus.
Laei^ táni, ./4é T c voi, volk in liet N.O. van
Hispania aan de kust, met de hoofdst. Bar-

Lade,

j7,
dd

„

,

cino (Barcelona).

Laelaps, A(L i(tlp, de jachthond van Cephalus, z. Cephalus en Arnphitrjo.
Laf1.ii, plebejisch geslacht, waarschijnlijk
uit Tibur afkomstig. 1) C. Laelius, de boe
-zemvrindaScpoAfusmir,vegezelde dezen op zijne veldtochten in Hispania
en Africa en nam zelf een werkzaam aandeel
aan de inneming van Carthago nova (209),
den slag bij Baecula (208), de gevangen
Hij was even-nemigvaSyphx(203).
goed vlootvoogd als generaal, een man van
groote kennis en geleerdheid en groote wel
daarbij iemand van een zeer-sprekndhi
beminnelijk karakter. Scipio liet door hem
de berichten der verovering van Carthago
nova ; en van den slag bij Zama naar
Rome overbrengen. In 190 was Laelius consul. — 2) C. Laelius, zoon van n°. 1, de

boezemvriend van Scipio Africanus minor,
door Cicero als spreker ingevoerd in zijne
geschriften de amicitia, de senectute en de
republics. Hij vergezelde Scipio in 147 op
diens tocht tegen Carthago en had het hoofdaandeel in de verovering der carthaagsche
binnenhaven Cothon. Als praetor streed hij
in 145 voorspoedig tegen Viri,thus in Lusitania. Als consul wilde hij in 140 de zoogenaamde licinisch-sextische akkerwet vernieuwen, maar zag er wegens den tegenstand
der aanzienlijken van af, hetgeen hem den,
bijnaam Sapiens verschafte. Hij deed zijn best
om grieksche beschaving te Rome ingang te
doen vinden. Hij was een geleerd man, dichter
en schrijver, en bovenal uitstekend redenaar.
— 3) Laelia, twee dochters van n°. 2, ook
beroemd om hare welsprekendheid. — 4) D.
Laelius .Balbus, volkstribuun in 54, trad in
59 op als aanklager van L. Valerius Flaccus
(jlalerii nJ. 25), die door Hortensius en Cicero
verdedigd werd. Later koos Laelius de partij
van Pompeius en voerde het bevel over
diens vloot (48). Later streed hij onder Q.
Cornificius in Africa en doodde zich, toen deze
gesneuveld was (42).
Laena, xAa^ ce, wollige of harige stof, ook
een mantel, die hiervan vervaardigd was en
a. o. bij sommige offers door de flamines gedragen werd.

Laenas, familienaam in de yens Popilia.
Laenii, plebejisch geslacht. Een zijner leden,
At. Laenius Flaccus, rom. ridder, te Brun--

disium, nam Cicero, toen hij verbannen was,
gastvrij op. Hij was ook een vriend van T..
Pomponius Atticus.

Laërtes, 11«Ffl7S, zoon van Arcisius en
Chalcomedusa, vader van Odysseus, wordt
genoemd als een van de - deelnemers aan de
calydonische jacht en den tocht der Argonauten. Hij leefde nog toen zijn zoon na zijne.
lange omzwervingen terugkwam, en werd.
door Athéna verjongd, zoodat hij kon mede
tegen de oproerige bewoners van-strijden
Ithaca.
Laërtiades, z1ue r^ cri1ç , Odysseus, zoon
van Laërtes.

Laespodias, 11Cf tc17rocL«ç, atheensch veldheer
in den peloponnesischen oorlog, werkzaam bij
de oligarchische omwenteling van 411.
Laestrygones,

/i(t -revyói„„ ,

mythisch volk

van menscheneters, in het verre Westen;
later meende men hun woonplaats terug te
vinden bij Leontini op Silicië of bij Formiae.
Toen Odysseus in hun land kwam, regeerde
er Antiphates (z.a.)..
Laetnrii, plebejisch geslacht, waarvan ver

-schilend
leden bij Livius voorkomen.
Laevi, ligurische stam in Gallia Trapspa di na, aan den Ticznus, met de stad Ticinum
(Pavia). V. a. zijn het Kelten.
Laevinas . familienaam in de gens Tlaleria.
Lagos, .dCyo s , vader van Ptolemaeus I,
naar wien de dynastie der Lagiden genoemd is.
Lalades, Aaïádi1s, Oedipus, zoon van Laïus.
Lais, zbA, 1) corinthische hetaere, de
schoonste vrouw van haar tijd; Diogenes en
Aristippus behoorden tot hare aanbidders. —

LAIUS—LANIJ VIUM.
2) van Hyccara, dochter van Timandra, leefde
als hetaere te Corinthe, waar Apelles en. Hyperides haar bezochten. In Thessalië werd zij,
naar men verhaalde, vermoord door vrouwen,
die haar hare buitengewone schoonheid benijdden.
Laïus, dátoS, zoon van Labdacus, koning
van Thebe, leefde in zijn jeugd eenigen tijd
als balling in de Peloponnesus en kon eerst
na den dood van Amphion en Zethus in zijn
vaderland terugkeeren. Hij was gehuwd met
Iocaste, die hem een zoon baarde, Oedipus;
daar een orakel voorspeld had, dat hij doór
zijn zoon gedood zou worden, en dat deze
daarna met Iocaste zou trouwen, gaf hij het.
kind aan een herder om het op den Cithaeron
te dooden. De herder volbracht zijn last echter
niet, het kind groeide op, ontmoette vele
jaren later zijn vader; geraakte met hem in
twist en doodde hem zonder hem te kennen;
4

z. Oedipus.

Laletáni = Laëëtani.

Lamachus, Japrezog, zoon van Xenophanes, atheensch veldheer in den peloponnesischen oorlog, een man van grooten persoon lijken moed, ook in zijn uiterlijk en manieren
geheel en al soldaat. In 437 verdreef hij den
tyran Timasildus uit Sinope. Hij was een van
de onderteekenaars van den vrede van Nicias,
en had met dezen en met Alcibiades het opper
bij den tocht naar Sicilië; zijn raad om-bevl
onmiddellijk Syracusae aan te vallen werd
echter niet opgevolgd. Hij sneuvelde in een
gevecht tegen de Syracusanen, 414.
Lamia, 4ra, lybische koningin, die door
Zeus bemind werd. Uit jaloerschheid beroofde
Hera haar van al hare kinderen, en sedert
dien tijd rooft zij de kinderen van anderen
om ze te dooden. Daarom werd haar naam
gebruikt om kinderen bang te maken. — De
naam komt ook in het meervoud voor en beteekend dan spookachtige wezens, die kinderen
en schoone jongelingen tot zich lokken, hun
bloed uitzuigen en hun vleesch opeten.
Laania, familienaam in de gees Aelia, z.
Aelii n°. 6.

Lamia, 4aµice, thans Zeitoun, stad in het
gebied der Maliërs, bekend door den lamischen oorlog (323).
l, amisehe oorkog heet de oorlog, dien de
Grieken na den dood van Alexander voerden
om zich van de macedonische heerschappij te
ontslaan. De beweging ging van Athene uit,
en het leger, dat voor een deel uit huurlingen bestond en waarvoor een aantal grieksche staten manschappen geleverd hadden,
werd aangevoerd door Leosthenes, een Athener. In het begin kon Antipater geen
voldoend leger tegen hem in het veld brengen, hij verloor een slag bij Heraclëa en
werd in de vesting Lamia ingesloten. Toen
echter Leosthenes gesneuveld was en Antipater groote versterking uit Azië gekregen
had, besliste de slag bij Crannon (322) den
oorlog ten nadeele van de Grieken. Daar
Antipater slechts met iederen staat afzonder lijk in onderhandeling wilde treden, werden
de Atheners en Aetoliërs door hunne bond-
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genooten verlaten ; Athene moest macedonische bezetting innemen, de anti-macedonische
redenaars uitleveren, eene beperkte democratie
invoeren, enz. De Aetoliërs bedongen gunstiger voorwaarden, daar Antipater spoedig
wegens den loop der zaken in Azië Griekenland verlaten moest.
11a7(acf17d'oo,uin, ílag7Cf£^goo^ct, aµ7táq,

fakkelwedloop, te Athene
en elders bij Benige feesten gehouden ; de
mededingers, die soms te paard zaten, kregen
elk een fakkel in de hand, overwinnaar was
hij die het eerst het doel bereikte, zonder zijn
fakkel te laten uitgaan. Het dragen van de
onkosten hiervan behoorde tot de liturgieën.
Lampetia, Aa5t7t(z^7, dochter van H elius
en Neaera. Zij bracht aan haar vader het
bericht, dat zijne runderen op het eiland
Thrinacia door de tochtgenooten van Odysseus geslacht waren.
Lanipon, Aag7rwy, waarzegger te Athene,
door de blijspeldichters dikwijls als huichelaar bespot, aanvoerder der atheensche kolonie, die Thurii stichtte (444).
Lamponiam, 11aµ7cwvtor, aeolische stad in
het Z.W. van Troas, ook Lamponia genoemd.
Lamponius (M.), een Lucaniër, een van de
aanvoerders der italische bondgenooten in den
marsischen oorlog. Later sloot hij zich aan
bij den jongen Marius en sneuvelde in 82
bij Porta Collina.
Lampritlius (Aelias), rom. geschiedschrijver uit de 3de eeuw na C., een van de seriptores historiae 14upstae, de levensbeschrijver
der keizers Commodus, Diadumenidnus (het
zoontje van Opellius Macrinus), Heliogabalus
en Alexander Sevérus.
1(eggrádoq áywv,

Lamprus, Aáµ7rooc, beroemd toonkunstenaar, v. s. leermeester van Sophocles en
Socrates.

Lampsaeus, 11 ,A ÜXoc, in Troas aan den
Hellespont, vroeger Pityussa geheeten, phocensische kolonie, eene der drie steden. waar
inkomsten aan Themi--vanArtxesId
stocles schonk. Hier was de eeredienst gevestigd van Priapus, den god der tuinen, die
door Aphrodite te Lampsacus ter wereld was
gebracht.
Latuptrae, 11aµ -,reai, twee attische demen,
de ééne aan de Z.W. kust van Attica, niet
ver ten Z.O. van kaap Zoster, de andere ten
N. daarvan
Lamas, 11a^toc, zoon van Poseidon, koning
der Laestrygonen, mythisch stichter van Formiae (Lauri ui/is, Laestry ionic,).
Lamu4, -Lapos, riv. en stad in Cilicia.
l,aiicia, 11({rba, sterke vesting der Astures
in Tarraconensis.
,

Langobardï, zie Longohardi.
La nisi a, schermmeester, die gladialores
oefende en verhuurde.
Laai tivium, A«T o?' Loy , stad in Latium, aan
de via yAppia en den albaanschen berg, één
van de steden van den latijnschen bond,
waarmede Rome na den slag bij den l ac u s
Regillus het eeuwig verbond gesloten heeft,
geboorteplaats van Antoninus Pius, met een
beroemden tempel van Juno Sospita.
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Laoeoon, A«o;<Oo)i , zoon van - Anténor of
broeder van Anchises, priester , van Apollo
te Troje. Hij zou na het vertrek der Grieken
aan Poseidon een dankoffer brengen, toen
plotseling twee reusachtige slangen verschenen, die hem met zijne beide zonen doodden.
Dit lot was de straf voor eene beleediging,
aan Apollo aangedaan, v. s. doordat hij tegen
den wil van dien god
getrouwd was, of Athéna
wreekte zich op deze
wijze, omdat hij aangeraden had het door de
Grieken achtergelaten
houten paard te ver
zelfs zijn-brande,
lans er tegen geworpen
had. — De hierbij afgebeelde groep, waarvan
het oorspronkelijke zich

geslacht der Seleuciden droegen dezen naam,
o. a. de gemalin van Antiochus II (z. a.).
Laodici a, A(zoCSlxrta, naam van verschillende
steden, door ° Seleucus I naar zijne moeder Laodice genoemd. 1) L. ad naare, rj ' ' rij 6aa á rzr, bloeiende stad op de syrische kust ten
Z. van Antiochia, onder de rom. keizers
kolonie met liet lus i talicum. — 2) L. ad Li,

in het museum van het
Vaticaan bevindt, is het
werk van drie rhodische
beeldhouwers, Agesander, Polydórus en Athenodorus, die waarschijnlijk niet, zooals men
vroeger aannam, in de
laatste helft der derde,
maar in de 2de helft
der eerste eeuw v. C.
leefden.

Laodamas, Acto(kwtS,
1) zoon van Eteocles,
koning van Thebe; in
den oorlog der Epigonen doodde hij Aegisleus, den zoon van
Adrastus; hij leed echter de nederlaag en
sneuvelde of vluchtte
met het overschot van
zijn. leger naar Illyrië.
— 2) zoon van Antënor,
door Aiax n°. 2 gedood.
— 3) zoon van Alcinous.
Laodamia, A(^o(îáwba,
1) dochter van Bellerophon, bij Zeus moeder
van Sarpédon, door
Artemis gedood. — 2) dochter van Acastus, gehuwd met Protesildus. Toen zij den
dood van haar echtgenoot vernam, smeekte
zij de goden zoo dringend hens slechts voor
weinige uren tot haar te laten terugkeeren,
dat zij hare bede niet konden weigeren; toen
de tijd, die hem was toegestaan, verstreken
was, volgde zij hem in den dood.
Laodiee , 11(0(YtZ?, 1) eene nimf, bij Phoro-

neus moeder van Niobe en Apis. -- 2) dochter van Priamus en Hecabe, gehuwd met
Helicdon, zoon van Anténor. — V. a. was zij
bij Acamas n°. 1, moeder van Munitus, en
toen deze aan een slangebeet stierf, stortte zij
zich van een rots of werd zij door de aarde
verzwolgen. -- 3) — Electra n°. 4. — 4) moeder van Seleucus I, die haar naam aan ver
steden gaf. Vele vrouwen in het-scheidn

banurn, ?) qrQi Z1^/*iP( ), in het Z. van Coelesyria, wegens de veelvuldig voorkomende
;

schurftziekte Scabiosa bijgenaamd. — 3) L. ad
L^ycum, c()óS zw Avxw, aanzienlijke handelsstad in Phrygia, dicht bij Colossae, hoofd
een rom. rechtsgebied. = 4) L.-platsvn
combusta, rj xazax^:^^^^^^^^^^ in Lycaonia.
Laomedon, 11uoLMw-, 1) zoon van Ilus en
Eurydice, koning van Troje. Hij omgaf de
stad met een muur, en bij dit werk hielpen
hem Apollo en Poseidon, hetzij vrijwillig,
hetzij tot straf voor verzet tegen Zeus ; z. ,leacus. Toen het werk voltooid was, weigerde
Laom. echter den goden het bedongen loon te
betalen, daarom zond Poseidon een zeemonster dat het land verwoestte. Om den toorn
der goden te bevredigen, zou Hesione, de
dochter van Laom., aan dit monster geofferd

LAOMEDONTIADES-LARTII.
worden, toen juist Heracles, van zijn tocht
naar de Amazonen terugkeerend, in Troje aan
zich nam de jonkvrouw te redden,-kwamenop
waarvoor Laom. hem de goddelijke paarden
van Tros (z. Ganyraëdes) zoude geven. Toen
het monster echter gedood was, weigerde
Laom. ook thans zijne belofte te vervullen.
Heracles vertrok, maar kwam later met schepen
terug, verwoestte de stad, en doodde Laom.
,met al zijne zonen, behalve Podarces. — 2)
van Mytiléne, door Philippus van Macedonië
verbannen, maar na diens dood door Alex.
teruggeroepen. Hij vergezelde Alex. als tolk
op zijne tochten en had het opzicht over de
krijgsgevangenen. Later werd hij satraap van
Syrië, van waar hij echter in 320 door Nic^nor verjaagd werd.

Laomedontiades, A«oc?o^/itácb7S, Priamus,
zoon van Laomedon. Soms worden ook de
Trojanen of de Romeinen, als hunne afstam.
melingen, zoo genoemd.
Lapathus, 4á7ra&oc, aanzienlijke stad aan
de N. -kust van Cyprus. Een ander Lapathus
(gen. -antis) was een vlek aan den Noordkant van het dal Tempe.
Laphystius, Jagn' rtoc, bijnaam van Zeus,
naar den gelijknamigen•berg in Boeotië, waar
hem in ouden tijd menschenoffers gebracht
werden, 2. 11 ihamas.
,

Laphystius, Jaq)v' ztoS, berg in Boeotia,
tusschen Lebadéa en Coronéa, met een tempel
an Zeus Laphystius.
Lapidei eampi, zie campi lctpidei.
Lapis quadrates = Opus quadratum.
Lapithae, A(sn^9xu, een thessalisch volk,
afstammend van Lapithes., zoon van Apollo
en Stilbe. Op de bruiloft van hun koning
Pirithoiis beproefden de Centauren, die als
gasten tegenwoordig waren, de bruid én andere vrouwen te ontvoeren, waardoor een
strijd ontstond, die met de volkomen vernietiging der Centauren eindigde. In den oorlog
tegen Aegimius werden de Lapithen op hun
beurt door Heracles, bondgenoot van Aegimius,
verslagen.

Laquear = lacunar.
Lara — Laranda.
Laranda, zà AdQu J(Ya, aanzienlijke stad in
het Z. van Lycaonia, in het Taurusgeb.,
een isaurisch zeerooversnest.
Larariuni, zie Lares.
T. Lareius Flavus, zie Lartii n°. 2.

Lárentia, zie Aeca Larentia.
Ldrentalia, een lijkofferfeest te' Rome op
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lijke kast, lararium, die bij den ingang van het
huis of bij de slaapkamer stond. In den keizertijd worden gewoonlijk twee Lares afgebeeld,
als dansende jongelingen, en tusschen hen in
de Genius van den huisheer. Hun altaar was
de huiselijke haard, ' waarin men bij iederen
maaltijd een deel van de spijzen als offer voor
de Lares wierp; bovendien bracht men hun
offers op de Kalendae, Nonae en Idus van
iedere maand, bij alle familiefeesten, in som
gezinnen zelfs eiken dag. — Maar niet-mige
alleen ieder huis en ieder coinpitum, ook vele
andere plaatsen staan onder de hoede der
Lares, die met een gemeenschappelijken naam
L. publici genoemd worden. Onder deze staan
vooraan de L. urbani of praestitesbeschermgoden van den geheelen staat, Romulus, Remus,
Acca Larentia e. a., verder L. visites, militares, enz.
Largitio, elke uitdeeling of geschenk aan
het volk, o.a. spelen, gastmalen, uitdeeling
van geld, enz. Over de geregelde uitdeelingen
van koren van staatswege beneden den kostenden prijs zie men annQna. Over de buiten
kosten der gevers zie-gewonuitdl p
men congiarium. Somtijds heeft laryitio de
slechte beteekenis van omkooping, vooral
wanneer zij wordt aangewend tegenover de
iudices in een gerechtshof, wat slechts al te
dikwijls gebeurde.
Larinum, 11áoí i o ', stad der Frentáni in
Samnium, rom. municipium. De inwoners
heeten, Frentani Larindtes.
Lari(i)sa, Aaeioa(x, 1) stad der Pelasgen,
in het thessalische landschap Pelasgiotis,
aan den Penéus. Hier behoorde het vorsten
te huis. — 2) stad in-geslachtdrAun
het thessalische landschap Phthiötis, tegen
een berg gebouwd en vandaar zauor,, het
hangende, genoemd. — 3) naam van den burg
der stad Argos. — 4) zeestad aan de W. -kust
van Troas, in de perzische oorlogen verwoest.
— 5) stad in aziatisch Aeolis, met den bijnaam
Phriconis, 'etxwvis of AZyirrz^a. — 6) stad in
Lydia, aan - den Cayster, ook Ephesiu bijgenaamd. — 7) stad in Assyria, ten N. van de
uitmonding van den Lycus of Zapatas in den
Tigris, met muren van 100 voet hoog, ten
tijde van Xenophon verlaten, de onlangs opgegraven stad Kalach, ten Z. van Niniveh,
tgw. Nimi oed ; z . Il ssus . — Dichterlijk Larissaeus — thessalisch.
Larisus, 11áouoos, grensriviertje tusschen
,

23 Dec. ter eere van Aeca Larentia.
Lát es, zijn oorspronkelijk beschermgeesten
van de velden, en werden aan de comapita
(zie conmpiíaliu) vereerd ; de Larenkapel staat

Achaia en Elis.
Larius lacus, ). cu»1 r, AáenoS, vischrijk
Alpenmeer, door den Addua (Adda) gevormd,
thans meer van Como.
Lars Tolumnins, zie Toluunnius n°. 2.

daar, waar meerdere grondstukken aan elkaar
grenzen, en heeft zooveel ingangen als er
grondstukken zijn; ieder eigenaar offert op
een altaar op eigen grond. Naast de Lares
compitales vindt men in elk huis een Lar
I amiliaris, die aan den huiselijken haard ver
wordt, en de beschermgeest is van het-erd
huis. Later spreekt men van Lares (domestics).
Oudtijds vond men hunne beelden in het
atrium, later bewaarde men ze in een afzonder-

Lartii, patricisch geslacht, uit Etruria
afkomstig. 1) Sp. Laríius Flavus wordt reeds
in 506 als consul genoemd. In 490 komt hij
andermaal voor. — 2) T. Lartius Flavus,
broeder van n°. 1, consul in 498, werd door
zijn ambtgenoot Q. Cloelius Siculus tot die-.
tator benoemd. Hij was, volgens de traditie
de eerste dictator. (V. a. was hij dit reeds in
501). In de verwikkelingen tusschen patriciërs en plebejers was hij steeds voor zachte

,
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maatregelen en kwijtschelding der schulden.
Larunda. Lara, bronnimf, die aan Juno

de minnarijen van Jupiter en Juturna verried. Tot straf ontnam Jupiter haar de spraak
en verwees hij haar naar de onderwereld. Bij
Mercurius, die haar daarheen geleid had,
werd zij moeder van de Lares Compitales. —
Zij schijnt eene oud -italische godin des doods
geweest te zijn, dezelfde die op de Feralia
als Dea auuta of t(Icitcc wordt aangeroepen.
Larvae, bij de Romeinen booze geesten van
afgestorvenen, die tot straf voor een misdadig
leven of wegens een verzuim bij hunne begrafenis in de onderwereld geen rust kunnen
vinden, als schrikwekkende spookgestalten of
skeletten ronddwalen, levenden door hunne
verschijning soms waanzinnig maken, en zelfs
de dooden verontrusten; z. Lemures.
Larymna, 11^= 1 tL, twee plaatsjes, boven en beneden -L. op de kust der opuntische
Locriërs aan de Eubocisehe golf.
Las, Arc, oude zeestad van Laconica, aan
de Laconische golf. De naam Aan/coat, bijnaam der Dioscuren, wordt door sommigen,
waarschijnlijk ten onrechte, hiermede in verband gebracht, en vertaald als verwoesters
van de stad L i s.
Lasara, A(,r,(,, stad aan de Z. -kust van
Creta, nabij Gortyn.
Lasio, ./liLo- 10Y1', grensvesting van Elis tegen
Arcadia, aan den Ladon gelegen.
^euó ^vrs, Olynthiër, die zich
Lasthenes,
liet omkoopen om zijne vaderstad aan Philippus van Macedonië te verraden (348).
Lasos, .zI oor, van Hermione, beroemd ly
risch dichter, die langen tijd te Athene aan
het hof van I4ipparchus leefde. Vooral zijne
dithyramben werden geprezen, hoewel van
hem gezegd wordt dat hij het eerst den tekst
ondergeschikt maakte aan de muzikale begeleiding. Hij schreef ook over de theorie
van muziek en poëzie, en onderrichtte v. s.
Pindarus daarin.
Latericinm (opus), z. Opzes. .
Latiáris, Latiu.lis, bijnaam van Jupiter
als beschermgod van liet latijnsche stedenver,

-

bond.
Latifundium, een landgoed van groote uit
Daar de ccger puhlicns, voor zoo--gestrkhid.
ver de rom. staat zelf den bodem niet gebruikte, slechts in zeer groote perceelen in
erfpacht werd gegeven, kon de kleine man,

bij gebrek aan bedrijfskapitaal, zulke stukken
niet in bezit nemen. Hierbij kwam, dat de
middelstand in Italia verdween. Geld en grondbezit hoopten zich op onder een betrekkelijk
gering aantal. familiën. Hierdoor ontstonden
er landgoederen, zooals men er nog in Oosten
Hongarije en Schotland aantreft, zoo-rijk
groot als en soms grooter dan eene nederland
provincie. Vandaar de spreuk : lajhn--sche
dia perclldere Italian, het groot grondbezit
heeft Italië te gronde gericht.
Latina (via). Deze liep van Rome langs
Tusculum over den mons Algidus, verder
langs Ferentinum, Fregellae en Casinum naar
Ca mpania, waar hij zich even vóór Capua
niet de via Appia vereenigt. Het is één van

de oudste wegen die door de Romeinen zijn
aangelegd ; hij diende oorspronkelijk om de
Latijnsche bondgenooten tegen de aanvallen
der Aequi en Volsci te beschermen.
Latina, inwoners van Latium (z. a.).
Lanni, inwoners der coloniae Lcctinae, zie
ius Latii en coloniae n 0 2.
Lanni Iunilni, zie lev Iunia Vorbania.
Latinum (nomen), zie Latium.
Latinus, zoon van Faunas en Marica of
van Odysseus en Circe, van Telemachus en
Circe, van Heracles en eene vrouw der Hyperboreërs, koning van Latium die Aenèas
gastvrij ontving, hem land afstond om eene
stad te bouwen, en hem zijne dochter Lavinia ten huwelijk gaf.
Latium, ?j 4(f riv)7 , landschap van Midden Italia. Men onderscheidt Lcctiva, zetars, het
oude gebied der Latijnen, en Laiiun novum
of adieelon, het gebied der Aurunci, Volsci
en Hernici. Oud- Latium strekt zich in oude
tijden van even benoorden den Tibermond
naar het Zuiden uit tot aan Tarracina, en
wordt in het Westen begrensd door Zuid
liet N. door den ager Sabinus, en-Etruië,n
verder in het N.O., 0. en Z.O. door de Aequi,
Hernici en Volsci. De voornaamste steden
van dit gebied waren, behalve Rome en Alba,
dat vroeg aan Rome over ging, Tibur, Praeneste, Tusculum, Aricia, Laurentum, Antium,
Ardea en Circeii. Deze steden vormden met
vele andere kleinere steden een bond, waarvan Rome het hoofd was. Rome had sedert
493 gelijke rechten als de 30 steden van
Latium samen, zoodat er een tweeledig isopolitisch verbond bestond met wederkeerig
burgerrecht en conubiunl . Dit was het gevolg van den oorlog, dien Latium na de
verdrijving van Tarquinius Superbus met
Rome had gevoerd. In 486 voegden zich de
Herracers als derde lid bij den bond. V. s.
dateert dit laatste verbond -eerst uit de 4de
eeuw (zie Ilernici). In de 5de eeuw verliezen
de Latijnen veel terrein aan de Aequi (z.a.)
en de Volsci. Aan de laatsten ging o. a. het
geheele Zuiden tijdelijk te loor, z. de _ artikelen Jintiujiz en Circeii. In den loop van de
4de eeuw worden de Volsci, en verder ook
de Hernici en Aurunci onderworpen, en nu
reikt Latium in het Zuiden tot aan Campania (z.a.). Wat liet Latijnsch-il.ernicisch verbond betreft : in den gallischen oorlog schijnen
de bondgenooten Rome in den steek te heb
gelaten. Het verbond werd wel hernieuwd,-ben
doch in 340 barstte de beslissende strijd uit,
die in 338 met de nederlaag der Latijnen
eindigde. Het latijnsche verbond werd outbonden, en Rome sloot niet elke stad een
afzonderlijk , verdrag op verschillenden voet,
naar, gelang van omstandigheden. Eenige
steden werden als municipia bij Rome ingelijfd en kregen dus het roineinsche burgerrecht, doch sine se fJ2-gq o. De overige, o. a.
Tibur en Praeneste, werden afhankelijke m ci
Rome behandelde hen echter op eenigszins
anderen voet dan de bondgenooten in liet
overige Italia. De socii Lcctini, ook onder den
naam van nomen Laiinurm bekend, konden in
;
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zekere gevallen rom. burgers worden, b.v
door het bekleeden van posten in hunne stad.
welk recht ook aan de latijnsche koloniën
buiten Latium werd toegekend (zie ius Laiii),
of wanneer zij naar Rome metterwoon verhuis.
den, mits met achterlating van een stamhouder in hunne oude woonplaats.
Latinus, Aázµoq, gebergte in Caria, waai
de mythe te huis behoort van Selzne en den
schoonera slaper Endymion. Aan den voet
strekte zich de sinus Latmicuus, ó .sla r^,^Lxóc
;ui) rog, uit, aan welks ingang Milétus lag,
doch die thans door de aanslibbing van den
IMaeander grootendeels is verdwenen. Lalinius
venator = Endymion.
Latobrigi, (Latovici), keltisch volk, naburen der Helvetii, met wie zij in 58 den
verhuizingstocht ondernamen, die door Caesar belet werd.
Latoides, .ds1rotdi1S, Apollo, zoon van Leto.
Latóis, A7rwn;, Artemis, dochter van Leto.
Latóna = Leto.
Latris, een groot eiland in de Oostzee,
waarschijnlijk Seeland.
Latruneuiorum (ludus), een rom. spel, dat
met schijven op een bord werd gespeeld en
eenige overeenkomst moet gehad hebben met
een damspel of met ons belegeringsspel.
Laurentuun, oud-latijnsche stad, aan zee,
reeds in het rom.-carthaagsche handelsverdrag
van 509 genoemd, waar de sage den zetel van
koning Latinus plaatst, die tijdens Aenéas'
komst in Latium heerschte. Niet ver van daar
werd toen Lavinium gesticht en genoemd naar
Lavinia, dochter van Latinus en echtgenoote
van Aeneas. De Antonij nen vereenigden beide
plaatsen tot één gemeente Laarentolavinium.
Lauretánus sinus, haven op de etruseische
kust tusschen Populonia en Cosa.
Lauriteam, vesting aan den Donau, in
Noricum, station van de Donauvloot.
Laurium, 1Wo'^Cto^', -^^^ov, berg op de Zuid-

punt van Attica, met rijke zilvermijnen, waarvan de opbrengst jaarlijks onder de burgers
van Attica werd verdeeld, totdat op voor
besloten werd ze tot-stelvanThmio
aanbouw van oorlogsschepen te bestemmen.
Lauron, 1 fcv'owv, zeestad in het 0. van
Hispania, waarschijnlijk ten Z. van Valencia,
ten W. van den Sucro, bekend ons de belegering
door Q. Sertorius en de vruchtelooze poging
van Pompeius om de stad te ontzetten. In
de nabijheid kwam ook de jonge Cn. Pompeius
ons, na den slag bij Munda.
Leus, 11uoS, grensrivier tusschen Lucania
en Bruttii, met eene gelijknamige stad, door
de Sybarieten gesticht. In ± 400 viel de
stad in handen van de Lucaniërs, en in 389
werden de inwoners van Thurii daar door
hen in een grooten veldslag verslagen, zie
Graecia MCigna.

Laus Pompeii, thans Lodi Vecchio, stad der

Boii in Gallia Transalpinia, ten Z.O. van
Mediolaniuni (Milaan). Cu. Pompeius Strabo
verhief ze in 89 tot een lat. kolonie, vandaar
de naam; sedert 49 municipium.
Lausus, zoon van Mezentius, koning van

Caere. Vader en zoon kwamen in den strijd
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tegen Aenéas om. -- Een andere Lausus wordt
genoemd als zoon van den albaanschen koning
Numitor.
Lautulae, vlek in het land der Volsci tasschen Anxur of Tarracina en Fundi. In de
nabijheid werd keizer Galba geboren.
Lautumiae, A(TO tia&, 1) de steengroeven
van Syracusae (z. a.), waarvan de steenen
gebruikt waren voor het bouwen van de stad.
Hierin werden in den herfst van 413 de
krijgsgevangenen van het leger van Nicias
neergelaten, op elkaar gedrongen, en aan
honger en dorst, en alle onguurheid van het
weer blootgesteld. Later maakte Dionysius
er een staatsgevangenis van, die in de dagen
van Verres nog in gebruik was. — 2) De
staatsgevangenis te Rome, naar die van Syracusae benoemd, wel te onderscheiden van
den Career Mamertinus (z. Carcer) ; ze lag
aan de Oostzijde van de Arx; misschien
heeft men hier oorspronkelijk ook steeven
gebroken voor den bouw der huizen; ook de
buurt in de nabijheid heet Lautumiae, tusschen de Arx en het foram piscatorium (macellum). — 3) Ook particuliere steengroeven
worden wel eens latomiae (lapiciariae) genoemd;

het latijnsche woord is echter lapicidinae.
Daarin te werken komt voor als tuchtstraf
voor slaven.
Laverna, oorspronkelijk eene godin, die tot
den kring der onderaardsche goden behoort,
later beschermgodin der dieven (laverniones);
zij had een altaar bij de Porta Laverni lis.
Lavieána (via). Deze liep van Rome langs
Labicum en sloot zich verderop aan de via
Latina aan.

Lavieum = Labienm
Lavinia, dochter van Latinus en Amata.
Ofschoon zij verloofd was met Turnus, werd
zij aan A enéas tot vrouw gegeven, toen deze
in Italië aankwam. Dit was de voornaamste
oorzaak van den oorlog tusschen Turnus en
Aenéas, die met den dood van eerstgenoemde
eindigde. — V. a. was zij de dochter van
Anius en had Apollo haar de gave der voor
geschonken. Aeneas bewoog haar hem-speling
te volgen, zij baarde hem een zoon, Anius,
maar stierf kort na hunne aankomst in Italië.
De stad Lavinium is naar haar genoemd.
Lavinium, zie Laurentum.
Lavinius, 11Icp^wtos, zijriviertje van den.
Padus (Po), even ten W. van den Rhenus
(Rhenus no. 2), tgw. Lavino. V.s. had op een
eilandje in deze beek de bekende bijeenkomst
plaats tusschen Octavianus, Antonius en Lepidus. Zie echter Rhenus n^. 2.
Lazae, Lazi, Aã(, llá

ot,

roofzieke volks

-staminColch.

Leaena, lliawu, atheensche hetaere, be-

trokken in de samenzwering van Harmodius
en Aristogiton. Zij werd gevangen genomen
sn op de pijnbank gelegd,. maar weigerde hardnekkig iets te verraden. Te harer gedachte
richtte men een beeld op, dat eene leeuwin-eis
:onder tong voorstelde.
Leager, 11íayOo;, Athener, zoon van Glau;on, ging met Sophanes aan het hoofd van
10000 Atheners naar Thracië, om er op de
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plaats, waar later Amphipolis stond, eené
volkplanting te stichten. Toen zij echter te
ver in het binnenland doordrongen, werden
zij bij Drabescus door de Thraciërs overvallen
en gedood (465).
Leander, Y l«vdeoS, een jongeling van Abydus, die iederen nacht over den Hellespont
zwom, om zijne geliefde Hero te ontmoeten, die
priesteres van Aphrodite te Sestus was. Om
hem den weg te wijzen, ontstak zij elken avond
een licht op den toren van Sestus, maar in
een stormachtiger nacht woei dit licht uit en
L. vond zijn dood in de golven. Toen Hero
den volgenden morgen van den toren zijn lijk
zag aanspoelen, wierp zij zich naar beneden.
Learehus, .„1FaQXos, zoon van Athamas (z.a.)
en Ino, werd door zijn vader gedood.
Lebadéa, .J„jidéd(l«, thans Livadia, stad in
Boeotia nabij de grens van Phocis. In de
nabijheid was in eene grot binnen een bosch
een orakel van Trophonius.
Lebaea, 11F1ata, oude stad ergens in het

N. van Macedonia.
Lebecii, zhrn uo , volkstam in Gallia Transpadilna, met de hoofdstad Vercellae.
Lebedus, Ji'i*c JoS, stad in aziatisch-Ionia
in de nabijheid van Colophon, eenmaal zeer
bloeiend, totdat Lysimachus een gedeelte der
inwoners naar Ephesus overbracht.
Leben, zb1: ,v, haven van Gortyn op Creta,
met een tempel van Asclepius.
Lebéthrum, -thra, 11Fi^.^^&Cov, = Libethra.
Lebinthus, /:V/Jl PI1O ç , klein eiland in de
Aegaeische zee ten 0. der Cycladen.
Leehaeum, -IIF'Zccaov, haven van Corinthus,
aan de Corinthische golf, door een dubbelen
muur met de stad verbonden.
Lectio senatus, zie Senatus.
Leetisterniam, een feestmaal, aan goden
en godinnen aangeboden, wier beelden dan
op rustbedden aan tafel werden neergelegd
of, wat de godinnen betreft, op stoelen werden
neergezet. Een maaltijd, uitsluitend voor godinnen aangericht, heette sellisternium.
Lectum, zL xr6v, kaap aan de Z.W.-spits
van Troas, een uitlooper van het Idageb.
Leeythus, Arxv^9oS, kleine vesting op het
chalcidische schiereiland Sithonia, door Brasidas in den peloponnesischen oorlog op de
/

Atheners vermeesterd.
Leda, zlröa, dochter van Thestius, gemalin
van Tyndareos. Zeus beminde haar om hare
buitengewone schoonheid, in de gedaante van
een zwaan wist hij zich toegang tot haar
te verschaffen, en zij bracht twee eieren ter
wereld; uit het eene daarvan kwam Helena,
uit het andere de Dioscuren te voorschijn.
V.a. baarde zij tegelijk Helena, Clytaemnestra en de Dioscuren, en waren Helena en
Polydeuces kinderen van Zeus, de andere
twee van Tyndareos, of Helena is de dochter
van Zeus en de Dioscuren zijn kinderen van
Tyndareos, of omgekeerd.
Ledon, .4ic1cov, plaats in Phocis, aan den
,

Cephisus.
Legatio libera, titulair gezant- of legaat schap. Senatoren, die om persoonlijke redenen
eene reis wilden doen, ontvingen dikwijls van

den rom. senaat den titel van legatus, die hun
al de voordeelen en eerbewijzen bezorgde,
waarop een werkelijk gezant van den senaat
aanspraak had, o.a. vrij vervoer en huisvesting. Om het misbruik, dat hiervan gemaakt
werd, deed Cicero als consul in 63 een wetsvoorstel tot opheffing der liberae tegationes,
doch hij werd door de intercessio van een der
volkstribunen in zijn plan verhinderd. Toch
slaagde hij er in, den duur er van, die vroeger
onbepaald was, tot een jaar te beperken.
Legatos beteekent in de eerste plaats gezant, in de tweede plaats onderbevelhebber.
De veldheeren en stadhouders der provinciën
kregen 3 of meer legaten mede, mannen van
senatorischen rang en door den senaat benoemd, waarbij evenwel uit den aard der
zaak op den wensch van den stadhouder of
veldheer werd gelet. Zij stonden hem ter
zijde in het bestuur der provincie en werden
ook dikwijls aan het hoofd van afzonderlijke
legerafdeelingen door hem uitgezonden. Moest
een der legaten als plaatsvervangend stadhouder optreden (hetgeen in den regel echter
den quaestor toekwam), dan was hij legatus
pro praetore. Toen met Augustus sommige
provinciën (later alle) keizerlijk werden, en
dus de keizer de algemeene gouverneur daarvan werd, zond hij naar de provinciën zijne
stadhouders met den titel van legati Caesaris
of Auqusti pro praetore, en wel naar de belangrijke provinciën met den rang van consulares, naar de andere met dien van prcietorii.
Verder kreeg toen elk legioen een legaat
aan het hoofd, met den titel van legatu.e
legionis. Dit was een praetorius.
Legio, legioen, in den beginne de gezamenlij ke romeinsche krijgsmacht, 3000 man
voetvolk en 300 ruiters. Toen Rome grooter
werd en meer troepen te velde zond, werd.
legio de naam eener bepaalde troepenafdeeling. Tijdens den tweeden punischen oorlog
was de gewone sterkte van een legioen 4200
man voetvolk en 300 man ruiterij. Het
voetvolk bestond uit vier soorten en was
verdeeld in mmzanipuui, die ieder weder uit
twee centuriae bestonden. Er waren in een
legioen 10 manipels hastëti en 10 manipels
principes, elk van 120 man, en 10 manipels
triarii, elk van
front
60 man, terwijl
aan elke centurie
centuria
20 venues waren
prior
r_, toegevoegd (zie
W6 X 10 bast. be overigens de artikelen tentaria en
2 X 10 vel.
centurio)
De drie soorten van wapens
waren in den
slag in drie liniën
opgesteld, op deze
.
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6 X 10 hast.
6 X 10 vel.
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LEGIS ACTIO—LEMV RES.
Werd het legioen versterkt, dan geschiedde
dit door het aantal hastati en principes in
elke centurie te versterken. Scipio had in den
slag bij Zama legioenen van 6200 man. In
Caesars tijd was het legioen in 10 cohorten
verdeeld ; zie hierover cohors. De plaatsing
dezer cohorten in den slag was deze:

front

u 1e linie,
2e linie,
E u u reserve.

II

u

II

u
u

u

De ruiterij was verdeeld in alge en elke
eila weder in drie 1ur7mmae; doch allengs ver
rom. ruiterij en" werd vervangen-dwen
door ruiterij der bondgenooten. Zie ook Gastra.
Het getal legioenen was vóór Augustus afhankelijk geweest van de omstandigheden. In
den laatsten oorlog had Octavianus er 45,
Antonius omstreeks 30 gehad, Augustus bracht
dit getal gaandeweg terug op 28. Van deze
sneuvelden nog drie in het Teutoburgerwoud
onder Varus en werden niet vervangen. Elk
legioen had, reeds vóór Augustus, een nummer
en dikwijls ook een bijnaam, zooals uit de geschiedenis der burgeroorlogen blijkt. Wij laten
hier de nummers en namen volgen, waarbij
men in het oog moet houden dat sommige
nummers dubbel voorkomen, een gevolg hiervan dat in de burgeroorlogen dubbele cijfers
voorkwamen en onder de monarchie de legioenen hunne oude nummers behielden. I Ger -

manica, ÍI Augusta, III Augusta, III Cyrenaïca, III Gallica, IV Macedonica, IV Seythica, V Alaudae, V Macedonica, VI Victrix,
VI Ferrata, VII zonder naam, VIII Augusta,
IX Hispana, X Fretensis, X Gemina, XI
zonder naam, XII Fulminata, XIII Gemina,
XIV Gemina Martin Victrix, XV Apollinaris,
XVI zonder naam, (XVII, XVIII en XIX
vielen met Varus), XX Valeria Victrix, XXI
Rapax, XXII Deiotariana, samen 28. Onder
Vespasianus waren er 30, onder Septimius
Severus 33, onder Diocletianus 175. In dien
tijd was echter de getalsterkte veel geringer;
in de 4de eeuw bedroeg die slechts 1000 man.

Legis actio, de inleiding tot een proces
met de daarbij voorgeschreven formulieren en
zinnebeeldige handelingen, waardoor men zijn
vermeend recht deed gelden en waaraan men
zich streng had te houden. Er waren er vijf:
per sacramentum, per iudicis arbitrive postulationem, per coudicíionem, per manes iniectionenz, per pignoris ccp.ionem. De geringste
afwijking van de aan de wet ontleende of
door de bevoegde macht als geldig erkende
formule, b.v. wanneer men in plaats van
het woord arbor te gebruiken, dat de wet
aangaf, van vitis sprak bij een klacht over
beschadiging van een wijngaard, deed het
proces verliezen. De klager kon dus zijn
klaagformule niet zelf opstellen, maar moest
ze telkens aan een deskundige (een pontifex)
vragen; later zijn de legis actiones in boekvorm uitgegeven, zie Flavii n°. 2.
Zie omtrent de vervanging en gedeeltelijke
afschaffing van deze oude vormen onder

form2^lcc.
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Aeczoi'ey , ro1'Qyífc, z. Liturgici.

i
zoon van Alector, een van
Leïtus, Aivos,
de Argonauten., aanvoerder der Boeotiërs voor

Troje.

Lelantius campus, A ^/lfC1'ro ' %Mbov, 1)

vlakte in TT Euboea, tusschen Chalcis en
Eretria, met ijzer- en kopermijnen en om die
reden een twistappel tusschen de beide steden,
zie onder Chcrleis. De vlakte heet naar de
rivier, die er doorstroomt. — 2) vlakte aan
den mond van den Euénus in Aetolia, door
aanslibbing ontstaan.
Leleges, AIyes, een oude, waarschijnlijk
aziatische volkstam, verwant met de Cariërs,
met wie ze steeds te samen genoemd worden.
Ze treden ook in Griekenland op, maar
schijnen zich later opgelost te hebben in de
Hellenen. Zij waren voortreffelijke zeevaar ders en tevens zeeroovers, en waren over
Z. en W. Griekenland, en over de eilanden
der Aegaeïsche zee verbreid en komen ook
op Creta en in Caria voor. In historischer
tijd vindt men ze nog in Troas, namelijk in
Antandrus, Gargara en Pedasus (aan den
Satnioïs gelegen).
Lelex, AF1^s, koning van Megara (Lelegèia
moenice), Lacedaemon of Leucadia, mythisch
stamvader der Leleges.
Lemannus (lacus), Aa^ -o s ^, ^^^^^^ thans
meer van Genève, door den Rhodanus (Rhóne)
gevormd. In den keizertijd komt het ook voor
als lacus Losonnensis, naar de stad Losonna
.

of Lousonna (Lausanne).
Lemnius, dn'toS, bijnaam van Hephaestus naar het hein gewijde eiland Lemnus.
Lemnus, Arµ -)oq, thans Stalimene, vroeger
ook Aethalia, vrij groot eiland der Aegaeische
zee, tusschen Chalcidice en Asia. Toen Hephaestus door Zeus uit den hemel was geworpen,
viel hij op Lemnus neder. Als oudste bewoners worden Sintiërs uit Thracia genoemd.
Vóór den Argonautentocht hadden de lemnische vrouwen hare mannen vermoord (vandaar zh eeji^a yu); de Argonauten landden
er en verwekten bij de genoemde vrouwen -de
Minyers, M;í , die later door de Pelasgen
werden verdreven. Naar dit eiland werd
Philoctëtes gebracht, toen hij door zijne wond
het kamp der Grieken vóór Troje verpestte.
Onder Darius I werd het aan de Perzen onder
doch later door Miltiades (n°. 2) be--worpen,
vrij d. Het wordt chn-o)c geheeten naar zijne
twee steden Myrina en Hephaestia(s). De zoogenaamde lemnische aarde was eene delfstof,
die als verfstof en als geneesmiddel werd gebezigd. Bij den uitvoer werd er tot bewijs
van echtheid een merk, sigilluin, ingedrukt.
Lemónum, stad der Pictavi of Pictones in
Gallia Transpadána, ten Z. van den Liger
(Loire), thans Poitiers.
Leinovices, stam in Gallia Transpadána
in Aquitania, ten N. van de Garumna. De
naam leeft nog voort in Limousin. Hoofd
-stad:Augorim(Les).
Iaemovii, een germaansche stam, alleen bij
Tacitus vermeld; zij woonden aan de tegenw.
Oostzee, ten Westen van de Rugii.
Lemures, bij de Rom. de geesten der afge-
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storvenen. Men geloofde dat zij den 9den,
11den en 13den Mei des nachts de plaatsen
bezochten, die zij op aarde bewoond hadden,
en vierde op die dagen omstreeks middernacht de Lennuria of Lernwralia, waarbij men
door eigenaardige plechtigheden de geesten
trachtte te verzoenen en van zich af te hou
offerde hen vooral boonen. Zie ook-den.M
Larvae. Andere dagen, waarop doodenoffers
verricht worden, zijn de Parentalia of Feralia
(z. a.) en de Carnaria (zie Carna). Ovidius
verklaart het ontstaan van het feest uit de
begrafenis van Remus, en spreekt daarom
ook van Remuria.

Lenaea, A'y'( ca, eig. dto'Iotic z ánt AF/ 'a,
feest ter eere van Dionysus te Athene bij
het Lenaeum inde maand Gamelion (7de maand
van het Attische jaar (Jan.--Febr.)) gevierd.
Het drinken en offeren van den jongen wijn
was hierbij hoofdzaak. Met klimop bekranst
hield men een grooten optocht, waarbij men,
op wagens gezeten (i ttay(J'), ieder dien men
ontmoette plaagde en soms op zeer ruwe wijze
bespotte. Tot de feestelijkheden behoorde een
openbare maaltijd, waartoe van staatswege
liet vleeseh verschaft werd. Ten slotte werden
tooneelvoorstellingen gegeven.
Lenaeus, _4? -r(ttoS, bijnaam van Dionysus,
naar liet Lenaeum, zijn oudsten tempel te
Athene. Vandaar L enaeus latex — wijn.
Lentalus, familienaam in de yens Cornelia,
z. Cor°nelii n° 45-51
Leo, Aion, 1) zoon van Eurycratidas, 14de
koning van Sparta uit liet geslacht der
Agiden. — 2) Spartaan, die eene volkplanting
naar Heracléa in Trachinië aanvoerde (426).3) spartaansch bevelhebber op Chins in de
laatste tijden van den peloponnesischen oorlog. — 4) bevelhebber der atheensche vloot
bij Samus, die zich met Dioinedon tegen de
instelling van de regeering der 400 verzette
(411) hij was een van de 10 strategen, die
na het ontslag van Alcibiades aangesteld
werden, en werd waarschijnlijk voor den
slag bij de Arg inusen krijgsgevangen ge
onder de regeermg van de, 30 werd-makt;
hij ter dood gebracht. — 5) van Byzantium,
leerling van Plato ; hij was in zijne vader
aan de regeering, toen zij door Philip--stad
pus belegerd werd (340). Door zijn toedoen
weigerde men te Byzantium Chares te ontvangen, de hulp van Phocion nam hij echter
gaarne aan. Later wist Philippus hem bij
zijne medeburgers verdacht te maken, wat
hij zich zoozeer aantrok, dat hij zich van het
leven beroofde. — Zijn werk over den oorlog tusschen zijn vaderstad en Philippus is
verloren gegaan.
Leobótes, L1ew 1 Jwz]7s, = Lahotas.
-

.

.

;

Leoehares, 11FwXáo?S, atheensch beeldhouwer, die met Scopas aan het mausoleum van
fialicarnassus werkte.
Leoeorium. -4^(»Zó)IO r, tempel te Athene,
gewijdd aan de drie dochters van Leos, die
zich vrijwillig, door haar vader lieten offeren
om het land van de pest te bevrijden.
Leoerates, 11(w1ál;11s, zoon van Stroebus,
atheensch veldheer in den slag bij Plataea;

Y

na een gewonnen zeeslag en beleg onder
hij Aegïna aan de Atheners (457). -wierp
Leodamas, 11íw(Jáµas, atheensch redenaar
van naam, leerling van Isocrates.
Leon, /lhwv, vlek ten N. van Syracusae,
waar de Atheners in 415 en de Rom. in
214 hun eerste kamp opsloegen.
Leonidas, d^wvic7«S, -dr7s, 1) zoon van
Anaxandridas, koning van Sparta, opvolger
van zijn broeder Cleomencs I. Met een leger
van ruim 6000 man, waaronder 300 Spartanen waren, verdedigde hij den doortocht
der Thermopylae tegen het onmetelijke leger,
van Xerxes. Toen Xerxes, na vier dagen
gewacht te hebben, eindelijk een aanval
beproefde, werd hij op twee achtereenvolgende
dagen met groot verlies teruggeslagen, en zelfs
toen hij door liet verraad van Ephialtes het
leger der Grieken in den rug viel, wilde
Leonidas niet terugtrekken; hij zond de ontmoedigde bondgenooten weg, en bleef de ver
volhouden met zijne 300 Spartanen,-deign
700 Thespiërs, die vrijwillig gebleven waren,
en 400 verdachte Thebanen, die hij gedwongen
had te blijven. De Thebanen liepen zoo spoedig
mogelijk over, de Spartanen en Thespiërs
sneuvelden tot den laatsten man (Juli 480).
Xerxes liet het lijk van L. onthoofden en
kruisigen, bij de Grieken bleef de nagedachtenis aan hem en de zijnen in liederen en
gedenkteekenen bewaard. -- 2) L. II, koning
van Sparta, ambtgenoot van Agis III (z.a.). --

3) twee grieksche epigrammendichters, van
wie gedichten in de grieksche anthologie zijn
opgenomen, de eene, uit Tarentum, was een
tijdgenoot van koning Pyrrhus van Epirus,
de andere, uit Alexandrië, was een tijdgenoot
van keizer Nero. — 4) leermeester van
Cicero's zoon te Athene. — 5) van Anthedon,
schilder uit de vierde eeuw, leerling van

Euphrdnor.

Leonnátus, ./hd vr«zoc, van Pella, diende
in de lijfwacht van Philippus van Macedonië.
Als veldheer van Alexander onderscheidde
hij zich vooral in den indischen veldtocht;
bij de bestorming van de hoofdstad der Malli
redde hij niet Peucestas den koning het
leven en werd hij zwaar gewond. Na Alex.'s
dood werd hij satraap van Klein-Phrygië,
toen hij echter op het gerucht van een opstand
der Grieken Antipater te hulp snelde, sneuvelde hij in den slag bij Lamia (322).
Leonteus, ./ hovz('iS, 1) zoon van Corönus,
vorst van Gyrtöne, een van de belegeraars
van Troje. Na den oorlog zou hij met zijn
vriend Polypoetes Aspendus gesticht hebben.
— 2) leerling en, evenals zijne echtgenoote
Themista, ijverig aanhanger van Epicurus.,
Leontiades, zt ovr cJtjS, 1) aanvoerder der
Thebanen in den slag bij de Thermopylae. -2) hoofd der oligarchische partij te Thebe,
die als polemarch de CadmF;a dent Spartaneli
in handen speelde (382). Toen Thehe door
Pelopidas bevrijd werd, werd L. gedood.
Leontini, o• A^oi'c^ro^, stad op Sicilia nabij
de Oostkust, kol. van het noordelijker gelegen
Naxus, gelegen in eene vruchtbare streek
(Leontine carpi). Burgertwisten brachten de
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,stad in de afhankelijkheid van Syracusae.
Later werd Leontini een bondgenoot van Carthago en werd het als zoodanig door de Rom.
in den tweeden punischen oorlog vermeesterd
en geplunderd.
Leontis, A ovzéc, een van de 10 phylae,
waarin de bevolking van Attica door Cli,sthenes verdeeld werd.
Leontiuni, Jéovrto-1 ', stad in Achaia, in het
binnenland.
Leopprepides, -1fiw7ro^7r.0 17ç, Simonides van
Ceos, zoon van Leoprepes.
Leostheries, zhwo,Thir7;, Athener, aanvoer
Grieken in den lamischen oorlog,-der
overwon Antipater. bij Heraclëa en sneuvelde
bij het beleg van Lamia.
,

,

Leotrophides, lyrisch dichter te Athene, tijdgenoot van Aristophanes.
Leotychides, AFwfli^^f7S, , 1) uit het
geslacht der Eurypontiden, ondersteunde Cleomenes I (z. a.) bij zijne kuiperijen tegen
Deinardtus, en werd, nadat deze afgezet was,
koning van Sparta (491). Hij was de aan
vloot in den zeeslag-voerdgiksch
bij Mycale, maar later van verraad in een
oorlog tegen de Aleuaden beschuldigd, vluchtte
hij naar Tegea (469), waar hij stierf. — 2)
zoon van Agis I of, naar men beweerde,
van Alcibiades-; wegens dezen twijfel aan zijne
echte geboorte werd hij van de regeering over
Sparta uitgesloten (398).
Lepidus, familienaam in de ge)zs zIemmzilia,
Z. 4esmiilii n". 1-5.

Lepontii, A117t6vz&o!., Alpenvolk in het Z.
van Raetia, waarnaar een gedeelte der Alpen
nog de lepontische heet. Zij zien met de andere
Alpenvolken in 15 onderworpen.
Lepreum, 11 7 ozoi^, oude stad in het elische
gewest Triphylia.
Leptines, AFmuii 17x,1) broeder van den ouden
Dionysius, aanvoerder der vloot in den oorlog
tegen de Carthagers. In 390 werd hij ver
werd hij echter op de meest-bane,ltr
eervolle wijze teruggeroepen; hij sneuvelde

in den slag bij Cronium (383). — 2) tyran
van Apollonia en Engyum op Sicilië, werd
door Timoleon gedwongen de regeering neder
te leggen en ging naar Corinthe. — 3) een
aanzienlijk Athener, wiens voorstel tot intrek
alle vrijstellingen van belastingen-kingva
en liturgieën door Demosthenes met gunstig
gevolg bestreden werd.

Leptis,

. 7C
Tti ,

naam van twee steden.

I. w qna lag op de lybische kust tusschen
de beide Syrten en was eene aanzienlijke koop
eerre phoenicische kolonie. Later-stad.Hew
werd het rom. kolonie. Keizer Septimius
Severus was er geboren. L. Minor, ook door
Phoeniciërs gesticht, lag in. Byzacium, in de
provincie Africa. Vroeger was het aan de
Carthagers cijnsbaar, de schatting bedroeg
een talent daags.
Lerna, A^ n'i1 , moeras en meer ten Z. van

Argos, waar Heracles de lernaeïsche slang
doodde.
Lerus, A )oc, klein eiland bij de carische
kust, met een tempel van Artemis.
Lesbónax, A^o,iw, «, 1) grieksch rhetor
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onder Augustus, van wien drie verdichte
redevoeringen (deelanzationes) bewaard gebleven zijn. -- 2) grieksch taalkundige van
lateren tijd, schrijver van een werkje

Lesbus, -4ki?oS, eiland op de aeolisch-aziatische kust, met aeolische bevolking, het
vaderland van de dichters Alcaeus (± 600),
Anion ( ± 625), Terpander (± 670) en de
dichteres Sappho (± 600), van Pittacus, een
der zeven wijzen (± 600). van den logograaf
Hellanicus (± 450), den wijsgeer Theophrastas (+ 310) e.a. Horatius noemt de lesbische
lier voor het leerdicht in liet algemeen. Libri
Tesbiaci heeten bij Cicero de thans verloren
gesprekken van den peripatetischen wijsgeer
Dicaearchus, die als op Lesbus gevoerd werden
voorgesteld. De inwoners van Lesbus hadden
den naa m, op een hoogen trap van beschaving
te staan, waarmede echter sterke weelde en
zedeloosheid gepaard ging. Het eiland bracht
beroemden wijn voort. Sedert Cyrus behoorde
Lesbus tot het perzische rijk, sedert 478 tot
den attischen bond. De voornaamste steden
zijn : lvlytiléne en Methymna, verder Antissa,
Eresus, Pyrrha en Arisbe.
Lesches, zu/oxiiS, van Mytildne, een van
de cyclici omstreeks het midden der 7de eeuw,
dichter der 'Da eL i.
Lethe , 11ih7, rivier in de onderwereld,
waaruit de schimmen der afgestorvenen dronken om het verledene te vergeten.
Leto, 11i7zw, Lcztóna, dochter van Coeiis
en Phoebe, dus van het geslacht der Titanen,
vóór Hera, gemalin van Zeus, bij wien zij
moeder werd van Artemis en Apollo. — V.a.
werd zij door Zeus bemind, toen hij reeds
met Hera gehuwd was, daarom wordt zij over
de geheele aarde door de jaloersche Hera ver
totdat Zeus het eiland Delus uit de-volgd,
zee laat opkomen, waar zij eindelijk rust vindt,
en aan den voet van den berg Cynthus Artemis en Apollo ter wereld bracht. — Zij is
Bene zachtmoedige, vriendelijke godin in donker gewaad, haar eeredienst is gewoonlijk
met die van hare kinderen vereenigd.
F-ren'ot, vlek in Elis, tusschen
Letrïni,
de stad Elis en Olympia. Z. 41phèus.
Leuáei, v olk in Belgica, onderhoorig aan
de Nerviërs, misschien bij het tegenes. Leuven.
Leuca, zà ./11'xá, stadje aan de Z.O. spits
van Calabria, bij het prorazenturiuma, Iapyyiuii1.
Leucadia — Leucas.
Leueae, A fl,XU, stadje op de aziatische
kust, tusschen Smyrna en Phocaea. Hier
werd in 131 de consul P. Licinius Crassus
Mucidnus (Licinii n. 11) door den pergameenschen. kroon-pretendent .Aristonïeus ver
Ook een stad in Laconica, ten Z.O.-slagen.
van Helos, door de Spartanen verwoest.
Leucas of Leucadia, zln'xác, AF1^Xf diet,
eiland in, de Ionische zee, thans Santa Maura,
dicht aan de acarnani sche kust. Oorspronkelijk
hing het door eene smalle landtong aan Acarnania vast, doch de Leucadiërs groeven deze
door In het Z. stak kaap Leucate in zee
uit. Op den top stond een Apollo- tempel. De
mythe laat hier Sappho zich in zee storten.
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Op het jaarlijksche feest van den god werd
een misdadiger van boven afgeworpen, doch
als hij het er levend afbracht, opgevischt en
vrijgelaten. De oude hoofdstad was Nericus,
later trad de jongere stad Leucas hiervoor in
de plaats, die in de 3de eeuw zelfs als
hoofdstad van geheel Acarnania gold. Tegen
houden vele geleerden Leucas voor-wordig
het Homerische Ithaca.

Leneasia = Leucosia.
Leuce, 11n,xrj àzz?, vlek en reede in Thracia
aan de Propontis (zee v. Marmara). -- 2)
= Achillis insula. — 3) voorgebergte in het
Z. van Euboea, ten 6V. van (ier.aestus.
Leuci, volk in Belgica, ten N. van de
Lingones, in het Z. van het latere LQtharingen. Hoofdstad Tullum (Toul).
Leueimma, zL 'zt u Ii1, een der beide zuidkapen van het eiland Corcyra (Corfu).
Leuci monies, Jn^ záá óoá, bergketen in het
W. van Creta.
Leueippe, A^1^z^7t7c1?, 1) Oceanide, behoorde

tot het gezelschap van Persephone, toen deze
door Hades geroofd werd ---- 2) eene van de
Minyades (z. a ). — 3) dochter van Thestor
(z. a.). — 4) v. s. • gemalin van Blus, moeder
van Laomedon.
Leueippides, %iFl1z7ucld^S, Phoebe en Hilaira, dochters van Leucippus, z. .Aphareticlae.
Lencippus. A'f'z n 2ToS, 1) zoon van Oenomaus, minnaar van de nimf Daphne. Toen
hij zich in vrouwenkleederen in haar gezel schap indrong, werd hij door hare gezellinnen
gedood. — 2) zoon van Perieres, koning van
Messenië, vader van Phoebe, Hilaïra en Arsi-

noë. --- 3) van Abdera, Milétus of Elea,
grieksch wijsgeer in de 5de eeuw, grondlegger
der atomenleer, die door zijn leerling en vriend
Democritus verder ontwikkeld werd. Bizon
omtrent zijn leven of leerstellingen-derhn
zijn niet bekend.

Leueonium, 11^vzth itov, stad in het Z. van
Chios.

Leucope &ra, ./L'liXovir'C , Z.W. kaap van

het land der Bruttii, ten Z. van Rhegium.
Leucophrys, A i'z6q n'^ , stad in Curia aan
den Maeander, nabij Magnesia, met een tempel
van Artemis en een meer van steeds borrelend heet, doch drinkbaar water.
Leneosia, 11FZ'xwo, eiland in het Z. der
golf van Paestum, aan de Westkust van
Lucania.
Leueosyri, 14„ vyooi, blanke Syriërs, naam
,

dien de Grieken aan de Cappadociërs gaven.
In den tijd van het groot -assyrische rijk, vóór
de 15de eeuw, vestigden zich een aantal assyrische volkplantingen aan den Pontes
Euxinus (Zwart e•zee). Toen nu later de Grieken
deze kust bezetten, noemden zij de bevolking
Aoof o, verkort lïeto& of if ot, en breidden
dezen naam uit tot het nog onbekende binnenland. De eigenlijke Syriërs in Syria
waren bruinachtig van tint ; vandaar tot
onderscheiding de naam van blanke Syriërs.
,

Leaeothéa, A^VVro&F( = Ino.
Leueothoë, .dtvxoi9 j, dochter van den
babylonischen koning Orchamus. Apollo, die
haar beminde, wist in de gedaante van hare

moeder toegang tot haar te krijgen, en toen
haar vader dit vernam, liet hij haar levend
begraven. Apollo veranderde haar in een
wierookplant.
Leuctra, 2a /biéY-rea, 1) stad in Boeotia,
in het Z. bij Thespiae. Hier versloeg Epaminondas in 371 de Spartanen. — 2) stad aan
de W. kust van Laconia tusschen Cardamyle
en Thalamae. — 3) stad in Arcadia op de
laconische grenzen, in het gebied van Mega-

lopolis.
Leuetrum = Leaetra n°. 3.
Leváei = Leuaci.
Levána, eene godin, die door de Rom. aan
werd, wanneer de vader zijn pas--geropn
geboren kind van den grond opnam, en daarmede te kennen gaf, dat hij liet als het zijne
erkende.
AÍ,S1JtO7YOV yf/. 1u/Gftx z:o /

Z.

zes beambten te Athene, die toezagen dat geen onbevoegde zich in de volks
indrong, en dat niemand te laat-vergadin
kwam of te vroeg wegging.
Lexo vii, A7s6i1^ot, volksstam in Gallia in
het tegenw. Normandië. Hoofdstad Noviomagus, thans Lisieux.
Libanius, ./L 1: á-no^, , van Antiochië, geb.
314 n. C., studeerde te Athene en hield
daarna eenigen tijd te Constantinopel zijn
verblijf, waar hij als rhetor werkzaam was
en een school stichtte, die zeer veel leerlingen trok. Ten gevolge van de kuiperijen
zijner tegenstanders kon hij echter op den
duur niet te C. blijven; in 344 vestigde hij
zich te Nicomedië, waar hij vijf jaar bleef,
daarna wederom te Constantinopel; in 354
keerde hij naar zijne geboortestad terug,
waar hij op ongeveer tachtigjarigen leeftijd
stierf. Onder Iuliánus, die zeer met hem
ingenomen was, en dien hij van zijn kant
hoog vereerde, was hij quaestorius. Onder
zijne talrijke werken, alle in het grieksch
geschreven, zijn vele redevoeringen en brieven belangrijk voor de geschiedenis van
zijn tijd.
Libanus, Ai/J(1'OS, de Libanon, een hoog,
bijna ontoegankelijk gebergte langs de phoenicische kust. De toppen zijn met eeuwige
sneeuw bedekt, vandaar de naam — witte
berg. Op de hellingen vond men de beroemde
cederbosschen, aan den voet groeide de wijn=
stok, doch door het roekeloos vellen der boomen is het gebergte kaal gewordén. Ten 0.
loopt, ongeveer evenwijdig, de nog hoogere
-

.Ant2libanus.

Libella, rom. zilveren muntstukje ter waarde
van een as. De as was van koper.
Libentina, bijnaam van Venus, als godin
van zinnelijk genot.
Liber, oud -italisch god, oorspronkelijk een
nevenvorm van Jupiter, evenals Terminus
(z. a)., vandaar Jupiter Liber geheeten ; hij
wordt ook dikwijls Liber Paler• genoemd en
eene godin Likera staat hem ter zijde. Reeds
vroeg, sedert de invoering van den dienst
van Demeter in 493 (z. Ceres), is hij met
Dionysus geïdentificeerd, en tot een god van
de voortbrengende kracht der natuur gewor-
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den. Meer in het bijzonder is hij god van
den wijnbouw, en in de tijden van den wijnoogst worden te zijner eer allerwege in de
,steden en op het land vroolijke feesten
gevierd. Zijne attributen en zijn eeredienst
hebben veel overeenkomst niet die van
Dionysus, maar bovendien maakten de Romeinen hem naar aanleiding van zijn naam
(vgl. Lyaeus) tot een god van burgerlijke en
staatkundige vrijheid; zie Liberalia.
Libera, 1) ,z . Liber. -- 2) latijnsche naam
van Ariadne, de bruid van Dionysus of Liber.
Liberalia, feesten ter eere van den oud
Liber (z. a.) en zijne echtge--italschengod
noote Libera. Uit den aard der zaak kenmerkten zich deze feesten, die op het platteland gevierd werden, vooral in streken, waar
men wijn teelde, door vroolijke opgewondenheid en door eene groote mate van vrijheid,
waartoe ook de naam aanleiding gaf. Te Rome
werd op 17 Maart een lentefeest gehouden,
dat denzelfden naam droeg en waarop de
jongelingen, die aan de kinderschoenen outwassen waren (op omstreeks 17-jarigen leeftijd)
de toga virilis of libera aannamen. Dan werden
zij door hun vader en verwanten naar het
forum begeleid en aan bekenden en invloedrijke
personen voorgesteld en deden zóó hunne
intrede in de wereld der volwassenen.
Libertas, de godin der persoonlijke vrijheid ; Tib. Sempronius Gracchus (Semmzpronii
no. 7) stichtte voor haar een tempel op den
Aventinus (238). Later werd zij ook de godin
der republikeinsche vrijheid, de libertas pablica popucli Romani; aan haar wijdde P. Clodius een heiligdom op de area van Cicero's
huis (58).
Libertinus, libertus . Een vrijgelaten slaaf
of slavin, libertinucs, -na, blijft tegenover den
gewezen eigenaar, die nu hun patronus is,
een libertacs, -ta, evenals pueri tegenover
hunne ouders liberi heeten. Deden vrijgelatenen te kort aan den eerbied, dien zij hun
patroon verschuldigd waren, dan kon de vrij
herroepen worden. Zie over de vrij--lating
lating zelve maozumissio.
Libéthra, th 11(^)íJ &oi^, stad in bet macedonische gewest Piëria, aan den Olympus.
Dè stad schijnt reeds vroeg door overstrooming
verwoest te zijn. De streek was aan de Muzen
geheiligd, doch de inwoners golden voor zeer
prozaïsch, vandaar het gezegde : áµoi^oocFeog
zïol Ab/J?j6 Q cov.
Libethrides, 11(1h^ J oí^)'^S, de Muzen, zoo
genoemd naar den berg Libethrius, waar haar
een grot en twee bronnen gewijd waren.
,

Libethrius mops, deoS, berg
in Boeotia, een gedeelte van den Helicon, bij
Corona, met een grot en bronnen, aan de
Muzen en de libethrische nymfen gewijd.
Libieii = Lebecii.
Libitina, oud -italiaansche godin van tuinen

en wijngaarden. Servius Tullius verordende,
dat bij ieder sterfgeval in haar tempel een
geldstuk neergelegd moest worden, ten einde
het aantal gestorvenen te kunnen bepalen.
Daaruit ontstond het gebruik, om in dien
tempel alle benoodigdheden voor eene begra-
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fenis te huur of te koop aan te bieden, en
ook de personen, wier diensten daarbij ver
werden, kon men er vinden. Vandaar-`eischt
dat zij voor eene godin der begrafenissen
gehouden werd en haar naam door dichters
gebruikt wordt voor begrafenis of dood. —
Later verwarde men haar niet Lubentia of
Libentina, een bijnaam van Venus, die in
haar luces een aeries had.
Libo, 1) uit Elis, bouwmeester van den
tempel van Zeus te Olympia (ongeveer 468
—456). — 2) rom. familienaam, o. a. in de
yens Julia (z. J-ulii n°. 3), de yens Livia, de
yens Marcia, de yens Poetelia, de yeas Scribonia

(Scribonii n°. 1, 3, 7, 9).
Libripens, de ' man, die bij coëmptio en
mancipatio per aes et libram de weegschaal
hield.
Liburnae of Liburnieae, se. naves, scherp gebouwde snelvaarders, waarmede de Libu.rniërs den zeeroof plachten uit te oefenen.
Zij waren uit lichte houtsoorten gebouwd.
De Romeinen namen dit model over voor
een gedeelte hunner oorlogsvloot.
Libarnia, -4tplovwía, het N.W. gedeelte
van Illyricum, het kustland tusschen eigenlijk Dalmatia en Histria, met de hoofdstad
Scardona. De bewoners, uitstekende zeelieden,
dreven met hunne snelle, lichte schepen een
uitgebreiden handel, maar ook zeeroof. Omstreeks 176 zochten zij tegen hunne naburen
bescherming bij de Rom., wien hunne vloot
zeer te stade kwam.
Libya, 11b f'ip, dochter van Epaphus en
Memphis, bij Poseidon moeder van Agenor.
Het werelddeel Libya is naar haar genoemd.
Libya, 11t1:vi1, oude naam voor het werelddeel Afrika, voor zoover het aan de oude
Grieken bekend was. Zie Africa. In engeren
zin het land ten W. van de Nijldelta en
ten Z. van Cyrenaïea, waar de stans der
Li byes woonde.
Lihyei montes, zó ALj 2 Jxóv óvoS, het weste
lijke grensgebergte van Aegypte.
-

Libyeum mare, _4tjt >>xóv 'rid tyo;, de zee
langs de afrikaansche kust van de Nijldelta
tot aan Carthago.
Libyphoenices, doí^-rxFs, de gemengde
libysch-phoenicische bevolking op de kust
van liet carthaagsche gebied.
Libyssa, AífJ1loo(, stad in Bithynia nabij

de Propontis (zee v. Marmara), met het graf-

monument van Hannibal.
Lichas, 11íX«s, 1) bode van Heracles, die
hem uit naam van Deïanira het vergiftigde
kleed bracht, dat met het bloed van Nessus
besmeerd was ; waanzinnig van pijn, verpletterde Heracles hem tegen een rots. --- 2) zoon
van Arcesildus, aanzienlijk Spartaan, beroemd
door zijne gastvrijheid. Hij werd in den
peloponnesischen oorlog dikwijls als gezant
gebruikt, en verzette zich tegen de al te
groote toegevendheid van de Spartanen tegenover de Perzen.

Licinia (lex) van den praetor P. Licinius
Varus (208), dat de lach Apollinares, in 212
ingesteld, jaarlijks op een vasten dag gevierd
zouden worden.
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Lièinia (lex) tot instelling van het priestercollege der íriumviri epulones, van den volkstribuun C. Licinius Lucullus (196) (Licinii
n°. 21); z. epulones.
Lieinia (lex) de sacerdoíiis, eigenlijk slechts
eene rogatio, daar zij door het volk werd verworpen. De volkstribuun C. Licinius Crassus
(145) had voorgesteld, voor de priesters de
coóptatio af te schaffen en ze rechtstreeks door
het volk te laten verkiezen.
Lieinia (lex) de sodaliciis van den consul
M. Licinius Crassus (55), waarbij de collegia
sodalicia, kiesvereenigingen, die bij de ier
Clodia van 58 weer toegelaten waren, werden opgeheven en verboden.

(400). — 3) C. Licinius Calvus Solo, in 376

consulairtribuun en in 368 de eerste plebejische magister equitum. — 4) C. Licinius Calvus
Stolo, volkstribuun 377 - 367, verschafte na
tienjarigen strijd, met zijn ambtgenoot L.
Sextius den plebejers toegang tot het consulaat. Dit verhaal is niet geheel betrouwbaar, zie leges Liciniae Sextiae. In 361 was
hij zelf consul. De patriciërs klaagden hem
aan, omdat hij in strijd met zijne eigene
akkerwet, 1000 iugera staatsdomein in erfpacht bezat en hij werd tot eene zware geldboete veroordeeld. Ook dit verhaal is niet

de familiën Calvus, Crassus, Damasippus,
Lucullus, Muréna, Nerva, Sacerdos, V arcs .
behoorden. Het was afkomstig uit Etruria,
de Murenae echter uit Lanuvium. 1) C. Licinius, een der eerste twee volkstribunen
(493). V. a. heetten de twee eerste iribuni :
L. Sicinius L. f. Telmus en L. Albinius C.

geheel betrouwbaar, zie zigrariae leges. —
5) C. Licinius Macer, redenaar en annalist,
volkstribuun in 73. In 66, toen Cicero praetor
was van afpersingen aangeklaagd, pleegde hij
zelfmoord. Hij heeft annales geschreven. — 6).
C. Licinius 1Tlacer Calves, zoon van n°. 5,
als redenaar en elegieëndichter bekend.
(82-48). Hij was een vriend van Catullus,
en een tegenstander van Cicero. — 7) P.
Licinius Crassus Dives werd reeds jong pontifex
maximes (212). In 210 was hij censor, nog
voordat hij consul was geweest. In 205 bekleedde hij het consulaat. ,Hij was zeer
ervaren in het ins pontiicium. — 8) p.
licinius Crassus, consul in 171, werd door
Perseus van Macedonia bij Sycurium in
Thessalia verslagen. -- 9) C. Licinius Crassus,.
broeder van n°. 8 en diens legaat in 171,
was zelf consul in 168. — 10) C. Licinius.
Crassus, volkstribuun in 145, wiens rogatio
de sacerdoliis verworpen werd, nam de gewoonte aan, wanneer hij in het openbaar
het woord voerde, zich naar het volk te
keeren en niet naar het senaatsgebouw,.
zooals tot nog toe gebruikelijk was. — 11)
P. Licinius Crassus Dives Mucianus, een geboren Mucius Scaevola, goed redenaar en
jurist en kenner der grieksche taal, vriendvan Tib. Gracchus, consul in 131, vond den
dood op de vlucht na de nederlaag, hem bij,
Leucae door den pergameenschen kroonpre tendent Aristonicus toegebracht. Hij was
pontifex maaimus. — 12) L. Licinius Crassus,
de beste redenaar van zijn tijd. Nog slechts.
21 jaar oud, trad hij in 119 als beschuldiger van C. Papirius Carbo op, die hierop,
zichzelf ombracht (Papirii n . 11). In 95
was hij consul met Q. Mucius Scaevola (zie
lea Licinia Mucia). Later was hij propraetorr
in Gallia Cisalpina. Hij stierf in 91, na nog
in het vorige jaar de censuur bekleed te.
hebben. In Cicero's werk de oratore komt
hij als een der hoofdpersonen voor. — 12a)
L. Licinius Crassus Scipio, aangenomen zoon
van n°. 12, z. Cornelii n. 24. — 13) Licinia,
dochter van • n°. 12, echtgenoote van den;
jongen Marius, eene zeer welsprekende
vrouw. Ook eene oudere zuster bezat de gave
der redekunst. — 14) P. Licinius Crassus
Dives, consul in 97, censor in 89, bracht
verscheidene jaren als stadhouder in Hispania door en hield in 93 een triumphus

Paterculns. Zie echter ook lribuni plebis.
— 2) P. Licinius Calves Esqui knus, de eerste
plebejische tribunes nailitum consulari potestate

over de Lusitaniërs. In den bondgenootenoorlog werd hij door M. Lamponius versla
gen. Door de partij van Marius in 87 vogelvrij

Licinia Cassia (]ex) van de consuls P. Licinius Crassus en C. Cassius Longmus (171),
dat voor dit jaar, wegens den op handen zijnden oorlog tegen Perseus geene tribuni militanL door het volk mochten gekozen worden,
maar de consuls en praetoren ze zouden kie
aanstellen.
-zen
Licinia Mueia (lex) de civibus redigundis
van de consuls L. Licinius Crassus (Licinii
n°. 12) en Q. Mucius Scaevola (95). Deze
wet verwees al de te Rome verblijf houdende
socij uit Rome. Het schijnt, dat er toen vele
Italhiërs te Rome aanwezig waren, die den
schijn aannamen, rom. burgers te zijn. Cicero
noemt het eene ier inutilis et perniciosa. Zij
wekte groote verbittering en heeft veel
bijgedragen tot de uitbarsting van den bondgenootenoorlog.

Lieiniae Sextiae (leges) van de volks tribuien C. Licinius Stolo en L. Sextius
(367). 1) de consulatu, dat één der consuls
uit de plebs zou gekozen worden. Aan het
bestaan van deze wet wordt getwijfeld; vast
staat slechts, dat L. Sextius Later inus in
366 de eerste plebejische consul geweest is.
Herhaaldelijk komen nog twee patricische
consuls voor, zoo o.a. in 349 (zie Furii n°. 11),
voor het laatst in 343. — 2) agraria, dat niemand meer dan 500 iugera (ayri publici)
zou bezitten. Zie .z^grariae leges. — 3) de X
viris sacrorum, dat in plaats van Ilviri tien
deze voor de helft uit de plebejers-mane,
zouden gekozen worden. Ook aan het bestaan
van deze wet wordt getwijfeld. Zie Decerzviri
n°. 4. — 4) de acre alieno, dat het geleende
kapitaal niet de genoten rente zou worden
verminderd en het restant in drie jaarlijksche
termijnen zou worden afbetaald. Sommige
geleerden houden ook deze wet voor verzonnen, en wel naar den geest van den Sullaanschen tijd, toen zulke wetsvoorstellen
herhaaldelijk opdoken.
Licinii . plebejisch geslacht, waartoe o. a.
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verklaard, sloeg hij de hand aan zichzelf. —
verbonden waren; na vele moordtooneelen
15) JIJ. Licinius Crassus Dives, zoon - van n°. werd hij genoodzaakt het beleg voor hun
14, streed in den burgeroorlog onder Sulla hoofdstad Pallantia op te geven en terug te
en verwierf door het opkoopen van verbeurd
trekken. Het volgende jaar behaalde hij samen
bezittingen een ontzaggelijk ver--verklad
met Ser. Sulpicius (alba (z. Sulpicii n°. 11)
mogen, dat hij nog langs verschillende wegen
eenige voordeelen op de Lusitaniërs. — 23)
zocht te vermeerderen en dat hij tevens aanL. Licinius Lucullus, propraetor op Sicilia in
wendde om door het leenen van geld anderen
103, trachtte vruchteloos den slavenopstand
van zich afhankelijk te maken. Als praetor aldaar te onderdrukken. Later werd hij
verloste hij Rome in ' 71 van den slavenoor wegens bedriegelijke handelingen veroordeeld
log, waarop hij tegen het volgende jaar met en verbannen. — 24) L. Licinius Lucullus,
Pompeius tot consul werd verkozen. Beide
zoon van n°. 23, was Sulla's quaestor in
ambtgenooten waren allesbehalve eensgezind; diens veldtocht tegen Mithradtes en comPompeius zocht de volksgunst door het her- mandant van de vloot in de Aegaeische zee..
stel der tribunicische macht, Crassus door Een verzoek van Fimbria (zie Flavii n`. 4);
het volk aan 10000 tafels, op den openbaren den koning in de haven van Pitane in te
weg aangericht, op een feestmaal te onthasluiten, wees hij van de hand, waardoorlen. Caesar trad verzoenend tusschen hen op, Mithradates ontsnappen kon. In 76 was hij
en in 60 kwam het zoogenaamde eerste propaetor in Africa. In 74 was hij consul
driemanschap tot stand, dat in April 56 te
en kreeg als zoodanig de provincies Asia en
Luca hernieuwd werd. In 55 werden Cras- en Cilicia, en werd belast met het opperbevel
sus en Pompeius ten tweeden male consuls; in den nieuwen mithradatischen oorlog, teraan Crassus viel Syria als provincie ten
wijl zijn ambtgenoot M. Aurelius Cotta met.
deel. -Tit hoop op roem trok hij tegen de
Bithynia het opperbevel kreeg over de vloot.
Parthen te velde (54). Hij trok den Euphraat In 73 versloeg hij den koning bij Cyzicus,
over, maar werd het volgend jaar in Meso- verdreef hem uit de rom. provincie, veroverde
potamia, ten Z. van Carrhae, verslagen, waar
vervolgens Pontus, trok hierop (69) tegen
zijn jongste zoon sneuvelde. Bij Carrhae-bij
Tigránes van Armenia, den schoonzoon en
andermaal aangevallen, werd hij bij een
bondgenoot van Mithradates, op en versloeg
onderhoud met den parthischen veldheer
bij Tigranocerta eene aanzienlijke overmacht.
verraderlijk afgemaakt (53). — 16) 1l1. LiciDoch Lucullus had zich vijanden gemaakt
nius Crassus Dives, zoon van n°. 15, was
onder de societales publicanorum, tegen wier
quaestor van Caesar in Gallia; hij waswaar
afpersingen hij de Asiaten in bescherming
schijnlij k gehuwd met Caecilia Metella, van
had genomen ; daarbij waren er, die de l ei wie het bekende grafmonument aan de Via
ding van den oorlog aan Pompeius in handen
Appia is (zie Caecilii n°. 27). — 17) P. Li- wilden: spelen. Het leger van Lucullus werd
cinius Crassus Dives, zoon van n°. 15, een
opgeruid en de soldaten weigerden eenparig
bekwaam generaal, was onder Caesar legaat
den winterveldtocht in het onherbergzame
in Gallia geweest. Hij sneuvelde in 53 tegen Armenia voort te zetten. Lucullus moest de.
de Parthen. Cicero roemt zijne kundigheden gemaakte veroveringen prijs geven en werd
en zijne rechtschapenheid. — 18) C. Licinius teruggeroepen (67). Hij zeide hierop het
Mucidnus, was onder Nero en Galba stadstaatsleven vaarwel. Hij was ontzaggelijk
houder van Syria, en ijverde voor de ver
rijk, doch in tegenstelling van zoovele andetroon. Deze-hefingvaVspduoen
ren streng eerlijk en niet hebzuchtig. Hij
zond hem naar Italia, waar hij met Domitiwas een der beschermers van den dichter
dnus het bestuur waarnam tot aan de komst Archias en zelf een kenner der grieksche
des keizers. Sedert wijdde hij zich aan de literatuur. In zijne jongere jaren had hij in
wetenschap. Hij heeft o. a. een werk uitgehet Grieksch den bondgenootenoorlogbeschregeven over hetgeen hij in het Oosten gezien ven. Zijne woning, landhuizen, boek- en
had. — 19) L. Licinius I)amasippus, onjuiste kunstverzamelingen, alles was even rijk en
naam voor L. Junius Brutus Damasippus
prachtig. Hij stierf krankzinnig in 56.
(Junii n°. 24). Hij was in 82 praetor, en 25) lU. Licinius Lucullus, broeder van n°. 24,
liet toen op bevel van den jongen Marius,
doch door M. Terentius Varro tot zoon aanvoor hij Rome ontruimde, de voornaamste genomen en dus M. Terentius Licinidnu.4
overgebleven leden van de optimatenpartij
Tlarro, ook wel M. Terentius Varro Lucullus
ombrengen. Na den slag bij Porta Collina
genoemd, was consul in 73 (z. Terentii n°. 6
(1 Nov. 82) liet Sulla hem met de overige en Cassia Terentia (ier)), en bestuurde ver
krijgsgevangenen afmaken. — 20) Licinius
onderwierp toen de-volgensMacdi
Darncisippus, bij Cicero - vermeld als liefheb- Bessi, een thracische volkstam. Bij was een
ber van standbeelden en tuinen. Bij Hora
vriend van Cicero en stond hem in zijn balkomt een Damasippus voor, die zijn-tius
lingschap bij. Hij had niet de groote talenvermogen heeft doorgebracht en daarna stoiten van zijn broeder, en leefde op minder
cijn is geworden. Dit is waarschijnlijk de- vorstelijken voet. — 26) M. Licinius Lucullus,
zoon van n°. 24, opgegroeid onder de voogdij
zelfde. — 21) L. Licinius Lucullus, volkstribuun in 196 en een der eerste Zllviri van Cato (minor) en Cicero, sneuvelde bij
epulones (zie len Licinia). -- 22) L. Licinius Philippi als aanhanger van Brutus en CasLucullus, consul in 151, overviel verraderlijk sins. — 27) L. Licinius 11urëncr, praetor in
in Spanje de Vaccaei, die met de Romeinen
156 (?), kreeg den naam Murena of Muraena
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(— makreel) naar de door hem aangelegde
Lieinus, familienaam in de yeas Porcia.
vischvijvers. Hij was één van de Xviri, die
Lietóres. De magistraten, die het imperium
in 146 Griekenland als provincie Achaia hadden, hadden lictoren in dienst, die de
ingericht hebben. — 28) P. Licinius Muréna, fasces of roedenbundels voor hen uit droegen.
zoon van n°. 27, groot oudheidkenner, sneuEen consul had er 12, een praetor binnen
velde in den strijd tegen de partij van
Rome 2, buiten de stad 6. De dictator had
Marius. — 29) L. Licinius Murëna, ook een er 24, de magister equitum 6. Wanneer er
zoon van n°. 27, streed in 86 onder Sulla tegen
een dictator benoemd was, hadden de consuls,
den mithradatischen veldheer Archelius. In althans binnen Rome, geene lictoren. De
84 door Sulla als stadhouder in Asia achter
lictoren van deze soort vormden 3 decuriae,
hervatte hij in 83 op eigen gezag-gelatn,
elk van 24 man. Een andere soort waren
den oorlog tegen Mithradates, doch werd de liciores curiati, de 30 boden der 30 euriën.
verslagen (82) en daarna door Sulla terug
Zij maakten ééne decurie uit. De Hamen
werd hem echter een triumf--geropn.E
Dialis en de vestaalsche maagden hadden
tocht toegestaan. — 30) L. Licinius Morena ook ieder een lictor, die echter evenmin als
streed eerst onder zijn vader (n°. 29), daarna
de curiaatlictoren een roedenbundel droeg.
onder Lucullus (n°. 24) tegen Mithradtes.
De lictoren van een overheidspersoon gingen
Als propraetor van Gallia (64) betoonde hij
een voor één ; hij, die het meeste vertrouzich een eerlijk en rechtvaardig bewindsman.
wen genoot, was de achterste in de rij en
In 63 werd hij tot consul voor het volgende dus het dichtst bij den magistraat (lictor
jaar gekozen, doch van ambitus beschuldigd.
proximus). Het was een vast gebruik, dat,
Cicero, Crassus en Hortensius traden als wanneer de magistraat in het openbaar met
zijne verdedigers op en hij werd glansrijk
iemand sprak, deze lictor altijd tusschen
vrijgesproken. Hij ondersteunde in 63 de
beiden in bleef staan.
veroordeeling van Catilina's saamgezworenen.
Lieus, zijrivier van den Donau in Vin— 31) C. Licinius 111 urena, ook een zoon delicia, thans Lech.
van n°. 29, was in 63 legatos pro praetore
Lieymnius, 11,uvi.oS, zoon van Electryon,
van Gallia Cisalpina en liet de boden van ging met zijn zwager Amphitryo naar Thebae
Catilina gevangen nemen. — 32) A. Terentius en huwde diens zuster Periméde. Hij ver
1 Cerro 11lurëna, een geboren Licinius, roeide
dikwijls op zijne tochten,-gezldHracs
in 25 het Alpenvolk der Salassers bijna uit. en werd door diens zoon Tlepolemus, met
In hun gebied werd toen Augusta Praetoria opzet of bij ongeluk, gedood.
(tgw. Aosta) aangelegd. In 23 liet Augustus
Lide, At iYd, berg in Caria, bij Pedasa.
hem, ofschoon hij een zwager van Maecénas
Ligarii, een geslacht van sabijnsche afwas, wegens samenzwering ter dood brengen. komst, waarvan in de burgeroorlogen drie
-- 33) Een andere tak der Licinii waren de broeders voorkomen. Een er van is Q. Ligarius,
Nervae. Een hunner, P. Licinius Nerva, in
voor wien Cicero eene verdedigingsrede heeft
104 propraetor van Sicilia, gaf aanleiding tot gehouden. Hij was in 50 legaat in Africa
den tweeden slavenoorlog aldaar. — 34) C. geweest en wel legatas pro praeiore bij ontLicinius Sacerdos, werd in 142 door den
stentenis van den stadhouder. Hij had echcensor Scipio (Africanus minor) van meineed ter de provincie overgedragen aan P. Attius
beticht, doch de zaak werd niet verder doorgezet.
Varus, aanhanger van Pompeius, en had
— 35) C. Licinius Sacerdos, de voorganger van L. Aelius Tubero, die door den senaat tot
C. Verres, had zich als proprietor van Sicilia propraetor van Africa benoemd was, belet
(74) door eerlijkheid en rechtschapenheid onder
aan land te komen. Hij streed ook nog
een tak zijn de Vail. De-scheidn.—36)Nog
tegen Caesars veldheer C. Scribonius Curio,
voornaamste is C. Licinius Yarus, consul in236,
later tegen Caesar zelf, doch werd gevangen
die de Corsen onderwierp. — 37) A. Lici- genomen en verbannen. Cicero wist echter in
nius .Archias, grieksch dichter uit Antiochïa
eene fijn doorwrochte rede Caesar tot genade
in Syria, zeer bevriend met L. Licinius te bewegen. Later vindt men Ligarius onder
Lucullus, van wien hij den gentielnaam Lici- Caesars moordenaars. •
nius aannam. Hij had door toedoen van
Liger, rivier in Gallia, thans de Loire.
Lucullus het burgerrecht van Heracléa (in
Ligii, Lugii, Lygii, een groote germaansche
Lucania) gekregen, en toen na den marsischen volksstam tusschen den bovenloop van Viadus
oorlog ook de Heracleoten het rom. burger(Oder) en Vistula (Weichsel). Uit hen zijn
recht erlangden, werd Archias rom. burger.
later de Vandalen en Burgundi voortgeIn 62 echter werd hij beschuldigd, dat hij
komen.
onwettig zich het burgerrecht zou hebben
Ligula, een soort eierlepel, grooter dan de
aangematigd. Cicero verdedigde hem.
cochlear (z. a.) ; ook als maat het 1/ deel
Lieinius (C. Valerius), uit Dacia geboortig, van een cyathus.
rom. keizer 308--324 n. C. Na den dood van
Liguria, -Ityvo-cock, het land in Boven 1Vlaximinus II Daia waren hij en zijn zwa- Italië, tusschen den sinus Ligusticus (golf -r.
ger Constantinus (later de Groote) de eenige
Genua) en den Padus (Po). De inwoners,
overgebleven keizers. Toen ook tusschen hen
Ligures, Myves, waren een krijgshaftig volk;
de strijd ontbrandde, dolf Licinius het onder- het land was boschrijk en in het Z. doorsneden
spit. Zie Constantinus. Een jaar na zijn afzetting
door den Apenninus. Van omstreeks 240
werd Licinius, toen hij hoogverraad wilde
tot op den tijd van Augustus poogden de
plegen, te Thessalonice omgebracht (324).
Rom. het land te onderwerpen ; eerst in 14
,
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vroege dood in zeer oude klaagliederen (ii'o)
werd Liguria tot provincie genaakt. De Ligariërs waren sterk gebruind.
betreurd werd, waarin dikwijls de uitroep
(1)JO herhaald werd. Te Argos heette hij de
Lilaea, AL(aa, oude stad in het N.W.
ZOOn van Apollo en Psamathe; hij was door
van Phocis, nabij de bronnen van den
zijne moeder te vondeling gelegd, bij een
Cephisus.
herder opgevoed, en toen hij opgegroeid was,
Lilybacum, westelijke kaap van
Sicilia, met eene gelijknamige, uiterst sterke
door honden verscheurd. Psamathe werd, toen
stad, in 396 door de Carthagers onder
de geboorte van haar kind ontdekt was, door
Himilco gesticht, die de inwoners van het
haar vader gedood. Om de schimmen der beide
nabijgelegen Motye hierheen overbracht, en
dooden te verzoenen, vierden de Argiven jaarde stad met een sterke bezetting voorzag. De
ljks omstreeks de hondsdagen het feest dnu ç
Romeinen stieten in 250 voor Liljybaeum
of l'J'O([3J'(1Ç waarbij lammeren geofferd en
het hoofd. Onder de rom. heerschappij bleef houden gedood werden, terwijl vrouwen onder
Lilybaeum de zetel van een der beide quaehet zingen van het Linuslied een optocht
storen. De andere hield te Syracusae verhielden. De Thebanen brachten hem jaarlijks
blijf. Thans Marsala.
een ljkoffer op den Helicon. Bij lien heette
hij de zoon van Hermes en de Muze Urania,
Limes imperii, in liet algemeen de grens
van het rom. rijk, meer in het bijzonder de
en was hij een beroemd zanger, die met
Limes Geriiictniae Superioris en de Limes Rcteiae. Apollo een wedstrijd aanging en door hein
Deze grensversterking, die door de Flavi
gedood werd. - V. a. was hij gedood door
sche keizers begonnen en door latere keizers zijn leerling Heracles (z. a.).
afgewerkt is, begint bij IRheinbrohi, loopt
Lipara, AwCc(!, het grootste der Aeolische,
zuidoostelijk naar len Taunus, buigt dan
Vuleanische of Liparische eilanden, ten N. van
noordelijk om, zoodat Friedberg en WetSicilia, waartoe het in den keizertijd behoorde.
terau ingesloten worden, en bereikt dan naar
Lipaxus, /I](ClOÇ, kuststad in het macehet Zuiden ombuigend, de Main hij Grossdonisehe gewest Crossaea.
Krotzenburg, die dan tot Miltenberg de
cflzi, aanklacht tegen iemand,
AU(O/A /e
grens vormt dan loopt de limes in een
die, in strijd met eene gedane belofte, niet
rechte lijn bijna zuidelijk tot Lorch. Tot
als getuige verschenen is.
zoover reikt de limes Germaniae Superioris.
Lipsydrium, ApMQto', vesting aan den
Hier sluit zich bijna onder een rechten
voet van het gebergte Parnes in Attica, ten
hoek de limes IRaetiae aan, die in een boog
Z.W. van Decelëa, door de Pisistratiden
ten Noorden van de Donau zich naar het
onder leiding van Clisthenes bezet ( ± 51e);
Oosten richt, en boven Regensburg bij de
zij werden echter door Hippius gedwongen
Donau eindigt. Men heeft in de laatste jaren
het Attisehe land te verlaten.
tal van castelib opgegraven, waarvan het
Liquentia, rivier in het noordelijk gevoornaamste, de Saalburg benoorden lom- deelte van het gebied der Veneti, die zich
burg v. d. H., weer opgebouwd is.
in de Adriatische zee stort.
Limnae, A/LYa& (= moeras), stad in MesLiris, /IiQt ç , grensrivier tnsschen Latium
senia, op de grens van Laconia, met een ternen Campania, die zich met weinig stroom bij
pel van Artemis Limntis. Hier greep de
Minturnae in zee stort; vandaar bij Horatius
aanleiding tot den eersten messenischen oortaciturnus amnis. [n zijn bovenloop stroomt
log plaats, toen messenische meisjes door
hij langs Sora en • Fregellae, waar hij den
spartaansche jongelingen onteerd werden. Toltirus (Trerus) opneemt.
Eene wijk in Athene en in Sparta heette
Lissus, Akioç, 1) rivier op Sicilia, een
ook Lirnnae. - Ook een ionische stad op de
zijtak van den Terias, bij LeontIni. W. kust van de thracische Chersonsus.
rivier in Thracia, die bij Maronda in zee valt.
Limnaea, Ai;1u'uu, welvarend vlek in het - 3) stad aan de zuid -dalmatische kust, in
N. van Acarnania, met eene haven aan de 385 door Dionysius van Syracusae gesticht,
Arnbracische golf.
met eene onneembare acropolis.
Limöne = ElOne.
Litae, z1u;a, godinnen van berouw en
Limönuni, stad der Pictones in Gallia, gebed. Zij volgen Ate met langzame schreden,
thans Poitiers.
om het door deze bedreven kwaad weder
Limus, een schort met schuine strepen, goed te maken.
door den offerdienaar gedragen.
Litina suva, bergwoud op den Apennïnus
Limyra, Ta Atttva, stad in het Z.O. van in Gallia Cispaddna, ten Z.O. van Mutina
Lycia, aan de rivier Limyrns.
(Modena). Ligging onzeker. Hier sneuvelde
Linthis, AnÎoç, stad aan de 0. -kust van de consul L. Postumius AlbInus in 216
Rhodus. Zie Ialsus.
tegen de Galliërs.
Lingones, Alyroiu:ç, aanzienlijk gallisch
Literatus servas, een geletterde slaaf, zoovolk in Gallia op het tegenw. plateau van
als de aanzienlijken als secretaris, voorlezer,
Langres, aan de bronnen der Mosa (Maas)
bibliothecaris enz., gebruikten ; doch ook
en van den Matrona (Marne). Steden: Divio gebrandmerkte slaaf, wien wegens ontviuch(Dijon), dat door sommigen tot het gebied ting of diefstal een F ('Juyitivïes, Jar op
der Sequani gerekend wordt, en Andematti- het voorhoofd was gebrand.
num (Langres).
Liternum, Mi:igvoii, ook Linternurn, stad
Linternum
Liternilm.
op de campaansche kust, ten Zuiden van de
Linus, M1JoQ, een schoon jongeling wiens rivier de Clanius, naar de stad ook wel
(
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Liternus of Linternus genoemd. Tusschen de
rivier en de stad lag langs de kust de
Literna pales. In 196 werd de stad als rom.
kolonie aangelegd op het grondgebied van
Capua. Scipio Africanus maior is hier in 183
als balling gestorven en begraven.

Litis aestimatio taxatie door den iudex
van het voorwerp, waarover het geding loopt,
voor zoover niet op eene bepaalde som was
,

geprocedeerd. Bij een iudiciuum publicum komt
een dergelijke taxatie ook wel voor. Wanneer b.v. iemand wegens afpersingen veroordeeld was, moest het bedrag daarvan nog
getaxeerd worden, om hiernaar de schadevergoeding vast te stellen. Dit geschiedde
door dezelfde rechters, die het vonnis hadden
geveld.
Litis eontestatio, plechtige oproeping van
getuigen en vaststelling in hunne tegenwoordigheid van het punt, waarover het
geding loopt. Hiermede werden de handelingen in iure besloten. Zie ook formula.
Litis denuntiatio, de door keizer M. Aurelius ingevoerde inleiding van een proces
door het indienen eener schriftelijke klacht,
ter vervanging der vroegere in ius vocatio.

Liturgia, )77rovoyia, x., eene uitgave ten
bate . van het algemeen door een enkel persoon gedragen. Te Athene , behoorden tot de
gewone (Fyxvx)toi) liturgieën : choregie, gymnasiarchie, enz., tot de buitengewone : de
triërarchie, -reo^toçooeá en architheorie. Van
staatswege werd de persoon aangewezen, die
met eene liturgie belast werd, uitgesloten
waren archonten, erfdochters, minderjarigen,
en zij wier vermogen minder dan 3 talenten
bedroeg; ook bestonden èr bepalingen om
-

te voorkomen, dat hetzelfde vermogen te
dikwijls door eene liturgie gedrukt . werd,
vgl. ' ti(iz^d oS. De liturgieën waren zeer
kostbaar, vooral daar men, tenminste in den
goeden tijd, uit mildheid of eerzucht of een
streven naar de volksgunst, veel meer deed
dan eigenlijk vereischt werd ; de choregie
kostte soms 5000 drachmen, de kosten van
de triërarchie stegen soms tot een talent.
Lituus, de korte van boven spiraalvormig
gekromde staf der augurs, die vrij van knoesten moest zijn. Ook de kromhoorn,. die als
blaasinstrument bij de rom. ruiterij diende.
Lityerses, -4i ci)F xo7S, Phrygiër, zoon van
Midas, ontving de vreemdelingen gastvrij,
doch dwong hen later hem bij den oogst te
helpen en een wedstrijd in het maaien met
hem aan te gaan ; den overwonnenen sneed
hij het hoofd af. Heracles doodde hem en
wierp zijn lijk in de rivier de Maeander.
Liviae (leges) van den volkstribuun M.
Livius Drusus, 122, die echter niet tot uitvoering kwamen, daar zij niet ernstig gemeend waren, doch slechts de strekking
hadden, den invloed van C. Gracchus te
ondermijnen. Zie hieromtrent verder onder
A grariae (leges).
Liviae (leges) van den volkstribuun M.
Livius Drusus in 91: 1) lex iuudiciaria, dat
1 0 . de senaat met 300 leden uit den ridder
zou aangevuld worden, en dat uit-stand
„

c

dezen verdubbelden senaat de rechters zouden
gekozen worden ; 2°. er een onderzoek zou
ingesteld worden naar die rechters, die zich
hadden laten omkoopen. — 2) leges agraria
el de coloniis deduccendis, in denzelfden trant
als die van C. Gracchus. Zie verder onder

Ayrariae (leges). — 3) lex frumentaria, waar-

bij de prijs van het koren verlaagd werd,
overigens niet nader bekend. — 4) lex nummaria, dat de zilveren munt voor 1 /^ met
koper zou vermengd worden. — 5) lex de
civitate, om aan de italiaansche socii het
rom. burgerrecht toe te kennen. De laatstgenoemde wet kwam niet in behandeling;
de overige werden door den senaat ongeldig
verklaard, omdat ze gezamenlijk in stemming waren gebracht, hetgeen verboden was,
zie Caecilia 1)idia (lex).
Livii, oud plebejisch geslacht, waarin de
familie Drusus de voornaamste is. 1) M. Livius
Denier, consul in 302, en na de lex Ogulniia
(300) een der eerste plebejische pontifices. —
2) C. Livius Drusus, broeder van n°. 3, een
uitstekend redenaar, hield, toen hij blind was
geworden, zich bezig met het geven van
rechtsgeleerde adviezen. — 3) M. Livius
Drusus, volkstribuun in 122, broeder van
n°. 2, was een tegenstander van C. Gracchus
(zie leges Liviae). In 112 was hij consul en
bestreed met goed gevolg de thracische Scordisci. --- 4) 11f. Livius Drusus, volkstribuun
in 91, zoon van n°. 3, was een goed redenaar
en een man van edel karakter en onbesproken zeden. Door te groot zelfvertrouwen gedreven, meende. hij, door aan alle partijen
iets te geven, ze met elkander te kunnen
verzoenen. Aan den senaat wilde hij een deel
der rechtspraak teruggeven, aan het volk
landerijen en uitdeelingen van koren, aan de
bondgenooten het rom. burgerrecht verleenen
(zie leges Liviae). Vooral dit laatste wetsvoorstel stiet overal op tegenstand (zie vooral
111 arcii n°. 16), en - Livius werd in zijn huis
door een dweper vermoord. -- 5) Livia, zuster
van n°. 4, was bij M. Porcius Cato de moeder
van Cato van Utica. Als weduwe hertrouwde
zij met Q. Servilius Caepio (Servilii n°. 17).
Omtrent haar dochter Servilia z. Servilii n°.19.
— 6) 111. Livius lilacátus verdedigde in 214
Tarentum tegen Hannibal en hield zich in
den burg staande, totdat Q. Fabius Maximus
in 209 de stad heroverde. — 7) M. Livius
Saliuã lor overwon als consul in 219 met zijn
ambtgenoot L. Aemilius Paullus de Illyriërs;
beiden werden wegens onregelmatigheden bij
het verdeelen van den buit (de peculaíu)
veroordeeld. In 207 was hij andermaal consul
en versloeg toen met zijn ambtgenoot C.
Claudius Nero bij den Metaurus in Umbria
Hannibals broeder Hasdrubal. In 204 was
hij censor, wederom met Nero, bij welke
gelegenheid de beide mannen, die elkander
sedert vele jaren een diepen haat toedroegen,
elkander onder de aerarii brachten. Door eene
belasting op het zout te leggen, kreeg Livius
in zijne censuur - 'den spotnaam van Salinator.
— 8) Livia Drusilla, dochter van zekeren
Appius Claudius Pulcher, die na zijn adoptie

LIXUS—LONGINUS.
door een zekeren Livius M. L ivius L)i'zesn
Claudiinus heette, en die in den slag bij
Philippi gesneuveld was, huwde met Tib.
Claudius Nero, die haar echter aan Octavidnus
op diens aandrang afstond (38). Door hare
schoonheid en haar verstand wist zij Octavianus
(Y-eheel aan zich te boeien, zoo.dat hij de beide
zoons, die Livia van haren eersten man had,
Tiberius en Drusus, als de zijne aannam.
Door Augustus werd zij bij testament niet
de namen Julia Augusta in de yeas Ia/ia
opgenomen. Op haar zoon Tiberius had zij
minder invloed, hoewel zij door hare maatregelen na Augustus' dood hem de regeering
had verschaft. Zij overleed in 22 na C. 9) Over Livilla, dochter van Drusus en
Antonia minor, en Livilla, dochter van Germanicus en Agrippina, zie men mlii op het
einde. - 10) T. Livius Patavinus, niet met
de yen s Livia verwant, maar uit eene aanzienljke familie te Pataviuni geboren, schreef
eene uitvoerige geschiedenis van Rome van
de stichting der stad af tot op den dood van
Drusus (9), in 142 boeken. Hij werkte hieraan
van 27 tot aan zijn dood. Hiervan bestaan
nog I—X (tot 293), XXI—XLV (218-167)
en nog zeer enkele fragmenten. Er zijn nog
inhoudsopgaven (periockae) van bijna alle
boeken over. Hij leefde 59----17 na C. - 11)
Livius Androncus, een geboren Griek, uit
Tarentum, bij de verovering dezer stad door
de Rom. gevangen genomen (272) en te Rome
als slaaf verkocht. Hij kwam als zoodanig
in het huis van een der Livii en nam daarom
als vrjgelatene den naam Livius aan. Hij
was de eerste tooneeldichter der Romeinen,
± 240. Ook heeft hij de Odyssce in het
Latijn overgebracht, in saturnische versmaat.
Op enkele fragmeiten na is alles verloren.
Lixus, oud-phoenicische nederzetting op
de atlantische kust van Mauretanid.
A6Xn;, eene afdeeling soldaten in het spartaansche leger van onbepaalde sterkte, die
echter in den regel omstreeks 100 man geweest zal zijn. In slagorde stond de )aloç
gewoonlijk acht man diep, op marsch vormde
men dikwijls 2 6oi òo& i ot, met smal front en
groote diepte. De ii 2ioç der Thebanen
bestond uit 300 man. Toen later groote huurlegers gevormd werden, werd de indeehing
in 20 X ot, daarbij Jvergenomen. Aan het hoofd
van den )6oç stond een )ayyi.
Locri Epizepliyrii, Aoo EiqiiQtoi, eene
oude stad op de kust van Bruttium, bij kaap
Zephyrium, door Ozolische Locriërs gesticht.
Zelf meenden zij, en men vindt die meening
ook bij de dichters, dat zij afstamden uit
Nai:vi of 7'Tarycus (z. a.), een klein plaatsje
in het gebied der Opuntische Loeriërs, en
dat de stad gesticht was door de volgelingen
van Aian, den zoon van Oileus, nadat deze
in den storm bij kaap Caphëreus was omge
komen. Te Locri leefde in de 7de eeuw de beroemde wetgever Zaleucus. De stad bloeide
door handel en vertier tot den tweeden
punischen oorlog, toen ging zij achteruit en
geraakte allengs in verval.
Loeris, Aox/c. De Locri, Aozoi, misschien
'1
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van lelegischen stain, waren door de Phocensers, die als eene wig in hun gebied indrongen,
in drie deden versnipperd en geraakten
nooit tot macht of aanzien. Aan de Euboeïsche
golf woonden de Loan Opun/ii, aldus genaamd naar de stad Opus (gen. -ntis) en de
Locri Epicnemic/ii, naar den berg Cuemis.
Deze twee vormden echter één staat, met
Opus tot hoofdstad, en werden gezamenlijk
ook wel de oostelijke Locriërs (oo) of
ot, 7(QÇ ErJçiotu' AOz()O genoemd. Aan de
Corinthische golf woonden de Locii Ozolae,
of westelijke iO7CiQto) Locfiërs, die meer dan
de anderen een . roofzieken aard behouden
hadden. Tot hun gebied behoorden de steden
Amphissa, bekend in den laatsten heiligen
oorlog, en Naupactus (Lepanto), vanwaar de
Doridrs naar de Peloponnsus waren overgestoken.
Locusta, beruchte giftmengster, die liet
vergif bereidde, waaraan keizer Claudius en
Britannicus stierven. Onder Galba werd zij
ter dood gebracht.
Aoyo', het tooneel in engeren zin (

Aoyorui, een collegie van 30, later 10
beambten, vroeger bij stemming verkozen,
later door het lot aangewezen, die met de
i"& mi ot, de rekening en verantwoording der
afgetreden overheidspersonen nazagen. Zie
Ev&ma.
Aoyofl)áçtoç, in het algemeen een prozaschrijver, meer in het bizonder een schrijver
van geschiedenis of van redevoeringen. Vooral
geeft men dien naam aan attische redenaars,
die voor anderen pleidooien schreven verder
aan de oudste geschiedschrijvers, die het
eerst sagen en mythen, welke tot hun tijd
alleen in den mond van het volk geleefd
hebben, in eenvoudig proza te boek stelden,
en dus . den eersten stap deden op het gebied
der historiographie. De voornaamste zijn:
Hecataens, Acusilaus, Charon, Xanthus, Phere cydes, Hellanicus, Damastes. .
Lollii, piebejjsch geslacht uit Samnium.
1) M. To//ins Pctullnus, consul in 21, werd
in 16 door de germaansche volkeren aan den
Rijn verslagen. Augustus vertrouwde hem
zijn kleinzoon Gains Caesar toe, toen deze
in het jaar 1 naar het 0. ging. Hij was een
vriend van Horatins, die aan hem Carni.
IV.9 en aan Zijne zoons Epist. I. 2 en 18
richtte. - 2) Zijne kleindochter lol/la
Pan/law werd de echtgenoote van keizer
Caligula, die haar echter weder verstiet.
Later werd zij vermoord door toedoen van
Agrippina (49 n. C.). - 3) Q. To//ins Urbicus,
legaat van keizer Antoninus Pius in Britan
nia, z. a.
Lonthniurn, thans Londen, reeds in het
rom. tijdperk eene aanzienlijke koopstad der
Trinobantes.
Longinus, familienaam in de gene Cacsia
(Cassii n°. 2-12).
Longinus, Aoyyiiioç, Cassius I., geb. te
Athene in het begin der 3de eeuw na C.,
verwierf groot aanzien als letterkundige en
wijsgeer en gaf te Athene onderwijs in die
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vakken. Hij reisde veel, en leerde op een
van zijne reizen koningin Zenobia kennen,
die hem tot raadsman nam en zich op zijn
aandrjven tegen de Rom. verzette ; toen dus
Zenobia overwonnen was, werd L. op last van
Aurelinus ter dood gebracht (272). Van
zijne talrijke werken is alleen eene verhan
deling iipoiç bewaard gebleven, en ook
deze dateert naar veler meening uit een veel
vroegeren tijd.
Longobarth, een dappere germaansche stam
aan den linkeroever van de Beneden-Elbe;
de naam is nog over in Bardewik bij Ltineburg. Tijdens de volksverhuizing trekt een
groot gedeelte van het volk zuidoosteljk
naar Donau en Theiss. In 568 n. Chr. vallen ze onder hun koning Alboin Italië
binnen, en stichten daar het Longobardische
rijk. Naar hen heet een gedeelte van NoordItalië Lombardje.
Lougula, albaansche gemeente, onderhoorig
aan Antiurn, vroeg door de Rorneinen verwoest.
Longus, A6yyoç, waarschijnlijk einde van
de 2de eeuw n. C., schrijver van een herdersroman (Hounitx& rà

Crà

áqi/)/ - ai X)bp),

die als de beste der oude romans geprezen
wordt en ook meermalen door nieuwere
schrijvers nagevolgd is. Over het leven van
den schrijver is niets bekend.
Lorethnus (portus) = Lauretanus Sinus.
Lorîca, 8thgc4, harnas, onverschillig of het
slechts uit eene borstplaat bestond, of wel
ook den rug bedekte. De harnassen waren
dikwijls van lederen riemen vervaardigd, dikwijis ook van strooken metaal, die door
middel van scharnieren over elkander konden
schuiven. Wie het echter betalen kon, nam
liefst een schubbenpantser (lorica squarnaa).
Ook de borstweringen op muren heeten
loriccie.

Loriiun, . dorp aan de via Aurelict in Etruria, tusschen Rome en Alsium, sterfplaats
van Antoninus Pius, die er ook was groot
gebracht.
Loryma, rc ZLQtci, haven op de Zuidkust
van Caria, tegenover Rhodus.
Lotis, nimf, die door Priipus met zijne liefde
vervolgd werd; toen zij hem niet meer ontvluchten konde, veranderden de goden haar
op hare bede in een lotus.
Lotophagi, Awroçpáyo, volksstam in Africa
aan de kleine Syrte, een goedaardig volk,
dat van den lotusboom leefde. Door hun gebied
liep een karavaanweg. Naar hen wordt het
eiland Meninx in de kleine Syrte ook Lotophaqitis genoemd.
Loxias, AOl(CÇ, bijnaam van Apollo, naar
de duistere taal, waarin zijne orakels gegeven werden.
Lua, Luci Mater, dochter of vrouw van
Saturnus, eene godin te wier eere de Romeinen na den slag buitgemaakte wapenen verbrandden, een offer dat strekte tot verzoe
ning van het vergoten bloed. Het is waarschjnljk een godheid, die een ongunstigen
invloed uitoefent op het gezaaide.
Luca, Aoi3za, thans Lucca, stad aan de

grenzen van Liguria en Etruria, sedert 177
rom. kolonie.
Lucania, gewest van Zuid-Italia
ten Z. van Samniurn en Apulia, ten N. van
het land der Bruttii. Het bracht veel rundvee voort van de zwaarste en grootste soort,
zoodat de Rom. in het eerst aan de olifanten,
die Pyrrhus medebracht, den naam van incanische ossen gaven. De Lucaniërs, die de
oude Oenotriërs verdrongen hadden, waren
van samnietischen stam. Zie Graecict magna..
De kust was bezet met grieksche volkplantingen. Na den tarentijnschen oorlog kwam
Lucania onder rom. heerschappij. Sedert den
tweeden punischen oorlog is het land vervallen. Later is het nog meer ontvolkt door
den slavenoorlog van 73-71.
Lucnus, familienaam in de yens Anncieci.
LucCi3ii, plebejiseh geslacht. 1) L. iuccei2es
geschiedschrjver van den bondgenooten -oorlog
en den eersten burgeroorlog, bevriend met
Cicero. Hij dong in 61 vergeefs naar het
consulaat. - 2) C. Lucceiuz Hiri-us, z. Lucilii
n°. 4. - 3) Q. Lucceins, geldwisselaar te
Rhegium, getuige in het proces tegen Verres.
- 4) Lucceins Al6inzes, onder Nero procurator
van Judaea (6-65 n. C.), vervolgens om
zijne afpersingen overgeplaatst naar Mauretania, later onder Vitellius ter dood gebracht.
Luceres of Lucerenses, een van de drie
oude stamtribus van den rom. staat. Zie Tities.
Luceria, AOVZeQa, of 7\7uceria, stad op de
apulisch-samnietische grenzen, sedert 31
bondgenoot van Rome, herhaaldelijk door de
Sammieten ingenomen en door de Romeinen
heroverd, doch in 314 of 315 herbouwd en
rom. kolonie.
Lucetius, bijnaam van Jupiter als god van
het daglicht.
Lucianus, Aovzai;6ç, van Samosata, werd
geboren omstreeks 15 n. C. Hij was een
zoon van arme ouders en leerde aanvankelijk
een handwerk, maar spoedig wjdde hij zich
aan de studie der welsprekendheid, trad toen
als pleitbezorger op, en reisde door Ki. Azië,
Griekenland, Italië en Gallië, waar hij veel
roem en geld verwierf door zijne voordrachten, waarvan verscheidene bewaard gebleven
zijn. Eindelijk vestigde hij zich te Athene,
waar hij zich ijverig bezig hield met de
studie der wijsbegeerte, en een aantal wer
ken schreef, die in den vorm van samenspraken in zuivere, eenvoudige taal en beschaafden stijl een duidelijk beeld geven van
het leven van zijn veelbewogen tijd in al
zijne uitingen. Met geestigen spot en satire
hekelt de schrijver het verval der redekunst
en literatuur, de ontaarding van beschaving
en zeden, het volksgeloof en den ouden
eeredienst, maar vooral het van overal indringende bijgeloof, en hen die daarin een
middel vinden om de menigte te bedriegen,
de gemaaktheid en het vertoon der stoicijnen
en cynici - hoewel hij met Demönax be.
vriend was - terwijl hij daarentegen, hoewel hij persoonlijk tot de leer van Epictïrus
overhelt, met eerbied spreekt over de oude
wijsgeeren van elke richting. Het laatste

LUCIFER—LUDI.
deel van zijn leven bracht bij in Aegypte
door, waar hij een rechterlijk ambt bekleedde.
Lucifer, 1) = Hesperus en Phosphorus. - -2) — Dad ü thus.
Lucifera, 1) bijnaam van Benige godinnen
van het licht : Diana, Aurora, e. a. — 2)
vrouw van den Daduchus.
Lueilii, plebejisch geslacht. 1) C. Lucilius
uit Suessa Aurunca, in het Z. van Latium
(180-102), een vertrouwd vriend van Scipio
Africánus minor en van C. Laelius. Hij was
de eerste rom. hekeldichter, voorganger van
Horatius, en hekelde zonder aanzien des persoons de gebreken van zijn tijd. Hoewel zijn
versbouw stroef was, werd hij toch met graagte
gelezen.. Er zijn nog fragmenten van zijn
werken over. — 2) Lucilius Iunior, stoicijn,
vriend van Seneca Philosophus, aan wien S.
(Annaei n°. 2) zijne Epistulae schreef en
meerdere werken opdroeg, beoefende met ijver
de wetenschappen en de dichtkunst. Hij is
waarschijnlijk de schrijver van Aetna, een
didactisch gedicht in hexameters. =- 3) Q.
Lucilius Balbus, ook een aanhanger der stoische wijsbegeerte, door Cicero sprekend ingevoerd in zijn geschrift cie natura deorum. —
4) C. Lucilius Hirrus, ook wel, maar verkeerd
C. Lucceius . Hirrus genoemd, volkstribuun in
53, wierf in den burgeroorlog troepen voor
Pompeius en werd door dezen naar den parthischen koning Orodes gezonden om diens
hulp te winnen, maar werd door hem een
tijdlang gevangen gehouden. Na Pompeins'
dood werd L. door Caesar begenadigd, maar
bij de vogelvrijverklaringen van 43 vluchtte
hij naar S. Pompeius.
Lucina, bijnaam van Juno en Diana als
godinnen, die bij de geboorte behulpzaam zijn.
Lucretii, oorspronkelijk patricisch geslacht,
doch later met plebejische takken. — 1)

Sp. Lucretius Tricipitinus was senator en prciefectus urbi onder Tarquinius Superbus. In

509 werd hij na het sneuvelen van Brutus
in diens plaats consul, doch stierf kort
daarop. — 2) Lucretia, dochter van n°. 1 en
echtgenoote van L. Tarquinius Collatinus,
Bene vrouw van buitengewone schoonheid,
werd door S. Tarquinius in hare woning
overvallen en met geweld onteerd. Na het
gebeurde aan haren man en aan haar vader
te hebben medegedeeld, doorstak zij zich met
een dolk. Het gevolg was de verdrijving der
koninklijke familie. Het verhaal is dichter lijk en misschien gedeeltelijk aan een Romeinsche praetexta ontleend. — 3) Bij Livius.
komen onder de hooge ambtenaren in de
eerste twee eeuwen der republiek verschillende Lucretii Tricipitini voor, ook een C.
Lucretius Gallus als rom. vlootvoogd tegen

Perseus (171). Later werd hij, wegens afpersingen in grieksche steden, tot een groote
geldboete veroordeeld. -- 4) Q. Lucretius
Ofella had eerst tot de partij van Marius
behoord, maar sloot zich bij Sulla's komst
in Italia bij hein aan, en belegerde in den
burgeroorlog in 82 den jongen Marius in
Praeneste. Later liet Sulla hem op het forum
vermoorden., omdat hij consul wilde worden

373

zonder nog daartoe bevoegd te wezen. - 5)
Q. Lucretius, aanhanger van Pompeius, bracht
zichzelf om, daar hij bij de inneming van
Sulmo (49) niet in Caesars handen wilde
vallen. — 6) Q. Lucretius Fespillo, tijdgenoot
van Sulla, redenaar en rechtsgeleerde. — 7)
Q. Lucretius Vespillo, werd in 43 op de
proscriptielij st gezet, maar ontkwam, doordat zijne vrouw hem in zijn eigen huis ver
hield; later werd door bemiddeling-borgen
zijner vrienden zijn naam van de lijst geschrapt; in 19 werd hij door Augustus tot
consul benoemd. --- 8) T. Lucretius Carus
(98-55), schrijver van een rom. leerdicht
cie rerun natura in • 6 boeken, waarin de leer
van Epicurus ontwikkeld en verdedigd wordt.
Met groote kunst heeft hij dit onderwerp op
dichterlijke wijze weten te behandelen en

door fraaie tafereelen en schilderingen afgewisreld.
Lueretilis, schilderachtige berg in het
sabijnsche land, op de grenzen van Latium en
niet ver van het buitenverblijf van Horatius.

Lucrinus (laces), .11ozQ^vo S Y6hro c , N.W.

inham der golf van Cumae op de kust van
Campania, door afdamming in een meer herschapen. Het was beroemd om zijne heerlijke
oesters. Augustus liet eene verbinding van
het Avernische met het Lucrinische meer tot
stand brengen, en in den dam eene doorvaart
maken. Thans is er van den dam niets meer
te vinden. Daar de naam Lucrinus aan lucrum
(winst) deed denken, begonnen de censoren
te Rome de publieke verpachting der staats
dien der oesterbanken in het-domeint
genoemde meer. Voor de badgasten te Baiae
leverde het meer een groot genot op.
Lucullus, familienaam in de gees Licinict
(Licinii n°. 21---26).
Lueumo, vorstentitel in de 12 etruscische

bondsteden, etruscisch Lauchme.
Lucas, een heilig woud, doch ook een dikwijs voorkomende naam van steden, evenals
bij ons verschillende plaatsnamen op -bosch
uitgaan. 1) Lucas Asturura in Tarraconensis,
heel in het N. van Asturia, ten N. van
Ovétum, het tegenw. Oviedo. — 2) Lucus
Augusti, in Callaecia, thans Lugo. — 3)
Lucas Anynsti, stad der Vocontii, ten 0. van
den Rhodanus (Rhone), in Gallia Narbonensis. — 4) Lucus Angitiae, aan den Fucinus Lacus, tegenw. Luco. Zie Angie a.
Lucasta = Locusta.
Luili. De oudste spelen der Romeinen stonden onder leiding van priesters of priesterschappen, zóó de Consualia (z. a.) en de
Equirria (z. a.) ; ook de ludus Troiae. (z. a.)
behoort hiertoe; ze hangen samen met oude
godsdienstige gebruiken. Van geheel anderen
aard zijn de door magistraten gegeven veel
belangrijker iucli votivi, zoo genoemd, omdat
de senaat zich voor liet geval van den gunstigen afloop van een oorlog door een gelofte
(votum) tot het geven daarvan verplicht had.
Zij vormden oorspronkelijk een onderdeel van
den triumphus, hetgeen daaruit blijkt, dat ze
beginnen met de pompa circensis, een plechtige
optocht onder leiding van den consul in
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triumphaal gewaad, die van het Capitool uit
eindigde in den circus rlaxinmus,-gine
waarop dan de wedrennen (z. circus) begonnen. Daar er geregeld oorlogen waren,
werden de spelen al spoedig van votivi annui,
waarbij het verband met den triumphus verloren ging. Ze werden nu Romani genoemd,
terwijl buitengewone volgens gelofte gevierde
feesten voortaan mayni heeten. Ze begonnen

met het epulzum Jovis op de Iden van September, dan volgde den 14den Sept. de keu
paarden (equorum probatio) en van-ringde
15-18 Sept. de eigenlijke circusspelen. Sinds
364 werden er . tooneelvoorstellingen (Zetdi
seenici) naar Et •useisch voorbeeld aan toegevoegd. Deze vielen op de dagen aan de
Iden van September voorafgaande. In den
aanvang waren dit pantomimische dansen
onder begeleiding van fluitspel ; het eerste
tooneelstuk, een werk van Livius Andronicus
werd in 240 opgevoerd. Eerst in 55 werd
het eerste steenera theater door Polnpeius gebouwd. Vóór dien tijd werd telkens een
houten scena niet oploopende zitbanken (speclacula, cavea) opgeslagen. De ludi Romani
stonden onder de opperleiding van den consul,
maar reeds sinds 366 hadden de aediles curules
(z. aediles) de geheele regeling in handen.
Wanneer de lachi plebei het eerst zijn gehouden, weet men niet; v. s. dateeren ze uit
den oudsten tijd der republiek. Tot geregelde
spelen zijn ze waarschijnlijk geworden in 220,
na de stichting van den circus Flaminius,
waar de wedrennen, er mede verbonden, plaats
hadden. Ook hieraan werden spoedig lachi
scenici toegevoegd. Ze vallen in de maand
November. Voorzitters zijn de aediles plebis.
Verder vindt men luili Cereáles in April, ter
eere van Ceres, Liber en Libera, v. s. ontstaan
tegelijk met de wijding van den Cerestempel
in 493, sinds 202 jaarlijks gevierd ; slechts
één dag was gewijd aan circusspelen, de andere
dagen hadden loci scenici plaats. Ze staan
onder leiding van de aediles plebis. Evenzoo
is de regeling bij de lach Apollinares, ingesteld in 212, die onder leiding staan van den

praetor urbanus. De lach Meçjalenses (z. Mega
lesla), als jaarlijksche
ksche feesten ingesteld in
191, en de 1. Florales, sinds 173, zijn in

hoofdzaak 1. scesmici. Al deze spelen werden
uit naam en op kosten van den staat gegeven.
De ambtenaren voegden uit eigen middelen
aanzienlijke sommen hierbij, om zoodoende
de volksgunst te winnen.
Behalve deze spelen vindt men in later
tijd nog spelen ingesteld ter herinnering aan
overwinningen, zooals de lachi victoriae Sullanae
(ingesteld in 82) en de 1. victoriae Caesaris
(ing. in 46) ; dit zijn uitsluitend 1. circenses.
In tegenstelling met de luili staan de
rizunerci gladiatoria (z. glaclialores). Ze gaan
oorspronkelijk uit van particulieren, gewoonlijk ter vervulling van een plicht van eerbied
(menus) jegens een afgestorvene bij diens
begrafenis. Zij zijn uit Etrurie ingevoerd en
voor het eerst op het forum gegeven in 264.
Eerst in 105 hebben de consuls P. Rutilius

Rufus (Rutilii n°. 2) en C. Mallius Maximus

ze als buitengewone luili van staatswege gegeven. Hetzelfde geldt van de venationes
besliarum (z. venatio) die voor het eerst in
186 voorkomen.
Luili instaurativi. Dikwijls gebeurde het
dat de spelen die van staatswege gegeven
werden, wegens een fout in den vorm of en
storing gestaakt werden, en dan opnieuw
moesten gegeven worden. Deze instauratio is
echter alleen van toepassing op de lachi Ro-

mani en de 1. plebei.

Ludes Troiae, een soort van wapendans te
paard, die te Rome in overoude tijden op 19
Maart (Quinquatrus) en 19 October (A.rmilustrium) door knapen van aanzienlijken stand
onder leiding der Iribuni telerum (z. a.) werd
uitgevoerd. Vroeg in vergetelheid geraakt,
werd het spel waarschijnlijk in den tijd van
Sulla opnieuw ingesteld, en sedert wordt er
nu en dan melding van gemaakt, vooral in
den vroegen keizertijd. Vergilius (Aen. V
545-603) laat op bevel van Aeneas Ascanius
met andere Trojaansche knapen op Sicilië dit
spel als een soort carousselrijden opvoeren
ter eere van zijn gestorven grootvader Anchises : „Troiaque nunc, pueri Trgianum d.icitur agmen" (v. 602). Met Troje had het spel echter oorspronke-

lijk niets te maken.
Lugdnnum, 1) zeer belangrijke stad van
Gallia, aan de vereeniging van den Arar
(Saone) met den Rhodanus (Rhone), sedert 43
rom. kol. en als zoodanig later Copies Claudia
Augusta geheeten, thans Lyon. Onder de keizers was L. beroemd als residentie - en . akademiestad; bet had prachtige gebouwen, o. a.
het paleis, waarin keizer Claudius geboren
werd (10), eene grootsche waterleiding, enz.
Bij de nieuwe indeeling- van Gallia door
Augustus werd Lugdunum hoofdst. van het
uitgestrekte Gallia Lugdunensis. Hier had men
ook sedert 12 de ara Romae et Auyusli, waar
vertegenwoordigers der 64 civitates van de

3 Galliae (Aquitania, Lugdunensis, Belgica)

jaarlijks voor offers en feesten bijeenkwamen.

— 2) Lugdunum Convenarum, in Aquitania,
hoofdst. der Convenae. — 3) Lugdunum Batavorum, welke naam nu eenmaal als latijnsche
naam voor Leiden in zwang is gekomen,
hoewel het waarschijnlijk v. s. meer westelijk
v. a. zuidwestelijk, in de duinen bij den
Haag, lag.
Lugii = Ligli.
Luna, noordelijkste stad van Etruria met
eene prachtige haven (thans de golf van Spezzia), sedert 177 rom. kolonie. In den omtrek
waren beroemde marmergroeven. Lunense mar-

mor, het tegenw. cararisch marmer.

Tuna silva, in Germania, het zuidelijke
gedeelte van het tegenw. Moravische gebergte,
ten N. van Vindobona (Weenen).
Lupereal, de wolfsgrot, eene grot aan de
N.W. helling van den Palatinus, aan Faunus gewijd.
Luperealia, reinigings- en verzoeningsfeest
ter eere van Faunus den 15cIen Februari
gevierd. Het feest begon met het offeren van
bokken in het Lupercal, een grot aan den

LTJPERCI-----LTJTORIUS PRISCUS.
voet van, den Palatijnschen berg ; bij dit
offer raakte men twee jongelingen met het
bebloede offermes op het voorhoofd aan,
waarop een ander onmiddellijk het bloed met
in melk gedoopte wol afwischte. Na het
offermaal liepen de Luperci, alleen met de
huiden der geofferde bokken bekleed, door
de geheele stad, en sloegen ieder, die hen
ontmoette, met riemen, die uit die huiden
gesneden waren ; deze riemen heetten februa ;
gehuwde vrouwen plaatsten zich gaarne op
hun weg om zulk een slag te krijgen, in de
hoop daardoor haar huwelijk met kinderen
gezegend te zien. Om de uitgelatenheid, die
hierbij heerschte, eenigszins tegen te gaan,
bepaalde Augustus, dat baardelooze jongelingen niet aan den tocht door de stad mochten deelnemen. --- De Lupere. werden tot
het einde der 5de eeuw gevierd.
Luperei, priesters van Faunus. Zij waren
verdeeld in twee collegia van 12 leden, de
L. 1Fabidni en de L. Quinliliani of Quinctiales, waaraan sedert 45 ter eere van Caesar
nog de L. Iulii werden toegevoegd.
Lupiae, ./1ov7tirfi, stad van Calabria, tusschen Brundisium en Hydruntum (Otranto).
Luppia, thans de Lippe, die bij het tegenw.
Wesel in den Rijn valt.
Lurius Agrippa (M.) werd door Octavianus
tot praefectus ván Sardinia aangesteld, doch
door Menas (Menodórus), legaat van S. Pompeius, verjaagd (40). Bij Actium kommandeerde hij den rechtervleugel van de vloot
van Octavianus.
Luseius Lavinius of Lanuvinus, blij spel
tijdgenoot van Terentius (± 175)-dichter,
en meermalen diens mededinger.
Litsitania, . lot'co, avia, ongeveer het tegenw.
koninkrijk Portugal. Hier hield de Lusitaniër
Viridthus 10 jaar lang (150-140) een hardnekkigen kamp tegen de Romeinen vol. Na
zijn dood werd Lusitania onderworpen (138);
zie verder Hispania.
Lustratio, in het algemeen eene zuivering
of reiniging, zat-uouóc. Sommige handelingen
vorderden, dat men zich, al was het dan ook
slechts door besprenkeling, reinigde, b. v.
wie in een sterfhuis was geweest, besprenkelde zich bij het heengaan met water uit
een vat, dat tot dit doel aan de deur was
geplaatst. Soms werden geheele steden, volken,
enz., gezuiverd, zooals het geval was, toen
Athene na den moord van Cylon en de
daarop gevolgde pest door Epimenides van
bloedschuld gereinigd werd. Dat bij zulk eene
lustratio van zware schuld ook dieren geofferd werden, spreekt van zelf. Vóór de tempels der goden stond ook een vat met wijwater, aqua lustralis. Men besprenkelde zich
niet met de handen, maar met een olijf -,
laurier -, myrten- of rosmarijntak, dien men
in liet water doopte. — Bene lustratio liberorum had kort na de geboorte plaats, bij de
meisjes op den achtsten, bij de jongens op
den negenden dag. Deze handeling, waarmede
wij onzen doop eenigszins kunnen vergelij keïi, gold ook als beveiligingsmiddel tegen
betoovering. De dag, waarop zij plaats had,
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heette dies lustricus. Bij de Romeinen werden
ook vloten door offers voor het uitzeilen
gereinigd; ook komen reinigingen van legers
voor. Bij zware ziekten wendde men ook wel
berookingen aan.
Lustrum, in het bijzonder het reinigingsoffer voor het rom. volk, dat telkens na
afloop der volkstelling werd gehouden. Hierbij
werden een zwijn, een schaap en een stier
geofferd en het bloed in een groot bekken
opgevangen. Dit offer droeg den naam van
suovetaurilia,. De censor die dé plechtigheid
bestuurde, bad daarbij, ut dii immmmortales res
populi Romani meliores ammzplioresque facerent.
De geijkte uitdrukking voor het houden van
het lustrum is lustrum condere. Daar de census
elke vijf jaar behoorde gehouden te worden,
heeft lustrum de beteekenis van vijfjarig tijd
-perk
gekregen.
Lutatii, plebejisch geslacht. 1) C. Lutatius
Catulus, consul 242, versloeg in het begin
van 241 de carthaagsche vloot bij de Aegatische eil., en noodzaakte de Carthagers, om
vrede te vragen. -- 2) Q. Lutatius Cerco,
broeder van n°. 1, nam als consul in 241
Falerii in, en was censor in 236, toen hij
stierf. Hij genoot den roem van groote
rechtschapenheid. -- 3) C. Lutatius Catulus,
consul 220, werd door de Galliërs in Cisalpïna in 219 met C. Servilius (Servilii n°. 10)
krijgsgevangen gemaakt en 16 jaar in gevangenschap gehouden. -- 4) Q. Lutatins Catulus,
consul 102, versloeg als proconsul met C.

Marius in 101 de Cimbren in Gallia Cisalpïna. In den burgeroorlog werd hij als aan
-hangerdotim jMarus,die
hem haatte, vogel
vrij verklaard, waarop hij
zich door kolendamp liet stikken (87). Hij
bezat in hooge mate de gave. der welsprekendheid en daarbij een zeer fraaie stem.
Hij schreef memoires, die verloren gegaan
zijn. — 5) Q . Lutatius Catulus, zoon van
n°. 4gold ira Sulla's dood als hoofd der
aristocratische partij te Rome ; hij was echter
zeer gematigd en boezemde door zijn rechtschapen en edel karakter vriend en vijand
eerbied in. Hij was consul in het jaar van
Sulla's dood (78), (z. Plain a of Plotia (lex)
de vi), en bedwong toen, met Pompeius ver
oproerigen consul Lepidus. Later-enigd,
bestreed hij de lex Manilia de imperio Cu.
Pompei (66). Aan hem was het toezicht op
den bouw van den nieuwen tempel voor
Jupiter Capitolinus opgedragen, en aan de
wijding daarvan in 69 ontleent hij den bijnaam van Capitolinus. Ook heeft hij het
Tabularium gebouwd. Hij was de laatste
princeps senaíus tijdens de republiek. Hij
overleed in 60.
Lutetia (Parisiorum), %Io, zozovca, —zixa,
Jo2,zer,, hoofdstad der Parisii, thans Parijs,
op een eiland in de Sequana (Seine), eene
belangrijke handelsstad. Later residentie van
verschillende keizers, o. a. van Iulianus, die
hier een paleis liet bouwen.

Lutorius Priseus, role. ridder, die een
lijkzang op Germanicus had gedicht. Bij eene
ziekte van Tiberius' zoon Drusus, had hij bij
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voorbaat ook een ljkzang op dezen vervaardigd, waarvoor hij door den senaat ter dood
werd veroordeeld (1 n. C.).
Lyaeus. At(UOÇ, bevrijder (van zorgen),
bijnaam van Dionysus; 1ctea Lyaeus = wijn.
Lybas, Ai'/i(Lç, de schim van Polites, no.
1 of 2, die als plaaggeest de omstreken van
Temesa door gruweldaden onveilig maakte,
totdat hij door Euthynus verdreven werd.
Lycabettims, Amizaflix6ç, een rotsheuvel
dicht bij de muren van Athene, ten N.O.
van de stad, links van den weg naar Marathon.
Lyeaea, AlOCC1(L, vlek in Arcadia, waarvan
de inwoners door Epaminondas werden genoodzaakt, Megalopolis te helpen bevolken.
Nabij het plaatsje lag de mons Lyccieus,
AVZ(LOj/

dQOç.

Lycaeus,

A1OffsîOÇ, bijnaam van Zeus en
Pan, naar den hun gewijden berg Lyeaeus.

Lycambes, zhucimç, Z. Arc/liloc/ius.
Lyeon, Aiizcw', 1) zoon van Pelasgus en

Meliboea of Cyllne, koning van Arcadid. Hij
en Zijne 50 zonen waren berucht wegens hun
snoodheid en overmoed. Toen Zeus de aarde
bezocht om zich van de boosheid der menschen te overtuigen, noodigden zij hem aan
hunne tafel en zetten hem de ingcwanden
van eels knaap voor, dien zij geslacht hadden. Zeus wierp echter de tafel omver en
doodde L. met al zijne zonen door den bliksem of veranderde hen in wolven, alleen de
jongste, Nyctinius, werd door Gaea gered,
vgl. Arcczs. - V. s. was het deze gruweldaad, die Zeus bewoog tot het zenden van
den groeten vloed van Deucalion. soms = Areas, kleinzoon van den vorigen.
- 3) zoon van Priamus en Laothoë, door
Achilles gedood. - 4) koning van Lycië,
vader van Pandarus.
Lycaonia, /IVzao(,., landschap in het binnenland van Asia minor, een bijna boomloos
gewest, doch door zijn weidegrond geschikt
voor schapenteelt. In het N.O. lag het groote
zoutmeer Tatta. De inwoners waren ervaren
boogschutters. Z. Galcoia aan het slot.
Lycaonis, Amowos' ç , Lyccsonici Arcus, Callisto, dochter van Lyciion.
Lycum, //fom/, oudste gymnasium van
Atheine, even buiten de muren ten 0. der stad
en nabij den Ilisas, met fraaie wandelingen,
waar Aristoteles al wandelende Zijne (peripatetische) lessen gaf. Het Lyceum droeg zijn
naam naar den nabijgelegen tempel van
Apollo Lycus. Het werd, evenals de Academia, bij het beleg van Athene door Sulla
in 86 verwoest.
Lyeus, Afxo ç , bijnaam van Apollo, als
den god, die de wolven van het vee afhoudt,
of als lichtgod; v. s. = Lycius.
Lyehnidns, A itth3ç, AU(Yç, stad in Illyris barbara nabij de macedonische grenzen,
hoofdstad der Dassarëtae, aan de via Eyncciu
gelegen en aan het meer ]'ckniis, Airç
( meer van Ochrida).
Lycia, /u1'z1(f., vruchtbaar landschap op de
Zuidkust van Asia minor, waarvan de bewo
ners bij Homerus als bondgenooteu der Tro,

janen voorkomen. Als bewoners komen nog
voor: de Milyers, wier naam nog in het
N.O. deel, Milycts, is blijven voortleven, en de
Solymers, aan den berg Climax (z. a.) of
Solyma (= trap), die als vijanden der Lyciërs
voorkomen. De eigenlijke Lyciërs, Afoo,
die in het dal van den Xanthus wonen,
noemden zich oudtijds Termilers, T1tia,
TsLijc. Zij zijn van indo-germaanschen
stam met een eigenaardige beschaving. Beroemd zijn de lycische rotsgraven. De grieksche taal is er vroeg doorgedrongn. Lycia
wist zijne vrijheid tegen de Lydiërs te verdedigen, doch moest voor de Perzen bukken.
Later maakte het deel uit van het attische
zeeverbond. Het was toen eene republiek,
uit 23 bondsgemeenten bestaande (zhxwi
vo zo' o ' of TO zotrn' Amzoni ii9'o ç ). De zetel
van het bestuur was Xanthus, aan de gelijknamige rivier. Deze staatsvorm bleef, ook
onder macedonische en syrische opperheerschappij bestaan tot in 188, toen de Horn.
het gewest aan Rhodus wegsehonken. In 167
werd Lycia weder vrij verklaard (z. Rilodus)
in 43 na C. werd het met Pamphylia tot
ééne romeinsche provincie gemaakt, waarvan
Myra de hoofdstad werd. In Lycia behoort
het monster Chimaera te huis, welke mythe
ontleend is aan den vulkaan Chimaera aan de
Oostkust.
Lyeides, Aiizdç, Athener, die voor den
slag bij Plataeae tot vrede met de Perzen aanned, en daarom met vrouw en kinderen gesteenigd werd.
Lyeis, -ens, Afzç, —zoç, atheensch blijspeldichter, tijdgenoot van Aristophanes.
Lyeiiis, Amztoç:, bijnaam van Apollo, naar
zijn orakel te Patara in Lycië (Lycicte sortes).
Lyeills, (Rzoç, Athener, zoon van Myron
n°. 2, beeldhouwer en bronsgieter uit ± 440.
Lyeoleon, Amuohsi, atheensch redenaar,
leerling van Isocrates.
Lycom4es, Aiizo,s2ös7ç, 1) koning der Dolo
op Scyrus, aan wiens hof Achilles (z .a.)-pers
voor den trojaanschen oorlog eenigen tijd
leefde. Hij doodde Theseus door hem verraderljk van een rots in zee te werpen,
daarom werd zijn eiland later door de Atheners verwoest. - ) Athener, die in den slag
bij Artemisium het eerste perzische schip
veroverde. - 3) van Mantinëa, een rijk,
ondernemend en vaderlandslievend man, die
na den slag bij Leuctra de vereeniging der
Areadiërs en de stichting van Megalopolis
bewerkte. Om Arcadië evenzeer van thebaan
van spartaanschen invloed vrij te-schenal
houden, trachtte hij een bondgenootschap
met Athene tot stand te brengen, maar van
een reis daarheen terugkeerend, werd hij door
arcadische ballingen gedood (366).
Lycoinitlae, 4i'zolt (Yi, —ec?(st, Z. Lycus n°. 4,
Lycon, Afx(tfl', 1) zoon van Hippocoön,
door Heracles gedood. - 2)- Tojaan, door
Penelells gedood. - 3) Athener, een van de
aanklagers van Socrates. - 4) Achaeër, die
in het leger van Cyrus den jongeren diende;
op den terugtocht spoorde hij Zijne landgenooten tot verzet tegen Xenophon aan, en
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veroorzaakte hij verdeeldheid in het leger der
Grieken. - 5) van Troas, leerling van StFato
en gedurende 43 jaar (269-226) hoofd der
peripatetische school. Om zijne welsprekend
heid werd hij 12j'(o', dulciloquzu, genoemd,
en stond hij in hooge gunst hij Antigonus,
Attains en Eumeues. Zijne phiiosophisehe
werken zijn verloren gegaan.

Lycophrön, Al)6vtoY)', 1) van Cythëra,

vriend van Aias n. 2, door Hector gedood. 2) zoon van Periander. Hij was bij zijn grootvader Procles opgevoed, cii van dezen vernam hij, toen hij naar zijn vaderland zou
terugkeereri, dat zijne moeder door Periander
vermoord was. Te huis gekomen, gaf hij aan
zijn toorn hierover in bittere woorden lucht,
zoodat zijn vader hem uit zijn huis joeg, en
later, toen hij alle pogingen tot verzoening
afsloeg, naar Coreyra liet brengen. Toen
Periander echter oud werd, en I. doof bleef
voor alle beden om terug te keeren, bood P.
hem eindelijk de regeering aan, en beloofde
hij zelf op Coreyra te gaan wonen. Dit voorstel nam L. aan, maar voordat het tot uitvoering kwam, werd hij door de Corcyraers,
die vreesden den dwingeland bij zich te ontvangen, gedood. - 3) tyran van Pherae
omstreeks het einde van den peloponnesisohen
oorlog, die onder begunstiging der Laocdaemoniërs naar de heerschappij over geheel
Thessalid streefde. .- 4) zwager en een van
de moordenaars van Alexander van Pherae;
na diens dood regeerde hij totdat Philippus
van Macedonië hem verjoeg. - 5) van Chal.
eis op Euboea, grammaticus en dichter te
Alexandrië, waar hij onder Ptolemaeus Phila
deiphus aan de bibliotheek werkzaam was.
Behalve een boek over de eomoedie en een
aantal treurspelen, schreef hij een nog bewaard gebleven groot iambiseh gedicht,
KwociöQ of 'ALlc1'JQa, waarin hij door
deze profetes een groot aantal gebeurtenissen
tot den tijd van Alexander d. G. laat voorspellen. Het werk is daardoor voor mythologic en geschiedenis belangrijk, dichterlijke
waarde heeft het echter niet, bovendien is
het zoo moeilijk te verstaan, dat aan L. deswege de bijnaam ooiiç gegeven werd.
Lycopolis, 1) Actn' nvbb,ç, stad aan den Nijl
in Thebaïs, waar eens eene aethiopisehe legerschaar door wolven op de vlucht zou gedre
ven zijn, thans Syoet, in Opper -Aegypte,

ten Z. van Hermopolis magna. - 2) Azoi'
;7t 0 )1ç, stad in de Delta.
Lyeora, stad aan den Lycoreus,
den naar Delphi toegekeerden top van den
Parnassus.
Lycoris, eigenlijk Cythëris geheeten, danseres, minnares van den rom. dichter Cornelius Gallus, later van M. Antonius.
Lycorinas, A1'zíQ/L(Zç, rivier in Aetolia =
Eunus.

Lyeortas, Aezipcaç, van Megalopolis, na
den dood van Philopoemen (183)strateeg van
het achaeisch verbond. Hoe verdienstelijk hij
zich ook in deze betrekking maakte, konde
hij toch zijn gezag niet handhaven tegen het
drijven der partijen, waarvan de val van het

De geschiedschrj
verbond het gevolg was.
Polybius was zijn zoon.
-ver
Lyetus, Ana:iç, eene der oudste steden van
Creta, ten Z.O. van .Cnossus. Lycius = cme-

tensisch.

Lyeurgus, Aiioiyo, 1) zoon van Dryas,
koning der thracische EdoniÈrs, die zich tegen
de invoering van den dienst van Dionysus
verzette, daarom door Zeus blind gemaakt
werd en vroeg stierf. - V. a. werd hij met
waanzin gestraft, zoodat hij zijn eigen zoon
doodde, en daarna naar een eenzame vlakte
werd gebracht, waar hij door paarden verscheurd werd. - 2) zoon van Alelis en
Neaera, koning van Arcadië, die Areïthous
doodde. - 3) zwager van Adrastus, die met
de zeven vorsten tegen Thebe optrok. Hij
werd na zijn dood door Asclepius in het
leven temuggeroepen. - 4) zoon van Pheres,
koning van Nemea, vader van Opheltes. 5) de beroemde wetgever van Sparta. Hij
leefde, naar men aanneemt, in de 9de eeuw,
en wordt niet zonder beteekenis de zoon van
Eunomus en de vader van Eucosmus genoemd.
Hij behoorde tot het geslacht der Procliden
en regeerde als voogd over zijn onmondigen
neef Charilttus of Leobôtas, maar door verschillende partijen verdacht gemaakt, vond
hij het raadzaam het land te verlaten. Na
10 jaar op Creta, in Klein -Azië en Aegypte
gereisd te hebben, keerde hij naar zijn vaderland terug, waar onder de zwakke regeering
van zijn neef de burgertwisten eene gevaarlijke hoogte bereikt hadden. Met goedkeuring
van het delphische orakel voerde hij eene
geheel nieuwe staatsregeiing in, geheel gegrond op de eigenaardigheden van het donsche volkskarakter, en waarvan dan ook de
voornaamste trekken in andere donisehe staten teruggevonden worden. Hij verdeelde de
politieke macht onder de koningen, den raad
(yQovoa) en de volksvergadening, schreef
gelijkheid van grondeigendom, gemeenschappeljke maaltijden (OeOOT) voor de burgers,
strenge leefregels en eene harde, wezenlijk
militaire tucht voor, en trachtte iedere verandening te beletten of te bemoeielijken door
een aantal bepalingen, als het weren van
vreemdelingen, het verbod om te reizen, de
beperking van handel en nijverheid, enz.
V. S. was de geheele wetgeving, om gemakkeljker in het geheugen geprent te kunnen
worden, in korte verzen (ijvQa) vervat.
Toen hij gereed was, liet hij zijne medeburgers zweren niets aan zijne wetten. te
veranderen, voordat hij van een reis naar het
delphische omakel teruggekeerd zou zijn, en
toen dit zijn werk had goedgekeurd, eindigde
hij in ballingschap zijn leven. De Spantanen
vereerden hem eeuwen lang als een god en
als den grondlegger hunner gnootheid en
hunner voortreffeljkheid in den oorlog. De
wetgeving van Lye. bleef in hoofdzaak
eeuwen lang in stand, en eerst na den peloponnesischen oorlog wordt de eerste gewichtige verandering er in vermeld. Z. Epicdeus.
Het is echter niet aan te nemen dat de geheele maatschappelijke en staatkundige innich
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ting van Sparta haar ontstaan aan één per-

soon te danken zoude hebben, en van vele
instellingen kan men niet zekerheid aantoonen, dat zij van veel - lateren tijd zijn dan
dien, waarin Lye. zou geleefd hebben. Door
velen wordt betwijfeld, dat er iemand bestaan zou hebben, die met recht de wetgever
van Sparta genoemd zou kunnen worden. —
6) Athener, aanvoerder der aristocratische
partij in de burgertwisten na de wetgeving
van Solon. — 7) Athener, zoon van Lycophron, geb. 390, trad bij het dreigende gevaar van den kant van Macedonië als een
krachtig verdediger der politiek van Demosthenes en Hyperides op ; vooral verwierf hij
roem door zijn beheer der financiën (338--327)
en door zijne bemoeiingen tot versterking
der vloot. Ofschoon de eenige redevoering,
die van hem overgebleven is, hem niet als
een van de eerste redenaars doet kennen,
werd hij onder de 10 attische redenaars
opgenomen. Hij stierf in 325/4- en werd op
staatskosten begraven, nadat hem reeds bij
zijn leven menig eerbewijs van het dankbare
volk was ten deel gevallen.
Lyons, -4 zoS, 1) zoon van Poseidon en
Celaeno, die door zijn vader een plaats op
de eilanden der gelukzaligen verkreeg. — 2)
zoon van Hyrieus, vluchtte met zijn broeder Nycteus wegens een moord naar Thebe,
waar zij gastvrij ontvangen werden. Na den
dood van Nycteus regeerde hij als voogd over
Labdacus, en toen deze gestorven was, over
Laïus. Z. Arnpkion en Intiope. — 3) zoon van
den vorigen of van Poseidon, vermoordde
gedurende eene afwezigheid van Heracles
diens schoonvader Creon, en bedreigde ook
Megara en hare kinderen, toen Heracles
terugkeerde en hem doodde. — 4) zoon van
Pandton, vluchtte voor zijn broeder Aegeus
naar het land der Termilac, dat naar hem
Lycië genoemd werd. Hij was de stamvader
der Lycomidae of Lycomedae, een geslacht
van priesters bij de eleusinische mysteriën. —
5) zoon van Dascylus, koning van Mysië,
die de Argonauten en Heracles gastvrij opnam. Heracles veroverde voor hem het land
der Bebryces, dat naar hein Heracléa genoemd
werd. — 6) uit Rhegium, leefde onder Ptolemaeus I en II, schreef een werk over de
geschiedenis van Libyë, verder over Sicilië
en over Thebe.
Lycus, AixoS, 1) rivier in Assyria, zijtak
van den Tigris, ook Zabatas genoemd. -2)
rivier in Pontus, zijtak van den Iris. — 3)
rivier in Phrygia, die tusschen Colossae en
Laodicéa een eind onder den grond voort stroomt en in den 'Maeander valt. — 4)
riviertje in Bithynia, bij Heracléa.
Lydda, ra 11diMi^, stad in Palaestina, later
Diospolis, tusschen Joppe en Jerusalem.
Lydia, Alrr^fL, land in het W. van Asia
minor, oudtijds Maeonia geheeten ; later heet
nog het oostelijk gedeelte, aan den Boven Hermus, Maeonia. Lydia wordt begrensd ten
N. door Mysia, ten 0. door Phrygia, ten Z.
door Caria, terwijl de kust met grieksche
steden bezet is. Het was een zeer oude staat.

Van -I- 1600 tot + 1300 heerschte, volgens de
latere grieksche overlevering, de dynastie der
Atyaden, daarna die der Heracliden tot ± 687,
toen met Gyges, de eerste historische per-

soonlijkheid, de Mermnaden op den troon
kwamen. Onder dit huis werden de grieksche
steden op de kust onderworpen. De grootste
macht en uitgebreidheid bereikte het lydische
rijk onder Croesus, doch toen werd het ook
in eens door Cyrus ten val gebracht en tot
eene perzische provincie gemaakt. Onafhankelij k is het daarna niet meer geweest. De
Lydiers, lltvd'ou', vroeger Maeones, ]vol-PS;
vóór de perzische verovering een krijgshaftig
volk, werden kunstmatig verwijfd gemaakt.
Ze hebben reeds vroeg grieksche zeden en
grieksche goden overgenomen en de grieksche taal is spoedig in hun land doorgedrongen. De Grieken meenden, dat de Etruscers van lydische afkomst waren ; vandaar
bij Vergilius L Ydi — Etruscers, Lydius Th, .

buis -- de Tiber. In Lydia behooren de
mythen te huis van Tantalus en van Midas,
den koning met de ezelsooren. De hoofdstad
is Sardes.
Lydiadas, AccrtáckeS, tyran van Megalopolis. een dapper en heerschzuchtig man, legde
de alleenheerschappij neder, toen hij zag dat
alle tyrannen in de Peloponnésus voor het
achaeisch verbond wijken moesten. Later (233)
werd hij strateeg van het verbond, maar
Ardtus verdrong hem. Toen Cleom eves in liet
gebied van Megalopolis een inval deed (226),
verjoeg L. hem aan het hoofd zijner ruiterij,
hij waagde zich echter te ver bij het vervolgen der vijanden, werd omsingeld en gedood.
Lydias, Aiid'i«S, ook Ludias, AovrtleS, rivier
in Macedonia, die in zijn loop het meer
Borborus vormt en zich vroeger in den Haliacmon uitstortte; tegenwoordig hebben deze
twee stroomen ieder een eigen monding.
Lygdainis, 11íyc?u1S, 1) hoofd der volks
moest voor -de aristocrati--partijoNxus,
sche partij het veld ruimen. Hij hielp Pisistratus bij diens pogingen om naar Athene
terug te keeren, deze ondersteunde hem later
wederkeerig, en zoo gelukte het hem, zich
de alleenheerschappij over Naxus te ver
Na eene regeering van 15 jaar echter-schafen.
werd hij door de Spartanen verjaagd (525).
— 2) tyran van Halicarnassus, vader van
Artemisia (n°. 1).
Lygdamus, dichter uit den kring van
Messalla, waarschijnlijk een pseudonym, z.

Albii.
Lyncestis,

een

der westelijke

landschappen van Macedonia, met eene illyrische bevolking, die oudtijds eigen vorsten
had uit het geslacht der Bacchiaden. De
inwoners heetten Lyncestae, di1yxr^orai.
Lynceus, A^1yx^fS, 1) zoon van Aegyptus,
. Danau.z. — 2) een van de Apharetidae (za.);
hij had zulk een scherp gezicht, dat hij in
het binnenste der aarde kon zien.
Lyricus, Avyxos, koning van Scythië of
van Sicilië, die van Triptolelnus den akker
leerde. Om zich de eer van de nieuwe-bouw
uitvinding toe te eigenen, wilde hij Tripto-
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lemus dooden, maar Demeter voorkwam hem,
en veranderde hem in een los.
Lyra, Ae(L, 1) zeer oud muziekinstrument,

met 3-9 snaren bespannen, dat men met de
vingers van beide handen bespeelde, of met
een plectrum in de eene hand en de vingers
van de andere. De uitvinding er van wordt
aan Hermes toegeschreven. - 2) sterrenbeeld,
naar men meende de her van Orpheus.
Lyrische poëzie, omvat in het algemeen alle
gedichten, die niet tot de epische of dramati
sche poëzie behooren, in het bijzonder echter
die gedichten, die bestemd waren onder bege
leiding van muziek en dans gezongen te
worden. Hiertoe behooren de melische en de
chorische poEizie, waarvan de eerstgenoemde
liederen bevat, die door een enkel persoon
onder begeleiding van muziek voorgedragen
werden, en waarin de dichter, geheel anders
dan in het epos of drama, aan zijne persoonljke gevoelens en gedachten uiting geeft,
terwijl tot de andere hymnen en gezangen
behooren, die bij godsdienstige plechtigheden,
feesten, enz., door een koor onder het uitvoeren van reidansen werden gezongen. De
melische (aeolische) poëzie bloeide in cle 7de
en Ge eeuw, en werd vooral door dichters
van den aeolischen stam (Alcaeus, Sappho)
beoefend, de chorische (dorisehe) was reeds
in zeer ouden tijd een deel van den eeredienst
en bleef lang in handen der Doriërs, totdat
zij in de 7de eeuw door Stesichorus, Anon
e. a. tot een hoogen trap van volmaaktheid
gebracht werd en sedert overal in Griekenland beoefenaars vond (Ibycus, Simonides,
Pindanus, Bacchylides). - De Horn. hebben
eerst tegen het einde der republiek op dit
gebied iets geleverd, hun eerste lyrische dichter is Catullus, hun voornaamste Honatins.
Lyrnessus, .zfiu'ioo.iç, stad in Mysia, ten
Z.O. van Adramyttium. Bier hadden de Gnie
ken Hippodamia, de dochter van Briseus
(Bnisis) buit gemaakt. Zie Briscis.
Lysander, AiO (c icYQOÇ, 1) Lacedaemoriiër,
werd in 407 aan het hoofd van de vloot
geplaatst. Daar hij zijne macht niet tegen die
der Atheners opgewassen achtte, vermeed hij
een open gevecht en trachtte hij zich ten eerste
in alle staten met de oligarchische partijen
in betrekking te stellen. Van de goede gezindheid van Cyrus, die kort te voren als
satraap aan de kust gekomen was, maakte
hij gebruik om zich ruime middelen voor
het onderhoud van zijn vloot te verschaffen.
Daar echter na afloop van zijn ambtsjaar
de toestand niet merkbaar veranderd was,
en hij vreesde dat zijn opvolger Callicratidas,
een man van een geheel ander karakter dan
hij, zijn werk ongedaan zoude maken, liet
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hij dezen door zijne vrienden en bondgenooten allerlei moeielijkheden in den weg leggen.
Toen Callicratidas in den slag bij de Argi
nusen het leven verloren had, kreeg L.
weder het opperbevel, ofschoon hij volgens
de wet niet voor de tweede maal den titel
van opperbevelhebber (iaiaQXoç) voeren
mocht. Door Cyrus weder ruim met geld
ondersteund, zoodat hij na afloop van den
oorlog nog 470 talenten naar Sparta medebracht, wist hij de Atheners in den waan te
brengen, dat hij het weder niet tot een slag
zou laten komen; ondertusschen wachtte hij
het gunstige oogenblik af, totdat hij bij
Aegospotami bij verrassing de geheele atheensche vloot van 180 schepen konde nemen;
3000 gevangenen werden ter dood gebracht.
Alle aziatische en thracische bondgenooten
van Athene vielen nu af, overal stelde L.
eene regeering van 10 mannen in waarvoor
overal personen gekozen werden, bereid om
alles te doen wat hij wilde. Daarop belegerde
en nam hij Athene, liet hij de muren afbre
ken en stelde hij de regeening der 30 in,
eindelijk dwong hij ook Samus, den eenigen
staat die zich nog verzette, tot overgave. L.
was toen de meest gevierde man in Griekenland, zijn roem werd door dichters bezongen,
en menige stad richtte voor hem een altaar
op als voor een god; hij had zijn doel bereikt, en Sparta tot den eersten staat in
Griekenland, zichzelf tot den eersten man in
Sparta gemaakt. Maar niet alleen dat zijn
geluk veel afgunst verwekte, de middelen,
die hij te baat nam om zijne macht te handhaven, maakten hem algemeen gehaat; met
dobbeisteenen, zeide hij, bedriegt men kinderen, met eeden mannen. Toen de 30 mannen
te Athene door de atheensche ballingen
bedreigd werden, en L. hen met zijn leger
kwam verdedigen, bewerkte koning Pausanias
een vergelijk tusschen de partijen, waarvan
het herstel der democratie het gevolg was.
Ook in de andere staten moesten de ephorer,
ten gevolge van de luide klachten der bevolking, een einde maken aan de regeening
der 10 mannen. En toen L. later de verlonen macht poogde te herwinnen, terwijl hij
Agesilus, die door zijn toedoen de regeening
gekregen had, op zijn veldtocht in Azië
vergezelde, trad deze zoo vastberaden tegen
hem op, dat L. spoedig naar Europa terugkeerde. Door Pausanias tegengewerkt en
door Agesilus gekrenkt, beraamde hij nu het
plan tot eene omwenteling, ten einde het
erfelijk koningschap omver te werpen en de
regeering voor alle Heracliden, waartoe ook
hij behoorde, toegankelijk te maken. Om zich
hiervoor steun te verschaffen, deed hij reizen
naar de orakels van Delphi, Dodöna en Ammon, maar hij vond, naar het schijnt, nergens wat hij wenschte. Zijne plannen kwamen
ook niet tot uitvoering, want inmiddels brak
de corinthische oorlog nit. L. werd naar
Boeotië gezonden om zich bij Haliartus met
Pausanias te vei-eenigen, het plan mislukte,
hetzij Pausanias te laat kwam, hetzij L. met
overijling te werk ging, en bij een aanval op
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Haliartus sneuvelde hij (395). — 2) ephoor
ten tijde van Agis III en begunstiger van
diens hervormingsplannen.

Lysanorida s, .1vou vooida , een van de spar taansche harmosten, die in 379 de Cadméa aan
de Thebanen overgaven ; om zich aan de zware
boete te onttrekken, waartoe hij hiervoor
veroordeeld werd, ging hij in ballingschap.
Lysias. Ai»ka S , zoon van Cephalus n°• 2,
geb. ± 445, ging, nadat hij eene voortreffelijke opvoeding genoten had, ap den leeftijd
van 15 jaar naar de atheensche volkplanting
te Thurii. Daar beoefende hij onder leiding
van Tisias welsprekendheid en wijsbegeerte,
en stond hij, gedeeltelijk ook wegens zijn
aanzienlijk vermogen, in hoog aanzien. Ten
gevolge van de Athene vijandige stemming,
die na den ongelukkigen afloop van de
expeditie naar Sicilië in Thurii opkwam,
moest hij echter met zijn broeder Polelnarchus en 300 anderen, allen erkende aanhangers
der democratie, van daar vluchten, en keerde
hij in 412 naar Athene terug. Ook daar
genoot hij, evenals zijn broeder, aller achting
en vermeerderden zij hun vermogen door
eene fabriek van schilden, waarin 120 slaven
werkten. Door de 30 werden zij echter hiervan beroofd, Polemarchus werd gedood en
L. moest naar Megara vluchten, van waar
hij, zooveel als zijn verminderd vermogen
het toeliet, krachtig medewerkte tot herstel
der democratie. Zoodra hij teruggekeerd was,
klaagde hij Eratosthenes, een van de 30, aan
wegens den moord van Polemarchus, en de
redevoering, die hij bij deze gelegenheid
hield, verwierf zoo grootera lof, dat hij besloot
voortaan zijn beroep te maken van het schrijven van pleitredenen. Zijne tijdgenooten
waren zoo ingenomen met zijn werk, dat hij
233 redevoeringen geschreven heeft, waarvan
hij alleen de genoemde zelf hield ; de nog
bestaande, 34 in aantal, die echter waarschijnlijk niet alle echt zijn, munten uit door
zuivere taal, duidelijkheid, en vooral door
een afwisselenden stijl, die met zeldzame
bekwaamheid steeds in overeenstemming gebracht is met het karakter en de omstandigheden der verschillende sprekers. Door
de alexandrijnsche geleerden werd hij onder
de 10 attische redenaars opgenomen. Hij
bereikte den leeftijd van 80 jaar.

Lysieles, 111 mz ijr , 1) atheensch demagoog,
na den dood van Pericles met Aspasia gehuwd. — 2) atheensch veldheer in den slag
bij Chaeronëa, op eene aanklacht van Lycurgus (n°. 7) ter dood veroordeeld.
Lysierates, A 'oizoui , Athener, die als
choreeg in 334 den prijs won; het door hem
volgens gewoonte opgerichte gedenkteeken
(%ooipxó s zo^7rol's, z. Choi°agus) bestaat nog;
zie de afbeelding bij Athennae, blz. 103.
Lysimachéa, 112^oáXt«, bij de Rom. Lysinachia, vesting door Lysimachus na de ver

-woestingvaCrdphcisersonesus gesticht op de plaats, waar de Hel
overgaat (309). De-lespontidPr
inwoners van Cardia en Pactye en andere
plaatsen in de buurt gelegen, werden hier -

heen overgebracht. De plaats diende als
hoofdstad van zijn nieuw gesticht rijk.

Lysimachus, 11t^o•1O(LXo4, van Pella, zoon
van Agathocles, geb. omstreeks 355, generaal
en later vertrouwd vriend van Alexander
d. G., onderscheidde zich vooral bij den
indischen veldtocht en werd bij Sangala
gewond. Na den dood van Alexander kreeg
hij Thracië (323), en had daar zooveel te
doen met het bestrijden zijner barbaarsche
buren, dat hij zich lang buiten de twisten
tusschen de andere veldheeren van Alex.
hield. In 316 vereenigde hij zich echter met
Ptolemaeus en Seleucus tegen Antigonus,
doch deze wist hem nog lang in zijn eigen
land bezig te houden. In 309 stichtte hij
Lysimachéa (z. a.). In 306 nam hij, evenals
Antigonus, Ptolemaeus e. a., den titel van
koning aan. In 302 begon hij den oorlog in
Azië tegen Antigonus, en hoewel hij eerst
voor de overmacht/ van zijn vijand moest
wijken, behaalde hij in het volgende jaar
met Seleucus de groote overwinning bij
Ipsus. Hij verstiet toen zijne eerste gemalin,
Amastris (n°. 2), en huwde met Arsinoë
(n°. 7). In 297 begon Demetrius Poliorcétes
de vijandelijkheden op nieuw en in 294
moest L. hem als koning van Macedonië
erkennen, doch na eene mislukte poging om
de Creten te onderwerpen, waarbij hij overwonnen en gevangen genomen, maar weldra
weder vrij gelaten werd, verdreef hij hem
met de hulp van Ptolemaeus en Seleucus
(287), gaf de regeering aan Pyrrhus van
Epïrus, doch ontnam hem die weder na een
jaar. Toen hij nu zijn zoon Agathocles op
aandrijven van Arsinoë en van Ptolemaeus
Ceraunus had laten vermoorden, vielen vele
bloedverwanten en getrouwen van hem af,
zijn achterdocht en wreedheid verwekte aller
ontevredenheid, en weldra was geheel-weg
Klein -Azië tegen hem in opstand. Haastig
trok hij over den Hellespont om de afvalli gen te onderwerpen, maar in de vlakte van
Corus, Kooi' nncSi;o>>, ontmoette hij Seleucus,
tot wien de weduwe van Agathocles gevlucht
was ; het kwam tot een gevecht, waarin L.
overwonnen werd en sneuvelde (281).
Lysimeléa pains, Ai'o^µ^^^^^c ^.t',ccv7, meer
bij Syracusae, vroeger Syraco genoemd, waar
dan de naam der stad zou afgeleid zijn.-van
Lysippe, dvoin7ri, eene van de Proetides.
Lysippus, Afob7c7roS, van Sicyon, , eerst
smidsleerling, later beroemd beeldhouwer, die
vooral voor Alexander d. 0-. en diens omgeving werkte. Alex. wilde zich door geen
ander kunstenaar laten afbeelden. De op blz.
81 afgebeelde Ares wordt voor een copie
van een werk van hem gehouden. Zijn meest
bekende werk is de Apoxyomenus, waarvan
het Vaticaansche Museum een voortreffelijke
copie bezit. Hij beeldde de menschen niet af
zooals ze zijn, maar zooals ze zich voordoen,
quales es.^e ridentzer.

Lysis, -4fotc, 1) Athener, leerling van
Socrates ; een van de gesprekken van Plato
is naar hem genoemd. -- 2) van Tarentum,
pythagoreïsch wijsgeer, ging na het vernie-
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tigen van het pythagoreïsch verbond naar 1 -- 2) beroemd beeldhouwer, broeder van
Thebe, en werd de leermeester van Epami- Lysippus.
nondas.
Lysius, 112 otoS — Lyaeus.
Lyst ra, Aíoroa, stad in Isauria, ten Z.
Lysistratus, 1Ivoiore(LuoS, 1) arm Athener,
,

betrokken in het proces der Hermocopiden, van Iconium.
hij werd ter dood veroordeeld, maar vluchtte.
Lyttus = Lyctus.

Macae, Máxrct, naam van twee volksstam men : op de arabische kust der Perzische golf
en op de libysche kust tusschen de Syrten.
Macar, Macareus, Aláxao, Nuwe^fS, 1) een
van de Heliadae (z. a.), vluchtte na den moord
van Tenages naar Lesbus. — 2) broeder van
Canace (z. a.). — 3) een van de tochtgenooten
van Odysseus. — 4) een van de Lapithen
op de bruiloft van Pirithous.
Maearéis, Issa, dochter van Macar n 0 . 1,
beminde van Apollo.
Maearia, dochter van Heracles
en Deïanira, vluchtte met hare broeders uit
de Peloponnësus naar Attica, en beroofde
zich vrijwillig van het leven, toen Eurystheus
hen vervolgde, omdat een orakel op die voorwaarde aan de Heracliden de overwinning
beloofd had.
Macaria, Maxao, oude naam van zeer
vruchtbare eilanden, als Lesbus, Rhodus,
Cyprus. Ook elders dragen vruchtbare streken dezen naam, o. a. de vlakte van Messenia, die door de rivier de Pamisus doorstroomd
wordt. 1
Maceabaei, een joodsch geslacht, onder
welks leiding de Joden zich ten tijde van
Antiochus IV van de syrische heerschappij
bevrijdden, en dat gedurende meer dan eene
eeuw de regeering in handen had (167-40).
De laatste der M. werd door Herodes gedood.
Macens, een soort van domme Pierrot in
de fabulae Atellanae.
Macedonia, M«xéJo^'ia. De bakermat van
het macedonische rijk is te zoeken in het
landschap Emathia, ten W. van den Axius
(Vardar). Hierdoor vindt men den naam
Emaíhia ook voor Macedonia gebruikt. Hoewel de macedonische koningen de omliggende
volken aan hun heerschappij trachtten te
onderwerpen, bleef Macedonia toch een onbeteekenende staat tot aan de troonsbeklimming
van Philippus II in 360. Deze vergrootte
zijn rijk met Paeonia, een deel van Thracia
en met het gebied der grieksche volkplantingen langs de kust en op Chalcidice, en
maakte van Maced. in de 24 jaren zijner regeering eene machtige zee- en landmogendheid,
die den Grieken de hegemonie afdwong. Zijn
zoon Alexander de Gr. zette de veroveringen
op nog grooter schaal voort. In het tijdperk
der diadochen werd Maced. wel tot het
europeesche gedeelte van het groote rijk
beperkt, doch bleef toch een machtige staat,
totdat de oorlog, door Philippus III tegen
de Rom. -gevoerd (200-197) het in eens van
Rome afhankelijk maakte. Onder zijn zoon

Perseus (179-168) werd liet geheel een buit
der Rom., die het voorloopig in vier republieken splitsten (Amphipolis, Thessalonica,
Pella, Pelagonia), totdat het in 146 formeel
tot rom. provincie werd gemaakt. De eigenlijke Macedones waren Grieken, die echter
in hun ontwikkeling teruggebleven waren,
daar ze door niet -grieksche, thracische en
illyrische, stammen omgeven waren. Ze werden derhalve door de overige Grieken met
minachting als barbaren beschouwd.
Macella, kleine vesting in het W. van
Sicilia, in het binnenland ten N. van Entella gelegen.
Maeellum (van µcizll ov, omheining), overdekte marktplaats voor eetwaren te Rome.
Er waren er twee : macellum Liviae op den
Esquilijnschen, mace/turn magnum op den Caelischen berg. Ook in Pompeii heeft men een
macellum opgegraven, waarvan de afbeelding
op pg. 382 een voorstelling geeft.
Macer, naam van twee rom. dichters. De
een, Aentilizes Macer, uit Verona, gest. 16,
een vriend van Vergilius en Ovidius, vertaalde in latijnsche verzen de dichtwerken
van den arts Nicander (tae eeuw) van Colophon.
De ander, C. Licinius Macer Calvus (82-48),
was lierdichter en een vriend van Catullus.
Zie verder Licinii n°. 6. Verder maakt Ovidius
nog melding van een vriend Macer, vervaardiger van epische gedichten.
Macestus, Máx^oro5, rivier in Mysia, die
zich niet den Rhyndacus vereenigt.
Macllaerus, .1 a y(Z i ove, sterke grensvesting

van Palaestina, in het Z. van Peraea, ten
0. der Doode Zee. Hier heeft Johannes de
Dooper gevangen gezeten.
Machanidas, ]napo c kcL, Spartaan, die zich
in 210 van de alleenheerschappij meester
maakte en wreed regeerde ; na drie jaar viel hij
in een strijd tegen het achaeïsch verbond (207).
Maeháon, Ma á&n', zoon van Asclepius en
Epione, met zijn broeder Podalirius aanvoerder van eenige thessalische volken in den
oorlog tegen Troje, waarin hij den dood
vond. Zijne beenderen werden door Nestor
naar Griekenland medegenomen, en bij Gerenia vond men zijn graf met een heiligdom.
— Beide broeders waren vooral beroemd als
geneesheeren, en de naam van M. wordt
,

soms spreekwoordelijk voor een bekwaam
geneesheer gebruikt.
Machlyes, Véyl ^éq, 1) een libysche stam
aan de kleine Syrte, ten Z. van de Tritonzee. -- 2) een scythische stam aan de pairs
iWaeótis (zee van Azow).
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Macisttts, Iláxtozoc, stad in het elische
landschap Triphylia. Ook een gebergte op

Euboea.
1Vlacra, 1láxor7S, grensriviertje tusschen
Liguria en Etruria, valt bij Luna in de Ligurische zee. Oudtijds was het niet den Rubico de Noordgrens van het eigenlijk Italië.
Macri campi, vlakte tusschen Parma en
Mutina (Modena) in Gallia Cisalpina.
Macrinus (M. Opellius), eerst jurist, later
praefectus praetorio onder Caracalla, vernam
bij toeval, dat de keizer hem uit den weg
wilde ruimen en liet toen heimelijk Caracalla
ombrengen (217 n. C.). Het leger keurde de
verheffing van Macrinus op den troon goed.
Deze nam zijn jeugdig zoontje Diadumenidnus tot medekeizer aan. Na eene niet zeer
roemrijke regeering van 14 maanden (217 -218) werden vader en zoon door de oproerige troepen vermoord.
Macro (Naevius Sertorius), praefectus prae-

torio onder Tiberius, opvolger van Sei ,nus,

Maeaiider , MaIaiiddoq, rivier in Asia minor,
ontspringt in het Z. van Phrygia bij Celaenae,
loopt met tallooze kronkelingen door Caria
en Ionia en valt tegenover Milétus in zee. De

stroomgod is de grootvader van Caeneus, die
dan ook Maeandrius iuvenis wordt geheeten.
Maeandrius, MatávcotoS, regeerde na den
dood van Polycrates (522), wiens geheim
hij geweest was, eenigen tijd over-schrijve
Samus, toen echter na korten tijd Syloson
door de Perzen teruggebracht werd (omstreeks
516), vluchtte M. naar Sparta, waar men
hem wegens de schatten, die hij had medègebracht, gevaarlijk achtte en hem het verblijf in de stad verbood.

Maeeénas, zie Cilnii.
Maecius Tarpa (Sp.), kunstcriticus van
grooten naam, wien door Augustus de beoordeeling en keus der op te voeren tooneel-

stukken werd opgedragen.
Maedi, Ma&6oi, thracische volksstam aan
den Strymon.

Macellum.

bracht in 37 na C. Tiberius om, doch werd
met zijne vrouw Ennia door Caligula uit
den weg geruimd (38).
Maxoó/to&, aethiopische volks
langs den Z. oceaan.
-stam

Macrobui,

Macrobius (Ambrosius Theodosius), rom.

taalgeleerde (± 400 na C.), van wien nog
twee werken aanwezig zijn : Saturnalia convivid,, in 7 boeken, en Commeníarii in ,omnium
Scipionis, in 2 boeken.
Maerónes, Xd xQCVV^s, machtige stam aan
de Z. kust van de Zwarte Zee, in het 0.
van Pontus, tusschen de Mosynoeci en de
Moschi.
Maetorium, Maxzwotov, stad in liet Z. van
Sicilia, ten N. van Gela.
Madaura of - rus, .lJIëdoveos, stad in Numidia, ten Z.O. van Tipasa, geboorteplaats van
den schrijver L. Appuleius.

Madéna, distrikt van Armenia Minor.
i%Taduaténi, thracische stam aan den Haemus.
Madytus, Máowzos, havenstad van de thra-

cische Chersonësus, aan den Hellespontus.

Maalui, plebejisch geslacht te Rome l) Sp.
k[aelius, rom. ridder, had in den hongers

-

nood van 440 op groote schaal uitdeelingen
van koren onder de onvermogenden gehouden.
De patriciërs, naijverig op de genegenheid
van het volk, beschuldigden hem van opruiing
en eerzuchtige bedoelingen. Op zijne weigering,
om voor het gerecht te verschijnen, werd hij
door C. Servilius Ahla, mag. equitum van

L. Quinctius Cincinn^itus, die tot dictator
seditionis sedandae causa benoemd was, op het
forum doodgestoken (439). Het vermogen van
Maelius werd verbeurd verklaard en zijn huis
met den grond gelijk gemaakt; de open plek
hierdoor ontstaan, kreeg den naam van Aequimii,aeliunnz. Volgens een oudere lezing van het
verhaal stak C. Servilius Ahala als ambteloos burger op straat Sp. Maelius dood, omdat deze naar de alleenheerschappij streefde.
Het verhaal, waarvan alleen historisch is de
terechtstelling van Maelius en het neerhalen
van zijn huis, heeft, door het sanctionneeren
van den tyrannenmoord, op de latere ge-
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schiedenis (men denke aan de vermoording
van Caesar) ingewerkt. — 2) Sp. Maelius,
volkstribuun in 436, vervolgde den bovengenoemden Servilius Ahala, die den gepleegden moord met ballingschap moest boeten.
— 3) Q. Maeli2^s, was een der twee volkstribunen, die in 321 in de bergengte van
Caudium den vrede met de Samnieten hiel pen sluiten en hierom met de beide consuls
werden uitgeleverd.

Maelo, vorst der Sygambri, deed in 12
een inval in Gallia, maar werd door Drusus
teruggedreven. Zie Claudii n°. 26.
Maemacterion, Ma t g azr j t thv, 5de maand
van het Attische jaar (Nov. — Dec.), z. ,Anus.
Maemactes, Mat g éY.r s , bijnaam van Zeus
als god der stormen; te zijner eer werden in de
maand Maemacterion de Maemacteria gevierd.
Maenades, M«ivá(JE S , = Bacchae.
Maenalia, M(C&1Ja(s, landstreek in Arcadië,
ten W. van den berg Maenalus.
Maenalius, Maivá) os, bijnaam vah Pan,
naar het gebergte Maenalus, waar hij zich
bij voorkeur ophield.
Maenalus, Ma a tov deoS, berg en stad in
het binnenland van Arcadia, ten ZW. van
Mantinéa, geliefkoosd verblijf van den god
Pan. Bij dichters: 111 aenalius dews = Pan,
Maenalius = arcadisch, Maenalis ursa — Cal-.
listo, Maenalii versus = herderszangen.
Maenia (columna), zie columna Maenia.
Maenia (lex) , waarschijnlijk ± 287, v.a. van
-}- 300, al in incertum eomitiorum eventaan
patres auctores herent, d.w.z. dat de patricische
leden van den senaat (zie patres) vooraf de

keuzen van dé volksvergadering, hoe die ook
mochten uitvallen, moesten bekrachtigen.
Hierdoor werd de patruni aucloritas niet
afgeschaft, maar tot een formaliteit gemaakt.
Zie ook Publiliae (lefes) n°. 2.
Maenia (Menenia) (lex) agraria van den
volkstribuun M. Maenius (Menenius), ging
niet door, daar zijne ambtgenooten er tegen
waren (410). Daar leges ayrariae in werkelijkheid zoo vroeg niet voorkonen, is hoogst
waarschijnlijk ook deze wet, evenals de 1e.2
Cassia (zie ayrariae leges), verzonnen.
Maenia (of Menenia) Duilia (lex) zie .Fenus .
Maeniánum, balkon aan de voorzijde van
een huis, genoemd naar C. Maenius, die als
censor in 318 de gebouwen aan het forum
van balkons voorzag, om bij openbare feesten
,

meer toeschouwers te kunnen bergen.

Maenii, plebejisch geslacht. In 482 en 410
komen Maenii onder de volkstribunen voor
met pogingen om ook de plebs aandeel aan
den ager publicus te verschaffen. De eerste
historische persoonlijkheid is C. Maenius, die
in 338, als consul met L. Furius Camillus
(Furii n°. 12), voorspoedig streed tegen de opgestane Latijnen, vooral tegen An tium. In 320
was hij dictator; in 314 werd hij weder tot
dictator gekozen om eerre samenspanning te
Capua te onderzoeken. Toen hij echter zijn
onderzoek ook tot Rome wilde uitbreiden,
verzette zich de adel, waarop hij zijn ambt
neerlegde en zich aan een rechterlijk onder
onderwierp, dat glansrijk voor hem-zoek
a

r
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afliep. Men vertelt, dat ter eere zijner overwinning op de Antiaten de columna 111aeniana
(z. a.) op het forum is opgericht. Zie ook
maenianurn. In de eerste helft der tae eeuw
moet er te Rome een gek en verkwister geleefd hebben met name Maenius, over wien
Horatius spreekt.
Maeon, Malw1', de aanvoerder der 50 Thebanen, die Tydeus een hinderlaag legden en
allen door dezen verslagen werden. M. liet hij
echter op bevel van een orakel in leven.
Maeonia, Hectovla, oude naam van Lydia
(z. a.) en dientengevolge ook dichterlijk =
Etruria.
Maeonides, Macromi (Y,15, wordt Homerus soms
genoemd als zoon van Macon of als Lydiër
(Maeoniër).
Maeonis, lydische (maeonische) vrouw, bij v.
Omphale, Arachne.
r aeótis palus, Natwz&S 2 pits i, thans zee
van Azow. De Omwonende scv thische stammen
werden met den algemeenen naam Maeotae
aangeduid.
Maera, Maa, 1) de hond van Erigone,
z. Icarius. — 2) dochter van Proetus, jachtgezellin van Artemis ; zij werd bij Zeus moeder
van Locrus en werd daarom door Artemis
gedood. -- 3) dochter van Atlas, gehuwd
met Tegeates, den zoon van Lycilon.
-

Maesesses = Melesses.
Maevius, zie Bavius.
Magaba, berg in Galatia, tusschen Ancyra
en den Halys, waar Cn. Manlius Vulso in
189 de Tectosages versloeg.
Magas, Máyas, stiefzoon van Ptolemaeus
I, werd door dezen tot stadhouder over
Cyrene aangesteld, doch maakte zich onaf
wist zich ook tegen-hankelij(280),
Ptolemaeus II te handhaven. Hij stierf in
258. Zie ook Apama n°. 2.
Magdolum, Máydo^lov, Máy6w2.os, stad in
Beneden -Aegypte, ten Z.Z.W. van Pelusium.

Mageddo = Megiddo.
Magetobriga, stad der Sequani in Gallia
Transalpina.
Magi, Máyot, een medisch geslacht van

priesters, droomuitleggers en orakelduiders,
die ook in het staatkundige grooten invloed
uitoefenden. Toen de heerschappij van de
Mediërs op de Perzen overging, bleven de
Magi hunne waardigheden behouden.
Magii, plebejisch geslacht uit Campania.
Magister admissionum, onder de latere kei
belast was met-zersdopkamh,ie
de toelating en ontvangst ter audiëntie bij
den keizer.
Magister equitum, zie dictator.
Magister officiorum, hofmaarschalk van de
keizerlijke hofhouding. Deze post behoorde
tot de hooge Hofambten, door Constantijn
den Gr. ingesteld.
Magister populi, oude titel voor den dietator, als aanvoerder van het voetvolk.
Magister seriniorum, hoofd der keizerlijke
kanselarij . Zie Serinium.

Magna Mater, z. Rhea Cybele.
Magnentius (Flavius Magnus) , rom. tegen
rijks, ontrukte den-keizrnhtW.ds

384

IAGNE S-----MALIIGINENSI S.

troon aan Constans, die in 350 na C. vermoord werd, doch werd door Constantius II
bij Sirmium in 352 verslagel) en benam zich
na C. te Lugdtinum (Lyon) het leven.-zelfin35
Nagnes, - IMáyv17S, een van de attische blijspeldichters vóór Aristophanes, wiens werken
dikwijls den eersten prijs behaalden.
Magnesia, M(y^'^aia, 1) oostelijk gedeelte
van Thessalia, eene betrekkelijk smalle strook
lands, uitloopende in een landtong, die de
golf van Pagasae als het ware omarmt. De
inwoners heetten Magnèles, Máyvï rz . -- 2)
stad in Lydia, aan den voet van den berg
Sipylus gelegen en daarom Magnesia ad Si
lam genoemd. Hier werd Antiochus III van

Syria door L. Cornelius Scipio Asiaticus
(Cornelii n°. 14) in 190 verslagen. — 3) stad

in het lydisch-carische grensdistrikt, nabij
den Maeander, ten Z.O. van Ephesus, met
een beroemden tempel van Artemis. Dit Magnesia was eene der drie steden, waarvan
Artaxerxes de inkomsten aan Themistocles
toewees.

Magnum promunturium, kaap aan den
mond van den Tagus, thans kaap Espichel,
ook een kaap in Mauretania Caesariensis,
dicht bij Siga.
Magnus portus, 1) haven in Gallaecia, thans
baai van Corunha. — 2), haven in Mauretania,
thans Oran.
Mago, Máywn', naam van verschillende carthaagsche staatslieden en veldheeren, waaronder vooral drie merkwaardig zijn : 1) Maio
cle Groole, ± 550-500, beroemd staatsman,
die de grondslagen legde tot Carthago's grootheid en -ook als generaal lauweren verwierf.
— 2) schrijver van een groot werk over den
landbouw, dat later op last van den rom.
senaat in het Latijn werd vertaald. — 3)
jongere broeder van Hannibal, die met dezen
naar Italia toog en na den slag bij Cannae
naar Carthago werd gezonden om het bericht
over te brengen en versche troepen te halen.
Hij werd echter naar Hispania gezonden ter
ondersteuning van zijn broeder Hasdrubal. In
205 stak hij onverwachts van Gades in
Spanje, dat hij moest ontruimen, naar Liguria
over en veroverde Genua, doch 'werd in 203
in het gebied der Insubres verslagen, en
toen hij in Genua terugkwam, kreeg hij
daar het bevel, naar Carthago terug te keeren. V. s. stierf hij onderweg aan zijn wonden of door schipbreuk, v. a. leefde hij in
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Magontiácum = Mogontiacum.
Maharbal, veldheer van Hannibal, die hem
na den slag bij Cannae trachtte te overreden
om rechtstreeks naar Rome op te trekken.
Maia, Mala, MatáS, 1) dochter van Atlas
en Pleione, de oudste der Pleiaden, bij Zeus
moeder van Hermes. — 2) italiaansche godin,
soms ook Maiesta genoemd. Zij is de gemalin
van Vulcánus, maar wordt later dikwijls
met de grieksche Maia verward. De maand
Mei was naar haar genoemd, en op den )sten
van die maand bracht de priester van Vul
haar een offer.
-canus
Maiesta = Maia n°. 2.

Maiorianus _(Flavius Iuliánus), een der laat ste keizers van het west. -rom. rijk, 457-461
na C. Hij roeide vele misbruiken uit, waar
hij zich onder de ambtenaren vele vijan--dor
den maakte. Toen nu een oorlog tegen den
vandaalschen koning Geiserik ongelukkig
afliep, werd het leger onder den Sueef Ricimer tot opstand overgehaald en Maiorianus
tot afstand gedwongen. Hij stierf weinige
dagen later aan eene plotselinge ziekte. Het rijk
verloor in hem een edel en doortastend vorst.
M«xá()wn- vfoot, ver afgelegen eilanden,,
waar de heroën, evenals in het Elysium, na
driemaal op aarde zonder zonde geleefd te
hebben, onder de regeering van Cronus een
gelukzalig leven leiden. Zie ook Fortunatae

insulae.
Mánwoc, dorische stam, eerst tijdens Deucalion in Phthiótis, later aan den Pindus.
Malaea, Má).ax«, phoenicische kol., later
rom. municipium in Hispania Baetica, thans
Malaga:
Malehus, MáA^oc, 1) carthaagsch veldheer,
+ 600-550, had eerst op Sicilië en Sardinië
groote veroveringen gemaakt, en is daardoor
de eigenlijke grondlegger geworden van de
macht van Carthago, maar toen hij later op
Sardinia eene groote nederlaag geleden had,
werd hij uit Carthago verbannen. Hij trok
toen tegen Carthago te velde, nam het in,
en liet een aantal senatoren ter dood brengen.
Later werd hij zelf ter dood veroordeeld,
omdat hij naar de monarchie streefde. Het
verhaal is eenigszins verward, maar toont in
elk geval aan, dat , het leger toen nog uit
Carthagers bestond, en geen huurleger was.
— 2) koning der Nabataeërs, bondgenoot
van Caesar in den alexandrijnschen oorlog.
— 3) uit Philadelphia n°. 2, geschiedschrijver uit de 5de eeuw n. C., die het werk van
Priscus n°. 2 (z. a.) tot 480 n. C. voortzette. — 4) = Porphyrius (z. a.).
Malea, Ma, /a, 1) kaap aan de Zuidoostkust van het eil. Lesbus. -- 2) Z.O. punt
van de Peloponnesus, thans kaap S. Angelo,
die moeielijk was om te varen wegens de
stroomingen en riffen.
Maleventum, vroegere naam van Beneventum.

. Maliades, Malides, M«a^ácr^S, .Ma1^c1S, nim
die kudden en vruchtboomen beschermen.-fen,
Mális, M(Lb;S, een klein landschap aan de
Malische golf, sinus Maliacu.^, een N.W. inham

der Euboeïsche golf. De inwoners heetten

Malienses, Maltiis.
Malli. Ma),^oi, indisch volk aan den Hy-

draótes, een der zijrivieren van den Indus.
Mallii, rom. geslacht, dat geene beroemde
personen heeft opgeleverd. Bekend is slechts
geworden de onbekwame consul On. Mal/las
Maximus, die in 105 met den proc. Q. Servilius
Caepio (Servilii n°. 15) den slag bij Arausio
tegen de Cimbren verloor. Zie ook Manlil

nO. 15.

lialloea, Mua.loia, vesting in het thessalische landschap Perrhaebia.
Mallus, Ma). 6ó , oude stad van Cilicia nabij
den Pyramus.
Malu.ginensis, familien. in de gens Cornelia.

MAMERCINUS—MANDURIA.
Namereinus, familien. in de dens Aemmzilia,

MIamereus, een oscisehe voornaam, dien

wij alleen nog in de yens Aemilia aantreffen,
Mamertini, zonen van Mamers of Mars.
campaansche huurtroepen (zie Ga nzpania) in
dienst van Agathocles, na diens dood (289)
uit Syracusae verdreven, nestelden zich toen
in Messdna, van waar zij strooptochten deden.
Door de Syracusanen in het nauw gebracht,
riepen de Main. Carthagers en Rom. te hulp,
hetgeen de aanleiding werd tot den eersten
punischen oorlog. Messana komt vervolgens
offfcieel voor onder den naam civiias Mamertinoruen. Onder het stadhouderschap van
Verres speelde de stad de rol van hand-

langster.

llamertinus (Claudius), de schrijver van

een dankrede aan keizer Iulidnus (gratiarurmz
actin de consulalu sun Izeliano Imp.), gehouden
in 362 n. C. Hij was door Iulianus benoemd
tot comes sacrarum laryitio2zumn, minister van
finantiën, en later tot praefectus praetorio
.

Illyrici et Italiae.

11Iainilia (lex) van den volkstribuun C. Mamilius Limetanus, tot instelling van een gerechtelij k onderzoek tegen hen, die zich door
Jugurtha hadden laten omkoopen (109).
Mamilii, rom. geslacht, uit Tusculum afkomstig. 1) Óctavius Mamilius, te Tusculum,
schoonzoon van Tarquinius Superbus, verleende hem na diens verdrijving hulp en
sneuvelde bij het meer Regillus, evenals
zijn zoon. — 2) L. Mamilius Tusculanus, dictator van Tusculum, had den Romeinen hulp
verleend, toen de Sabijn Herdonius in 460
bij een nachtelijken overval het Capitool ver
Hiervoor kreeg L. Mamilius-mestrdha.
het rom. burgerrecht. -- 3) Q. Mamilius
Vitulus, consul in 262, veroverde Agrigentum op de Puniërs. -- 4) C. 1Ylarzilius Limetdnus, zie Mamilia (lex).

Mammaea (Iulia) , moeder van keizer Alex.
Sevérus (Severi n°. 2), voor wiep zij wegens
zijne jeugd in den beginne als regentes
optrad en met beleid liet bewind voerde.
Mamurius Veturius, metaalwerker uit Etru ria. Zie ancile.

Mamurra, rom . ridder van geringe afkomst,
maar die onder Caesar in Gallia zijn fortuin
had gemaakt en vervolgens te Rome door
zijne houding en buitensporige levenswijze
aanstoot gaf. Hij was uit Formiae, dat hierom
door Horatius spottend orbs 1lamurrarummz
wordt genoemd.
3lancinus, familienaam in de yens Hostilia.
11laneipatio, is de plechtige overdracht per

aes et libram van eene zaak in tegenwoordigheid van 5 getuigen en een libripens. De
kooper nam met een zeker formulier de zaak
over en sloeg met een muntstuk (°auduscutum) tegen de weegschaal. Zulk een mancipatio werd wettelijk gevorderd bij den ver
res mantipi. De geheele vorm was-kopvan
eene nabootsing van een verkoop uit den
ouden tijd, toen het geld nog werd afgewogen. Deze handeling per aes et libram had
ook plaats bij den huwelijksvorm door coëmpdo en bij de emaipcstio.
SCHLIMMER en DE BOER.
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Maneipi (res). Tot de res mantipi behoorden volgens Ulpianus : praedia in Italico
solo, tam rustica, qualis est fundus, quasi
urbana, qualis domus; item iura praediorum
rusticorum, vetut via, iíer, actus, aquaeductus;
item servi et quadrupedes, quae collo dorsove
domantur, vetut boves, muli, equi, asini. Van
de genoemde iura of servituten beteekent iíer

het recht te voet of op een rijdier over eens
anders grond te gaan, via, er met een voertuig over te rijden, actus, er vee over te
drijven, aquaeductus, er water over te leiden.
Zie verder servitus n 0 . 1. Ulpianus voegt er nog
bij, dat olifanten en kameelera, quamvis collo
dorsove domentur, geene res manicipi zijn, daar
zij tot de bestiae behooren. Res mantipi nu
konden in rom. eigendom overgaan door in
iure cessio, afstand ten overstaan van den
praetor, door gerechtelijke toewijzing of
adiudicatio of door eene wet, door erfenis en
door mancipatio (z. a.). Was er in plaats van
de vormelijke mancipatie eene eenvoudige
traditio of overgave van hand in hand gebezigd, dan gaf dit geen wettigen rdm. eigen
dominium. Zooals echter bij het-domstielf
artikel ius lzonor<.arium is aangewezen, kon de
praetor toestaan, res mantipi te bezitten, in
bonis habere. Door verjaring, usucapio, d. i.
door ongestoord bezit van roerende goederen
gedurende één jaar, van onroerende gedurende twee jaren, kon men dan toch het
dominium verwerven.
Mancipium, 1) = mancipatio. — 2) het voor-

werp der mancipatie, vooral slaven, ook lasten trekdieren. — 3) de betrekking van af han
waarin vrijen gebracht waren door-kelijhd,
mancipatie, zooals b.v. de pater fiduciarius
verkreeg bij de emancipatio (z. a.) en zooals
de pater naturalis nog slechts over zijn zoon
behield, wanneer deze na den derden schijnverkoop weder aan hem werd teruggegeven.
Of wel, wanneer volgens het oudste schuld
iemand in de macht van den schuld -recht
overgegaan. Een vrije, die in-eischrwa
mancipio was, was wel servi loco, maar daarom
nog geen servus.
Madane, M«1'Jav^, dochter van Astyages,
moeder van den ouden Cyrus.

Mandela, sabijnsch dorpje nabij het landgoed van den dichter Horatius.
l^Iandonius, een Hispaniër, broeder van
Indibilis. Hij speelde dezelfde rol van herhaalde onderwerping en afval, tot hij gedood
werd (206).
Mandrocles, Maid ox^, g , van Samus, be-

roemd bouwmeester, die voor Darius Hystaspis, toen deze tegen de Scythen optrok, een
brug over den Bosporus legde; ter gedachtenis hieraan liet hij in den tempel van Hera
op Samus een schilderij ophangen, die den
tocht van het leger over de brug voorstelde.

)landropolis, 31(Lrdokro)bs, stad in liet Z.
van Phrygia.
)landubii, M(Li'd'of/ tot, volk in Gallia ten
W. van de Lingones. Tot hun gebied behoorde
Alesia (Alise-Ste- Reine), waar Vercingetorix
door Caesar belegerd werd.
Manduria, MaWV'eLov, stad der Sallentini
25
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MANEROS--MANLII.

in Calabria, aan den weg van Tarentum naar
IIydruntum (Otranto). Hier sneuvelde de
spartaansche koning Archiddmus III in 338
tegen de Lucaniërs en Messapiërs, toen hij
Tarentum te hulp kwam. Ili 209 werd de
stad door den consul Q. Fabius Maximus
Verrucísus (Fabii n°. 16) veroverd.
Maneros, Mari , zoon van den eersten
koning van Aegypte, die jong stierf en, evenals Adonis, Linus e. a. in klaagliederen herdacht werd.
Manes, bij de Rom. de geesten der afgestorvenen, als goden gedacht (dii Manes). Zij
wonen in de onderwereld en komen, behalve
op bepaalde tijden, alleen dan op aarde, wanneer de levenden hen vergeten of verzuimen
hun de verschuldigde offers te brengen. Deze
offers bestonden uit koren, zout, wijn, melk,
enz. — Te hunner eer vierde men den 21sten
Februari het algemeene doodenfeest Feralia,
waarbij de tempels van alle goden, die niet
tot de onderwereld in betrekking stonden,
gesloten waren.

Manetho, -thos, Maui&ov, - i'ws, aegyptisch priester te Heliopolis, leefde onder Ptolemaeus Philadelphus. Onder zijne talrijke
geschied -, natuur- en sterrenkundige werken
behoorde ook eene geschiedenis van Aegypte
(flyvmczazá) van de oudste tijden tot Alexander d. G., waaruit o. a. eene volledige
chronologische lijst van aegyptische koningen
bewaard gebleven is. Zijne overige geschriften zijn alle verloren.
Mania, volgens de Romeinsche geleerden
de moeder der Lares ; ze heeft echter nooit
vereering genoten. Haar naam is waarschij o lijk afgeleid van de maniae, poppen, die op
de Compitalia aan de cormpita en voor de
huisdeuren werden opgehangen.
Mcerife& heetten de Erinyes in sommige
deelen van Griekenland, als godinnen, die
door hare vervolgingen tot razernij drijven.
Maniliae (leges), van den volkstribuun C.

Manilius in 66. 1) de libertinorum

sufrace. iis,

dat de vrijgelatenen in de tribus van hunne
patroni, en dus in alle tribus zouden mogen
stemmen, in plaats van in 4. Deze wet werd
door den senaat ongeldig verklaard. Z.
Manlia (lex) de libertinoruw sufragiis. — 2)
de imperio Cn. Pompei, dat het voeren van den

mithradatischen oorlog aan Pompeius zou
worden opgedragen.

Manilianae (leges) venaliurz vendendorum,
geene wetten, maar formulieren voor koop en
verkoop, opgesteld door den kundigen jurist
M'. Manilius, consul in 149.
Manilii, plebejisch geslacht, waarvan de
moest bekende leden zijn: 1) M'. Manilins,

consul in 149, ontving het bevel over het
leger, dat tegen Carthago werd afgezonden,
doch kon niets uitrichten, evenmin als zijn
ambtgenoot L. Marcius Censorinus. Hij was
met Laelius en Scipio bevriend en een scherpzinnig rechtsgeleerde, die gaarne adviezen
gaf en ook rechtsgeleerde boeken schreef.
Zie ook leges Manilianae. — 2) C. Manilius,
volkstribuun in 66 (zie leges Maniliae) is liet
meest bekend door Cicero's verdediging van

het wetsontwerp de imperio Cn. Pompei. In
het volgend jaar verdedigde Cicero hem zelf
in een proces. -- 3) Manilius, rom. dichter
ten tijde van Augustus, dichter eener Astronomica, die nog over is. -- 4) L. Manilius,
z. Manlii n°. 15.
Manimi, een stam der Ligii in 0. Germania,
tusschen Viadua (Oder) en Vistula (Weichsel).
Manipulus, eene afdeeling van twee een
soldaten, zie cohors. Volgens de aflei--turiën
ding der ouden zou de standaard van den
manipel (zie vexidhcm) in den beginne bestaan
hebben uit een handvol hooi aan een staak
gebonden. De latere vexilla der manipels
hebben boven op den stok een uitgestrekte

hand.
Manlia (lex) de vicesima manuwissionum,
tot invoering eener belasting van 5 °/ o , door
slaven, die vrijgelaten werden, van hunne
marktwaarde te betalen. De voorsteller dezer
wet, de consul Cn. Manlius Capitolinus
Imperiósus (357) (Manlii n°. 9), riep hiertoe
de . tribuutcomitiën bijeen, niet te Rome,
maar in zijne legerplaats bij Sutrium. De
volkstribunen echter namen maatregelen, dat
dit niet ten tweede male gebeuren kon.

Manlia (lex) de libertinoruni su fragiis, van

een volkstribuun Cn. Manlius in 58. Mis. schiep is dit wel de lex Manilia van 66.
Cu. Manlius wordt ook wel C. Manlius of
Manilius genoemd.
Manlii, rom. geslacht met patricische en
plebejische takken. Voor Manlius vindt men
ook wel Mallius geschreven. 1) A. Manlius
Vulso, consul in 474, dwong de Vejenten
tot het sluiten van een veertigjarig bestand.
— 2)
A. Manlius Vulso Capitolinus, consulairtribuun in 405 en 402, beproefde in het
laatste jaar te vergeefs Veji te vermeesteren.
— 3)
L. Manlius Vulso Longos, consul in
256, trok met zijn ambtgenoot MI. Atilius
Regulus naar Africa. Na eerst de Carthagers
bij Ecnomus te hebben verslagen, en Clupea
te hebben bezet, keerde Vulso naar Rome
terug, terwijl Regulus in Africa bleef. In
zijn tweede consulaat (250) belegerde hij
met zijn ambtgenoot C. Atilius Regulus
tevergeefs de stad Lilybaeum op Sicilia. —
4) Cu. Manlius Tlulso, consul in 189, overwon de Galatiërs en sloot den vrede met
Antiochus III van Syria. — 5) J. Manlius
Valse, consul in 178, oorloogde minder gelukkig. De Histri maakten zich van zijn
legerkamp aan den mond van den Timávus
meester, maar werden daarna verslagen. —
6) M. Manlius Capitolinus, consul in 392,
redde in 389 het Capitool van eene nachtelijke overrompeling door de Galliërs. Het
cognomen Capitolinus heeft hij echter niet om
deze daad, zooals men wel eens aanneemt,
maar omdat hij op het Capitool (de arx)
woonde. In 385, toen de schulden der ple-

bejers weder zeer hoog gestegen waren,
offerde Manlius een groot deel van zijn vermogen op om plebejers uit de schuldgevangenschap vrij te koopen. De adel beschuldigde
hem van verkeerde bedoelingen, doch de
houding van het volk boezemde vrees in, en
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Manlius werd vrijgesproken. Of hij hierna
werkelijk plannen tot oproer heeft voorbereid, is niet duidelijk. In eene volksvergadering te Rome werd hij wederom vrij ge sproken, doch in eene tweede buiten Rome
in een bosch gehouden, wegens hoogverraad
veroordeeld. Hij werd van de tarpejische rots
geworpen, zijn huis verwoest en de voornaam
Marcus in de Fens Manila afgeschaft (384).
Van dit geheele verhaal is alleen historisch
het feit van Manlius' veroordeeling wegens
het streven naar de koninklijke macht, de
verwoesting van zijn huis, waarvan de grond
later aan Iuno Monéta gewijd werd, en het
afschaffen van den voornaam Marcus in de
gees Manila. Het verhaal van de ondragelijke
schulden der plebejers is eerst in den bondgenootenoorlog ontstaan, toen dergelijke toestanden werkelijk bestonden. Zijn broeder
A. Manlius Capit. was bij herhaling consulairtribuun. — 7) P. Manlius Capitolinus, in
367 te midden der twisten over de licinischsextische wetsvoorstellen tot dictator benoemd,
toonde zich tegen verwachting jegens deze
voorstellen niet vijandig. — 8) L. Manlius
Capitolinus Imperiósus, aldus bij genaamd om
zijne gestrengheid, dictator in 363 clavi i gendi causa
ook eene lichting houden,
waarvoor hij niet benoemd was, en ontging
met moeite eene veroordeeling. — 9) Cn.
Manlius Capit. Imper., zoon van n°. 8, consul
in 359 en 357, censor in 351; z. Manlict (1ex)
de vicesi na manurzissionum. — 10) T. Man.
lias Imper. Torquatus, ook een zoon van n'. 8,
was een uitstekend veldheer, doch een man
van een woest en streng karakter. In een
tweegevecht met een reusachtigen Galliër in
den oorlog van 361 maakte hij diens gouden
halsketen buit en werd sedert Torquatus

genoemd. Hij was consul in 347, 344 en 340.
In zijn derde consulaat behaalde hij door de
zelfopoffering van P. Decius Mus eene schitterende overwinning op' de Latijnen bij den
Vesuvius, doch liet zijn zoon, die tegen zijns
vaders bevel met een uittartenden vijand
een strijd had aangevangen en hem versla
dood brengen. Vandaar de be--genhad,tr

kende • uitdrukking Manliana i mp eria. Het
verhaal omtrent den slag bij de Vesuvius
schijnt verzonnen, daarentegen heeft T.
Manlius de Latijnen in 340 bij Trifanum,
tussclien Sinuessa en Minturnae verslagen.
--- Het verhaal omtrent het ter dood brengen
van zijn zoon wordt door andere schrijvers op
naam van den dictator Postumius (431) gezet.
Zie Postumii n°. 4. — 11) T. Manlius Torque lus,
,

consul in 235 en 224, dictator in 208,

sloot in 235, na een opstand der Sarden
onderdrukt te hebben, den Ianustempel en
streed later tegen de Galliërs (224) en de
Carthagers (215). Hij was. in het laatste
jaar praetor, en versloeg de 'verbonden Carthagers en Sarden. De Carthagers werden
uit Sardinië verdreven. Hij verloochende de
onbuigzaamheid van karakter, aan zijne familie eigen, niet. — 12) T. Manlius Torquatus
verstiet zijn zoon D. Iunius Silánus (z. Iunii
nO. 15) uit zijne oogen wegens afpersingen,
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in Macedonia gepleegd, waarop de zoon zich

ophing.. De vader woonde de begrafenis niet
bij (141). — 13) L. Manlius Torquatus, consul in 65, was een groot vriend van den
redenaar Hortensius en een zeer vaderlandslievend man. Hij had Catilina in 65 bijgestaan, toen deze van knevelarij beschuldigd
was, doch keerde zich van hem af na de
ontdekking der samenzwering. — 14) L. Manlius Torquatus, zoon van n°. 13, was een vriend
van Cicero, die hem in zijn werk cle finibus
Monorum et malorum sprekend invoert. Hij was
meer politiek man dan redenaar. In 62
klaagde hij P. Cornelius Sulla aan (zie Cor
54). In den burgeroorlog sloot hij-neli°.
zich aan bij de partij van Pompeius, werd door
Caesar gevangen genomen, doch weder vrij
sneuvelde later in Africa (47).-gelatn,
-- 15) Verder komt er nog eene familie van
llanlii Acidini voor. Onder de Manlii, die
zonder familienaam (cognomen) voorkomen,
behoort ook C. Manlius (of Mallius), die
voor Catilina troepen bij Faesulae verzamelde en bij Pistoria sneuvelde. (62). Verder
.

L. Manlius (Mallius) v. a. L. Manilius,
propraetor van Gallia Narbonensis, die in
78 tegen de Sertoriani te velde getrokken
was, maar door den quaestor L. Hirtuleius,
onderbevelhebber van Sertorius in Hispania
geheel verslagen was; op zijn terugkeer naar
de provincie werd de rest van zijn leger
door de opgestane Aquitaniërs vernietigd en
sneuvelde zijn onderbevelhebber L. Valerius
Praeconinus (Valerii n-). 25a).
Mavzéi(t, Mavroxs), de kunst van het ver
waardoor de godheid haar-klarendts,
wil openbaart. Ook bij de Grieken wordt een
onderscheid gemaakt tusschen signa oblativa
en impetrativa (zie Auguria). Tot de eerste
soort (O [Lana, rieara ) behooren verschij nselen aan den hemel, het vliegen of roepen van
een grooten vogel (o^cur6S) en dgl. Het zijn in
den regel alledaagsche verschijnselen, die
alleen door den tijd, de plaats of de omstandigheden, waaronder men ze waarneemt, eene
bizondere beteekenis verkrijgen, en dus gewoonlij k gemakkelijk te verklaren zijn als
voorboden van geluk of ongeluk ; lag de verklaring niet zoo voor de hand, dan riep men
de hulp van een deskundige (^tárzbS, hoicoóioc,
oZw'oitó^o S )

in. Altijd was die hulp noodig

bij de andere soort van voorteekenen, waarom
men de goden vroeg als een bepaald teeken
van goed- of afkeuring van een voorgenomen
handeling. De meest gebruikelijke wijze, waar
uien zulk een teeleen` meende te vinden,-op
was door de (bij Homerus nog niet genoemde)
beschouwing der ingewanden van een geofferd dier (i ousi r i «), waartoe men zich van
de ttisschenkomst van een i^goo.órroy bediende.
Andere middelen om den wil der goden te
vragen, zooals het waarnemen van de lijnen
in de hand (Xstoo,usi1i ia), van de kringen,
veroorzaakt door een in het water geworpen
voorwerp (fc ovz^ia), het gebruikmaken van
loten (x^l^ooµavrsla, sortilegium, z. sortes), en
dgl. genoten geen algemeen vertrouwen en
het geloof hieraan werd door velen min of
-
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meer als bij geloof beschouwd. Zie ook iyxoi, cr atS.
Mantinéa, Ma zivét, eerre der oudste steden

van Arcadia, nabij de argolische grenzen in
eene moerassige streek aan het riviertje Ophis
gelegen, waar het des zomers drukkend heet
en 's winters streng koud was. Tot aan de
perzische oorlogen bestond het uit vijf dor
maar korten tijd daarna (464-459) werd-pen,
de bevolking in de stad bijeengebracht, en
werd het bestuur democratisch. In 385 werd
Mantinea door de Spartanen verwoest, doch
in 370 iets zuidelijker herbouwd. Door deze
verwoesting verloor M. de hegemonie over
Arcadia. In 362_ behaalde Epaminondas, doch
ten koste van zijn leven, bij het naburige
bosch Pelagos eene schitterende overwinning
op de Spartanen. Later behoorde M. tot het
achaeïsch verbond. Toen het echter, bij de
groote worsteling met Cleomenes III van
Sparta, van het verbond afviel (229) werd
het door Ardtus, den strateeg der Ach aeërs,
zwaar gestraft. Ter eere van den macedonischen koning Antigonus Doson werd het in
Antigonéa herdoopt. Keizer Hadrianus, die
er een prachtigen tempel voor zijn lieveling

Antinoüs liet bouwen, gaf aan de stad haar
ouden naam terug.

Mantias , M ávztoc, zoon van Melampus,
vader van Clitus (n°. 1) en Polyphides.
Manto, M«vzco, dochter van Tiresias. Toen
Thebe door de Epigonen was ingenomen, werd
zij met een deel van den buit aan den delphischen Apollo gebracht. Op bevel van het
orakel werd zij naar Colophon gezonden, om
er den tempel en liet orakel van Apollo
K).á^Otos' te stichten. Zij huwde daar met een
Cretenser, Rhacius, die den tempel op zijne
kosten liet bouwen. en werd bij heinn moeder
van Mopsus. — V. a. was zij ook in Italië
gekomen, en had zij bij Tiberis een zoon
gekregen, Ocnus, die de naar haar genoemde
stad Mantua stichtte. V. a. is echter deze
stad naar een andere Manto, dochter van
Heracles, genoemd.
l%Iantua, Mávzova, oude stad op een eil.
-

in den Mincius (Mincio), reeds door de Etruscers bewoond, toen zij nog als Rasennae in
het Po-dal woonden. Sedert 89 lat.' kolonie,
sedert 49 municipium. In het nabijgelegen
dorpje Andes was Vergilius geboren.
Mantus, de god der onderwereld bij de
Etruriërs, gewoonlijk afgebeeld als een zeer
groot gevleugeld wezen met woeste trekken,
gewapend met een zwaard of hamer.
Manubiae (van menu habere), in het algemeen buit, in het bijzonder echter dat gedeelte, dat de overwinnende veldheer te
zijner beschikking kreeg en dat meestal door
hem werd aangewend tot stichting van een
tempel, een zuilengang of eenig ander openbaar werk. In ongunstiger zin wordt het
woord ook gebezigd van den buit, dien een
stadhouder zich door afpersingen verwerft.
— In het enkelvoud beteekent manubia in
de taal der augurs een bliksemstraal. Zie
Auyuria n°. 2,

Manumissio, vrijlating van slaven. Deze
kon op verschillende wijze plaats vinden ; —

1) vincdicta of fest ,ca. De heer bracht zijn
slaaf voor den praetor ; diens lictor of een
ander trad dan als assertor (z. a.) op, raakte
het hoofd van den slaaf met een roedje
(fesíuca, vindicta) aan, en zeide ; hune hominem liberur esse aio ex iure Quiritium. Daar
nu de eigenaar niet tegensprak, verklaarde
de praetor den man voor vrij. —. 2) - censu.
De meester liet zijn slaaf bij den census in
de burgerlijsten inschrijven. — 3) íestamento.
Door deze drie wijzen van vrijlating werd
de slaaf niet alleen vrij man, maar ook
burger. Als vierde wijze voegde Constantijn
de Gr. er de vrijlating in de kerk (in ecclesia)
bij. Een feitelijke toestand van vrijheid, doch
zonder burgerrecht, was het gevolg van de
manumissio inter amicos, binnenshuis in tegen
een vijftal vrienden als-wordighevan
getuigen, — per mensana, doordat de eigenaar
den slaaf als een vrij man aan tafel noodigde, -- per epistulam of onderhandsche
schriftelijke verklaring, zie le.v^ Ionia Norbana.
De lex Melia Sentiu (4 na C.) en de 1e.v
Furia Caninia beperkten het recht van vrijlating. De libertini werden alleen in de vier
tribus urbanae ingeschreven (zie echter lex
Manilia).
Manus is eigenlijk de macht van den echtgenoot over zijne vrouw, waardoor zij hem
als eene dochter, filiae loco, toebehoort, en
waardoor al wat zij bij het huwelijk mede
verwerft, het zijne wordt.-brengtofla
De menus was het gevolg van een huwelijk,
dat gesloten was door confarreatio of door
coëmptio, van een huwelijk door usus alleen
dan, wanneer er verjaring (usucapio) had
plaats gehad, doordat de vrouw gedurende
een vol jaar geen trinoctiura buiten de echtelij ke woning doorgebracht had. Terloops
zij hier opgemerkt, dat de coëmptio op zich
zelve wel manas, maar nog geen huwelijk tot
stand brengt; zij moet met het huwelijk
gepaard gaan. De beteekenis van manos wordt
ook wel uitgebreid tot anderen, die in iemands
poleslas en vooral, die in iemands mancipium. zijn.
Manfis iniectio . Wanneer een gedaagde
onwillig bevonden werd om met den eischer
voor den praetor te verschijnen, dan kon de
eischer in tegenwoordigheid van getuigen de
hand aan hem slaan en hem met geweld
medevoeren. Ook kbn zulk eene menus iniectio
in sommige andere gevallen plaats grijpen,
b. v. wanneer de verliezende partij weigerachtig of onmachtig was aan het vonnis te
voldoen, of wanneer men op heeterdaad betrapt werd, b. v. een fur nanifestus. De legfis
actin per manus inieclionem is eene aanvullingsactie waarbij de eischer den praetor
vergunning vraagt, om zonder verdere in
ins vocatio den onwillige te grijpen.
Maracanda, ra Maoáxav á«., groote ,hoofdstad van Sogdiána. Thans Samarkand.
Maraces, Maoaaxoi, volkstarn in Aetolia.
Marathon, 1^1 «o(c6wv, vlek op de O.kust

van Attica, aan eene vlakte, die de marathonische werd genoemd. Daar joeg Theseus
den marath.onischen stier. In de nabijheid,
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in een liet te breede vallei, behaalde Miltiades in 490 de beroemde overwinning op de
Perzen.

Marathus, Mae(e&os, oude bloeiende koopstad in het N. van Phoenice tegenover Aradus.
Marathusa, M «oá &ov m, eilandje op de kust
van aziatisch Ionia, nabij Clazomenae.
Marcellus, familienaam in de gens Claudia
(Claudii n°. 30-38).

Marcellus , Empiricus, een Galliër van geboorte, lijfarts van keizer Theodosius den
Grooten, schrijver van een nog bestaand werk,
}iledicamenborum liber.
Marcia (aqua), waterleiding te Rome, die
om haar heerlijk water geroemd werd. Zij
was in 144 aangelegd door den praetor Q.

Marcius Rex.
Marcia (lex) de eensura, dat niemand ten
tweeden male censor zou kunnen worden.
Deze wet is aangenomen op verzoek van
C. Marcius Rutilus, die in 265 ten tweede male
censor was en dit voor het vervolg wilde voor
voorsteller van de wet is onbekend.-komen.D
. Marcia (lex) de Liyuribus deditis. M. Popilius Laenas, consul in 173, had een onrechtvaardigen oorlog begonnen tegen den ligurischen stam der Statielli, die geen aanleiding
hadden gegeven. Hij had verscheidene duizenden gedood of als slaven verkocht. De volks
-tribune1VI.,MacsSrmoenQiu
Scylla (172) deden met goedvinden van den
senaat een wetsvoorstel om Laenas in staat
van beschuldiging te stellen. De wet werd
aangenomen, en Popilius ontsnapte alleen
aan een veroordeeling door de partijdigheid
van den praetor.
Marcia (lex) agraria, van L. Marcius Philippus, volkstribuun in 104 (zie Mardi n°.
15), tot verdeeling van land onder arme
burgers. De wet werd niet aangenomen.
Marcia Atinia (lex). De vrede met Philippus van Macedonia was in 197 gesloten.
M. Claudius Marcellus (Claudii nl. 31) echter,
voor het volgende jaar tot consul benoemd
en begeerig den oorlog te heropenen, trachtte
den senaat voor te spiegelen, dat de vrede
van de zijde van Philippus slechts bedrog
was. Daarom lieten de volkstribunen Q.
Marcius Rex en C. Antinius Labeo den vrede
door een plebisciet bekrachtigen.
Marcia Porcia (lex), z. Maria (Marcia)
Porcia (lev).

Mareiána carmina, een boek met voorspellingen van zekeren beroemden waarzegger
Marcius, dat in 213 ontdekt was en waarin
de noodlottige afloop van den slag bij Cannae
was voorspeld. De voorschriften van het tweede
carmen werden door den senaat opgevolgd.
Marciána Silva, vroeger -4bnoba mens ge
-hetn,gw.Scarzld,inhet
Z.W. van Germania.
Marcianopolis, Maoxcav6no)aS, stad in Moesia inferior, even ten Z. van Odessus dicht
bij de kust. Traiánus had ze naar zijne zus
aldus genoemd.
-terMaci
Mareiánus, Maoz &avó S , 1) aardrijkskundige
nit Heraclda in Pontus, ± 400 na C., ontwerper van een rc pin ovs der bekende wereld,
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riet afstandswijzer. — 2) Aelius Marcia uus,
rom. jurist, wiens werken zijn uitgekomen
na 217 n. C. (dood van keizer Caracalla).
— 3) Felix Capella Marcianus, ± 470 na C.
uit Madaura in Africa, schrijver eener soort
van encyclopaedie der zeven vrije kunsten,
onder den titel Satira of Saiiricon. — 4)
Zie Theodosius n°. 3.
Mareii, een geslacht met verschillende
takken, als Rex, Rulilus (later Censorinus),
Crisper, Figulus, Philippus, Tremulus e. a. De
eerste drie zijn patriciërs, de andere plebejers. 1) Noma Marcius volgde koning Numa
Pompilius naar Rome en was diens raadsman bij de regeling van den eeredienst. —
2) Ancus Marcius, vierde koning van Rome,
kleinzoon van no 1. Zie Titus Marcius. —
3) Cu. Mareius, bijgenaamd Coriolanus naar
de verovering van Corioli in het gebied der
Volscen. Volgens de overlevering zou hij bij
gelegenheid van een hongersnood de plebejers door honger —hebben willen dwingen tot
afschaffing van het volkstribunaat (491).
Dientengevolge verbannen, zocht hij hulp bij
de V olscen, bracht aan het hoofd van een
volscisch leger Rome tot op het uiterste in
het nauw en liet zich slechts door de smeekheden zijner moeder Veturia en zijner vrouw
Volumnia bewegen om af te trekken. Volgens sommigen zou hij niet lang daarna door
de Volscen vermoord zijn, volgens anderen
op hoogen leeftijd als balling gestorven zijn.
-- 4) Q. Marcus Rex, consul in 118, oorloogde tegen de Stoeni, een Alpenvolk in
Liguria. Onder zijn consulaat werd Narbo

(Narbonne) in Gallia Transalpina gekoloniseerd als Narbo Martins. — 5) Q. Marcius
Rex, consul in 68, zwager van P. Clodius.
Daar zijn ambtgenoot L. Caecilius Metellus
in zijn ambtsjaar stierf en diens benoemde
opvolger nog voor de aanvaarding van zijn
ambt overleed, liet men Rex verder alleen
regeeren. Na afloop van het consulaat werd
hij als proconcul naar Cilicië gezonden. Toen
hij na zijn terugkeer zich ad urbem bevond.
wachtende op den íriumphus, werd hij in 63
door den senaat naar Etruria gezonden, om
den Catilinariër Manlius te keer te gaan. -- 6)
C. Marcius Rutilus overwon in 357 als con-

sul de Privernaten (in Latium). In 356 was

hij de eerste dictator uit de plebs en zege
hij-praldeovEtusc.In352wa
andermaal consul, met P. Valerius Poplicola.
Dit consulaat is merkwaardig doordat er toen,
om aan den algemeenen schuldnood te gemoet
te, komen, eene soort staatsbank werd opgericht (zie quinqueviri neusurn). In 351 was
Rutilus de eerste plebejische censor. In 344
en 342 bekleedde hij nogmaals liet consulaat.
— 7) C. Marcius Rutilus, zoon van no 6,
werd als consul in 310 door de Samnieten
verslagen en was censor in 294. In 265 was
hij wederom censor, wat hem den bijnaam
Censorinus verschafte. Hij berispte het volk,
dat het ten tweeden male het eensorschap
aan denz,elfden persoon had opgedragen, en
verzocht het volk eene wet hiertegen te
maken (zie leu Marcia). -- 8) L. Marcius Cen-
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sorinus, belegerde als consul in 149 met zijn
ambtgenoot MI.' Manilius te vergeefs Carthago. Hij wordt als een wetenschappelijk
man geroemd. - 9) C. k[ctrcizis Gensoriizus,
redenaar, koos in den burgeroorlog partij
voor Marius/ Hij werd echter eerst door Pornpeius verslagen bij Sena, en vervolgens bij
Praeneste door 'Sulla, in wiens handen hij
viel en die hem ter dood liet brengen
(82). - 10) L. Mareiu8 Censorinus, aanhanger van Antonius, nam deel aan den
mutinensischen oorlog. Later was hij propraetor van Achaia. - 11) Q. Mctrcius Onspus, een dapper kr ijgsrnan, met Cicero bevriend,
belegerde met Ti, Staius Murcus op bevel
van Caesar Q. Caecilius Bassus (Gaeciuii no.
8) te Apamëa, maar stond in 43 de legioenen, waarover hij in Syria het bevel
voerde, aan Cassius af. - 12) C. i}[cireius
Flijulus was in den oorlog tegen Perseus (169)
rom. vlootvoogd. Voor het jaar 162 werd
hij tot consul verkozen, doch moest evenals
zijn ambtgenoot P. Cornelius Scipio Nasica
Corculum (Comnelil n°. 0) als viOo cnecttus,
zijn ambt nederleggen. In 156 bekleedde hij
werkelijk het consulaat en werd hij door de
Dalmatae verslagen. - 13) C. Mctrcius F(qu
las, consul in 64. 14) Q. Marcius Philippus, consul in 186. Hem en zijn ambtgenoot
Sp. Postumius Albinus werd opgedragen
een onderzoek in te stellen naar de geheime
vereenigingen, tengevolge waarvan de Baccha
naliÉn bij Senaatsbesluit in geheel Italia
verboden werden. In een oorlog tegen de
ligurische Apuni werd hij in een bosch in
een hinderlaag gelokt en leed hij een zware
nederlaag, waarnaar de plek ]V[ctncius sallus
is genoemd. In 171 werd hij met A. Atilius
Serrnus (Alilii n° 8) als gezant naar Grie
kenland en Macedonia gezonden. Hij wist
Perseus om den tuin te leiden en tot een
wapenstilstand te bewegen, waardoor de Rom.,
die met hunne toebereidselen voor den oorlog
niet gereed waren, tijd wonnen, terwijl Philippus de Grieken 'op Rome's hand bracht.
Openlijk beroemde Philippus zich in den
senaat op, zijn sluwe handelwijze, en de groote
meerderheid juichte hem toe. In 169 was hij
andermaal consul en bracht Perseus eenige
gevoelige verliezen toe. Het einde van den
oorlog moest hij echter in 168 aan den nieuwen
consul L. Aemilius Paullus overlaten. - 15)
L. 7V[arcius Philzpus, volkstribuun in 104,
consul in 91, was in het eerst een van de
mannen der volkspartij (zie Marcia (ier)
cqmciricc); uit den tijd van zijn tribunaat is
zijn gezegde, dat er in den staat geen tweeduizend welgestelden waren, wat Cicero
-

een ccipitalis oncilio ei acluequalionern bonorum
penlinens noemt; later verzoende hij zich

met dc optimaten en werkte als consul mede
om de wetten van M. Livius Drusus te doen
opheffen. Later was hij aan de zijde van Sulla
en vervolgens een voorstander van Pompeius,
die bij hem in hoog aanzien stond. Hij was
een zeer kundig man en een uitstekend
redenaar, die vooral de gaaf bezat, onvoorbereid het woord te kunnen voeren. - 16)

I. Mcircius Phillippus, zoon van n° 15, huwde
met Attia, de moeder van Octavinus, wiens
stiefvader hij dus werd. Hij was zoowel met
Caesar als met Cicero bevriend en koos in
den burgeroorlog niet openlijk partij. - 17)
L. 2Y[arcius Seplinius, rom. ridder, redde in
21, toen P. en Cn. Cornelius Scipio in
Hispania sneuvelden, het rom. leger van den
ondergang. Hij hield met T. Fonteius Crassus
het bevel tot aan de komst van P. Scipio
( Africiinus maior) en streed ook onder hem
nog met roem. - 18) Q. Marcius Tremulus,
consul in 306, streed zegevierend tegen de
Samnieten en de Hernicers. - 19) iViarcius
Macer, veldheer van keizer Otho. - 20) Q.
Mancius Turbo Fronlo Publicius Sevemus, onder

Hadriiinus stadhouder van Judaea, van Mauretania en later bevelhebber der lijfwacht. 1) Marcius, waarzegger ten tijde van den
tweeden punischen oorlog, z. Marciana carminri.
Marcothirum, vlek der Tibii, ten W. van
Colonia Agrippina (Keulen), thans Duren.
Marcomaiini = grensbewoners, een suevivische stam, schijnen eerst aan den Moenus
(Main) te hebben gewoond. Omstreeks het
begin onzer jaartelling veroverden zij onder
aanvoering van Maroboduus Boiohaemum
( Boheme). Marbod, een man van doorzicht
en vn groote heerschzucht, die te Rome aan
het hof van Augustus was opgevoed, wist
bij zijn volk een éénhoofdig bestuur en rom.
krijgstucht in te voeren, en bracht een groot
volkenverbond tot stand. Zijne heerschzucht
bracht hem echter in een oorlog met de
Cheruscers onder Arminius, later (18 n. C.)
werd hij zelf door zijn eigen volk verdreven
en week naar Ravenna uit, waar Tiberius
hem liet wonen en waar hij ook gestorven
is. Zijn werk bleef echter in stand, en de
bond van Marcomannen werd later een van
de geduchtste vijanden van het rom. rijk.
Vooral tijdens de regeering van Domitklnus
en van Marcus Aurelius (166-172 en 178
- 181) werden er bloedige oorlogen gevoerd, totdat Commodus in 181 den vrede
kocht. Ook in lateren tijd hadden de Donaulanden van hunne strooptochten te lijden,
doch door zware verliezen tegen de Gothen
werd hunne macht gebroken en wordt hun
naam alleen nog onder de legerscharen van
den Hunnenvorst Attila gevonden.
Mardi = Amarth.
Mardonius, MaQcrivto ç, zoon van Gobryas,
schoonzoon van Darius Hystaspis, werd in
493 door Darius met een leger naar Griekenland gezonden, maar moest onverrichter zake
terugkeeren, daar zijn vloot schipbrenk leed
en zijn leger in Macedonië teruggeslagen
werd. Hij was het, die later Xerxes tot den
veldtocht tegen Griekenland dreef, en toen
deze na den slag bij Salamis naar Azië terugkeerde, bleef M. op zijn verzoek met een groot
leger achter. Nadat hij vergeefs getracht had
met Athene onderhandelingen aan te knoopen
rukte hij in het voorjaar van 479 van Thessalid uit weder voorwaarts en nam hij Athene
in; vervolgens legerde hij zich in Boeotid en
leverde hij bij Plataeae den beroemden veld-
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slag, waarin hij na een dappere verdediging
sneuvelde.

illarea, M«o^«, stad in het W. der Nijl delta, ten ZZW. van Alexandria, beroemd
door den krachtigen wijn, die in den omtrek
werd geteeld, vinura 2i[areo ticurna. Zij lag aan
een groot meer, llareotis locus, dat door Nijl armen en kanalen werd gevoed en van de
zee slechts gescheiden was door de landtong,
waarop Alexandria gebouwd was, zoodat deze
stad er een reusachtigen binnenhaven aan had.
,&r&c, zie Jlarea.
111areotis, aeé
Marésa, Mao^Oá, Meet au, sterkte in Z.
Palaestina aan den weg van Jerusalem naar
Ascalon, dicht bij Eleutheropolis.

Margala (31argana), stad in Triphylia, in
Elis. De inwoners heeten 1M1aoyav^c.
Marghina, MaQy1 L , gewest in het 0. gedeelte van het Perzische rijk, tusschen Parthyaea en Bactridne, doorsneden door de
rivier Margus (Murghab).
1Vlargïtes, Maeyiz1c, personificatie van ver
domheid, die in grieksche sprookjes-wande
voorkomt, de held van een klein komisch epos,
dat ten onrechte aan Homerus, door anderen
aan Pigres, werd toegeschreven.
Margus, iVláoyoc, 1) rivier in MoesiaSuperior
die dicht bij Viminacium in den Hister
(Donau) valt, tgw. Morava. — 2) z. 1 arqiana.
Maria (lex) de su fragiis ferendis van C.
Marius, toen hij in 119 volkstribuun was.
Deze wet strekte om, door het vernauwen
der bruggetjes in de volksvergadering, te
voorkomen, dat personen zich er op plaatsten
om de stemmenden lastig te vallen of te controleeren, hoe zij stemden.

Maria (Marcia) Porcia (Iex) c7e Iriurnphis,

van de volkstribunen L. Marius (Marcius) en
M. Porcius Cato in 62, dat de imperaores,
die een zegetocht wenschten te houden, de
waarheid der door hen verstrekte opgaven
bij den praetor moesten bezweren.
Mariaba, zie Saba.

Mar. iamme, M(Qt u / u-7, stad in Coelesyria

ten W. van Em esa.

Mariána fossa, zie fossa.
Mariandyni, ^^`aQutrdvi oi, niet -thracische
,

volksstam in het 0. van Bithynia, bij Heraclëa.
Marïea, nimf, echtgenoote van Faunus en
moeder van Latinus, of moeder van Faunus;
zij had een tempel en heilig bosch bij Minturnae; wat eenmaal in dat bosch gebracht
was, mocht er niet w eder uitgehaald worden.
Marii, plebejisch geslacht. 1) C. Marius,
in 156 in het dorp Cereate bij Arpinum uit
ouders, die tot den boerenstand behoorden,
geboren, gaf reeds vroeg bewijzen van groote
krijgsmanstalenten. In 134 diende hij onder
Scipio in den numantijnschen oorlog. In 119
ging hij als volkstribuun door zijne ier de
su //ragiis de kuiperijen der aanzienlijken bij
de verkiezingen te keer. Zijn huwelijk met
de adelijke Julia, de tante van Caesar, ver
bij-schaftemdpru,ni14was
propraetor in Hispania, waar hij door recht
handhaving van tucht en-vardighen
veiligheid zich de algemeene achting verwierf. In den j ug urthij nschen oorlog bewees
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hij als legaat groote diensten aan Metellus
(109 en 108) en werd voor 107 tot consul
gekozen, vooral omdat hij tot de volkspartij
behoorde en de optimaten door hunne omkoopbaarheid hun eigen aanzien hadden
ondermijnd. In 105 bracht hij den oorlog
ten einde en voerde Jugurtha gevankelijk
mede naar Rome. Hij triumpheerde 1 Jan. 104.
Hierna werd hij, daar Italië door de Cimbren
en Teutonen bedreigd werd, vier jaar achtereen (104-101) tot consul gekozen. De Teutonen en Ambronen versloeg hij in 102 bij

Aquae Sextiae (Aix in Provence), de Cimbren in 101 bij Vercellae. Hierna werd hij
ten zesden male consul (100). In dit consulaat verbond hij zich met den voelzieken
volkstribuun L. Appuleius Saturninus en den
praetor C. Servilius Glaucia en werkte mede
om zijn tegenstander Metellus Numidicus te
doen verbannen, die de akkerwet van Saturninus weigerde te bezweren. Vervolgens ver
hij in het oogenblik van gevaar-lochend
ook Saturninus en Glaucia. Daar hij begreep,
slechts in oorlogstijd de man van beteekenis
te zijn, vertrok hij vervolgens naar Azië om

met Mithraddtes van Pontus onderhandelingen aan te knoopen. In den bondgenootenoorlog verwierf hij zich nieuwe lauweren

(90-89). In 88 barstte de mithradatische
oorlog uit, doch tot groote teleurstelling van
Marius ' ontging hem zoowel het opperbevel
als het consulaat; beiden werden aan Sulla
opgedragen. Dit was Marius te veel ; door
eene , wet van den volkstribuun P. Sulpicius
Rufus liet hij zich door het volk met het
veldheerschap bekleeden, doch Sulla, die
Italië nog niet verlaten had, keerde met zijn
leger naar Rome terug, Sulpicius werd gedood, Marius en een aantal anderen werden
vogelvrij verklaard. Met zijn zoon zwierf hij
als gejaagd wild rond; bij Minturnae werd
hij gevangen genomen en ontsnapte ter nauwernood aan den dood. Hij stak naar Africa
over, waar hij op de puinhoopen van Carthago rondzwierf. Inmiddels keerden de zaken
te Rome ; Cinna, hoewel eerst verdreven en
als consul afgezet, keerde met Marius terug
en beiden werden voor het jaar 86 tot consul
verkozen. Doch reeds op den 13den dag van
zijn consulaat bezweek Marius, evenwel niet
zonder eerst nog zijne wraakzucht op de optimaten te hebben botgevierd. Zijne asch werd
later op Sulla's last opgegraven en in het
water van den Anio geworpen. — 2) C. Marius,
aangenomen zoon van n°. 1, woest en wreed
als zijn vader in diens laatste levensjaren,
deelde diens vlucht en kwam met hem terug.
In 82 was hij consul. Sulla versloeg hem bij
Sacriportus, en Ofella (Lucretii n°. 4) beleg er de hem in Praeneste. Toen hij de stad
niet houden kon en zijne vlucht mislukte,
bracht hij zich zelf om. — 3) M. Marius
Gralididnns, zie Gratidii. — 4) M. Marius,
een groot vriend van Cicero ; hunne villa's
te Pompeii lagen dicht bij elkander. — 5)
C. .manas, Pseudo-Marius geheeten, een be
drieger, dio, zich voor een zoon of neef of
kleinzoon van n°. 1 uitgaf, door Caesar als
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bedrieger weggejaagd en later door M. Antonius ter dood gebracht werd. — 6) 2iiarizus
Celsus, veldheer onder Galba en Otho. — 7)
L. Marius 1V1 axiriaus, bekleedde in het begin
der derde eeuw na C. vele hooge ambten,
hij was o. a. proconsul van Africa en later
van Asia, en in 223 voor de tweede maal
consul. Hij schreef onder Alexander Severus
biografiën van de keizers, van Nerva tot
Elagabalus, in den trant van Suetonius.
Excerpten hiervan zijn over in het werk der
Scriptores historiae Auqustae.
Marinus, MaCiroS, 1) beroemd ontleedkundige aan het einde der eerste eeuw n. C., wi ens
werken verloren zijn. — 2) van Tyrus, een
aardrijkskundige in de 2de eeuw na C., de
eerste die de ligging van plaatsen naar lengte en breedtegraden bepaalde. Ptolemaeus heeft
van zijne werken dikwijls gebruik gemaakt.

Naris, Marisus

,

1VId^ , AldewoS,

thans

Marosj, riv. in Dacia, zijtak der Tisia (Theiss).
Herodotus en Strabo meenden, dat het een
zijtak was van den Donau.

Marium, at c no-P, stad op de NW. kust
van Cyprus, waarschijnlijk het latere Arsinoe.

Marmarica, M(^oµaonY 1, thans Barca, landstreek op de Noordkust van Afrika tusschen
Aegypte en Cy renaïca. Hierin ligt hetA mmonium. (gewoonlijk wordt Marmarica tot
Cyrenaïca gerekend.
Marinessus, Marmyssus, Mro 1 oo6S = Marpessas n°. 1.
Maro, zie Yergilii.
/

Maroboduus, zie 1Vlarcomanni.
Marobudum, Haeo f]o2^dov, eens de hoofdstad
der Marcomanni, thans Budweis.
Maroii, Màowr, 1) zoon van Euanthes,

0enopion, Silënus of Dionysus, priester van
Apollo te Ismarus, waar hij later zelf een
heiligdom had. -- 2) zoon van Orsiphantus,
een van de dapperste Spartanen, die in den
slag bij de Thermopylae sneuvelde.
Maronéa, Math ra, ionische volkplanting
in het gebied der Cicones op de thracische
kust, beroemd om zijn heerlijken wijn. De
stad wordt ook Orthagorda genoemd.
Marpessa, III ánc^ooa, gemalin van Idas
(z. a.), moeder van Cleopatra n°. 2.
Marpessa, - sas, 131áon Ooc, -cas, 1) dorp in
het gebied van Gergis in Troas, geboorte
-

-platsvnéedrSiby.—2)gop
Parus. Marpesia sautes = parisch marmer.
Marrubium of -vium, stad der Marsi aan
den lacus Fucinus. Marrievia yens --. Marsi.
Marrueini, Maeoo izn o&, klein, doch dapper
volk in Samnium aan de Adriatische zee, ten
0. der Vestini. Hoofdstad: Teáte.
Marruvium = Marrubium.
Mars, italiaansche god vooral van den oorlog, wien de maand Maart gewijd is, dien
men als Mars Silvccnus en Averruncus aanriep,
te wiens eere het feest der A4inbarvalia in Mei
door de landlieden met offers en vroolijke
optochten gevierd werd, en die ook in het
lied der fratres arvdles bezongen werd. Bij
het houden van het lustsumma werd het bekende offer van zwijn, ram en stier, de suovetaurilia, aan hem gebracht, en de romeinsche

burgers zijn daarvoor op het Marsveld camiipus 1Ularfizts) als exercilus opgesteld. Wanneer
de grieksche godenleer in Italië doordringt,
wordt Mars vereenzelvigd met den griekselien
Ares, en bij liet lectisterniuin (zie aldaar) van
217 werd het beeld van Venus (Aphrodite)
naast het zijne geplaatst. Hij gaat de rom.
legers voor in den strijd (Gradivus), zegent
hunne wapenen (Quirznus), voert hen tot de
overwinning (Fictor) en brengt op die wijze
ook den vrede terug (Pari, fer) ; als vader van
Romulus en Remus is hij als het ware de
vader van het rom. volk (Paler, .Mai°spiter),
dat hij voortdurend blijft bewaken (Custos,
Couservalor). Wanneer een leger ten oorlog
zou trekken, ging de aanvoerder in den
ouden tempel van Mars in de regia en riep
daar zijne bescherming in, terwijl hij tegen
de heilige lans, het symbool van den god,
en tegen de ancilia sloeg. Ook de oefeningen
in den wapenhandel, de gladiatorengevechten
en ruiterlijke spelen stonden onder zijne bescherming, en de oudtijds daarvoor bestemde
plaats was naar hem genoemd (Campus 31' ar zus). De wolf, de specht, de stier en liet
paard waren hem geheiligd. Zijn dienst wordt
waargenomen door een eigen priester, den
flanneu Martialis. -- Hij wordt gewoonlijk
afgebeeld als een jong strijder met helm en
lans, soms op een strijdwagen zittend.
MTarsacii, een volksstam aan of bij een der
monden van den Rijn, misschien in Zeeland,
wonend.
Marsi, MdQoo., 1) samnietisch volk op de
grenzen van Latium, rondom liet meer Fucinus, in eene streek, geheel door bergen ingesloten. In 304 tot een bondgenootschap
niet. Ronie gedwongen, bewaarden zij een
diepen haat tegen de Rom., die in den
bondgenootenoorlog, in 90, tot uitbarsting
kwam. Hunne hoofdstad was Marruvium. Zij
bezaten veel kennis van geneeskrachtige
kruiden en stonden bekend als goede wond heelers, als slangenbezweerders en ook als
toovenaars; vandaar Jlarsa naenia = tooverspreuk. De mythe laat hen dan ook afstammen van een zoon van Circe. — 2)
germaansch volk aan de tegenw. Ruhr, bondgenooten der Cherusci tegen Yarns. Germanicus dreef hen terug, en sedert verdwijnt
hun naam.
-

Marsicam bellum, aldus genaamd omdat
de Marsi er het hoofdvolk van waren, ook
wel bel7um Palieum of bel/zei sociorum genoemd. De trotschheid, waarmede Rome na
Carthago's val de italische bondgenooten bejegende, had diepen wrok opgewekt, die nog
werd aangevuurd, toen de pogingen van M.
Livius Drusus en anderen, om hun het burgerrecht te verschaffen, verijdeld werden. Een
aantal volken van samnietischen stam, Marsen,
Paeligners, Lucaniërs, Campaniërs, vereenigde
zich tot een bond, zij maakten Corfinium tot
hunne bondshoofdstad onder den naam Italice, en kozen een senaat, twee consuls en
12 praetoren. Twee jaar lang werd er met
verbittering gestreden. Slag op slag werd
geleverd. De voornaamste aanvoerders der
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bondgenooten waren Pompaedius Silo, C.
Papius Miitihis, Vettius Cato, Pontius TelesInus, Marius Egnatius. Onder de rom. veldIleeren onderseheidden zich Cn. Pornpeius
Strabo (consul in 89) en L. Cornelius Sulla,
eerst als praetor, in 88 als consul. Reeds in
den winter van 90 waren de Rorneinen door
den dreigenden afval van Umbria en Etruria
genoodzaakt, door de lee Julia, van den consul
L. Julius Caesar aan de trouwgebleven bondgenooten, die het wenseliten, liet burgerrecht
te geven. In het begin van 89 volgde daarop
de ier Plautia Pcipiric van de volkstribunen
M. Plautius Silvanus en C. Papirius Carbo,
die het burgerrecht schonk aan alle Italianen
ten zuiden van de Po, die zich binnen 6 0 dagen
bij den praetor urbanus opgaven. Verder de
ier Pompeia van Cn. Pompeius Strabo, waarbij
het ins Let/il aan de Transpaditni gegeven werd.
Deze maatregelen braken liet verzet. Toch
duurde de strijd ook nog in 88 voort. MiddenItalid was een toonbeeld van verwoesting;
honderdduizenden waren omgekomen , Samnium was bijna ontvolkt, vooral Sulla had
er op onmenschelijke wijze huis gehouden.
Marsigni, suevische volksstam in het 0.
van Germania, ten noorden van den Mons
Aseib'urqius (het Reuzerigebergte).
I1arsus (Dornitins), zie Doinifii n°. 19.
Marsyas, MaQoIa ç , 1) zoon van Olympus,
een Phrygiër, die de fluit vond, welke Athëna
had weggeworpen. Hij waagde het met Apollo,
die de either bespeelde, een wedstrijd aan te
gaan, en toen hij de nederlaag leed, werd
hij levend gevild. De huid werd in een hol
bij Celaenae opgehangen en bewoog zich, naar
men zeide, vroolijk, wanneer zij op de fluit
hoorde spelen. - V. s. had hij ook tot het
gevolg van Dionysus behoord. - 2) van Pella,
stiefbroeder van Antigonus, met Alexander
den G. opgevoed, later veldheer onderDemetrius
Poliorctes, schrijver eener macedonische ge-

schiedenis (Muzdorui). - 3) van Philippi,
zoon van Critophmus, geschiedschrijver van
lateren tijd dan de vorige, ofschoon zij dikwijls met elkander verward worden.
Marsyas, M(Of(Ç, naam van twee rivieren
die beide in den Maeander vallen. De eene
ontsprong volgens Xenophon op de markt
van Celaenae in Phrygia, de andere stroomde

door Caria.
Martilis (M. Valerius), epigrammendichter, te Bilbilis in Hispania geboren ± 40 na C.,
begaf zich, toen hij 24 jaar oud was, naar
Rome en kwam bij Nero en diens opvolgers
ill gunst, vooral bij Domitinus, die hem het
irs eilurn liberorum schonk en nog andere gunsten verleende. Na Nerva's dood keerde hij naar
Bilbilis terug ; eene rijke dame, Marcella,
schonk hem daar een landgoed, waar hij ± 100
na C. overleed. Zijne 14 boeken met Lpiyrammata waren hij zijne tijdgenooten zeer in trek.
Zie apopliorcfa. Aan de 14 boeken gaat een iibeï
speceaculouiern vooraf, in de handschriften epiç/2'arnrnaon liber geheeten.
Martianus (Aelius), zie Marcicinns n°. 2.
1Iartianus (Felix Capella), zie Marcicuus n 0 .3.
Marus, noordelijke zijrivier van den Donau,
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die tegeaover Cnrnunturn daarin valt, to -w.
March.
,

Maruvinni = Marrubium.
Maseas, Mozç, zijtak van den Euphraat,
in Mesopotarnia.

Masinissa, Mo(o)ardon ç , koning der
Massylii in 0. Numidia, zoon van koning
Gala, was te Carthago opgevoed en met de
grieksehe en rom. letterkunde bekend gewor
den. In het begin van den tweeden punischen
oorlog was hij met hart en ziel aan de zijde
van Carthago, wpartoe zijne verloving met
Sophonisbe, dochter van Hasdrubal, den zoon
van Gisco, veel bijdroeg. Daarentegen was
Syphax, koning der Massaesylii in W. Nurni
dia, met de Rom. verbonden. Masinissa streed
onder Hasdrubal, Hamilcars zoon, in Hispaha tegen den rom. veldheer Scipio. De Carthagers zochten ook Syphax voor zich te
winnen, hetgeen hun ook gelukte door hem
dc schoone Sophonisbe, Masinissa's verloofde,
tot vrouw te geven. Inmiddels had Scipio na
zijne overwinning bij Baccula (210) onderhandelingen met M. aangeknoopt, en had deze
met de hem eigene schranderheid den staat van
zaken doorzien, en begrepen dat de vriendschap
van Rome voor hem voordeeliger zou wezen
dan de overheersching door Carthago, weiks
zaken hij ook achteruit zag gaan. Het verlies zijner hartstoehteljk beminde Sophonisbe
vervulde hem met bitteren haat jegens Carthago. Ondertusschen was zijn vader gestor
ven, diens opvolger en neef Capusa door een
overweldiger Mezetclus vermoord, en toen M.
naar zijn vaderland terugkeerde, had hij met
Mezetlus, Syphax en de Carthagers te kampen cii moest zich als gejaagd wild in eene
grot in het gebergte schuil houden. Evenwel,
de kans keerde ; hij herwon een gedeelte van
zijn erfland, en toen Scipio in 204 1fl Africa
landde, verbond hij zich met hem. Syphax
werd tweemaal verslagen en moest zich gevangen geven ; in M's handen viel ook Sophonisbe. Om deze voor rom. gevangenschap
te behoeden, wilde M. haar tot vrouw nemen,
doch toen Scipio haar zonder genade opeischte,
liet M. haar den ofbeker drinken. Na den
slag bij Zama kreeg M. het grootste gedeelte
van Syphax' rijk en regeerde nog ruim eene
halve eeuw, tot 149. Daar de grenzen tus
en dat van Carthago niet-schenzijgbd
nauwkeurig bepaald waren, vond hij gelegen-

heid de Carthagers bij herhaling met allerlei
eischen en strooptochten lastig te vallen, wat
door de Rom., niettegenstaande Carthago's
billijke klachten, niet werd tegengegaan. Emdelijk greep de verbitterde stad zelve naar
de wapenen (149), waardoor de derde puni
sche oorlog ontbrandde.
Masinissa.
Micipsa

Gulussa Mastanabal

Adherbal Biëmpsal Massiva
afstammeling:

Juba.

Jugurtha
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11lasistius, Muo ^ntos, aanvoerder der perzische ruiterij onder Xerxes, sneuvelde kort
voor den slag bij Plataeae.
Masius ntons, Mácuor dooc, grensgebergte
van Armenia en Mesopotamia.
Massaesylii, Maao^,^^ov^^ot, volk in W. Numidia.
Massagetas, ] eaoayFZ«t, ruw en woest
nomadenvolk tot de Iraniërs behoorend ; in
de tijden van Cyrus woonden ze in de steppen tusschen de Caspische zee en het Aralmeer ; in de dagen van Alexander den Groote
woonden ze ten W. en N.W. van Sogdiane,
aan den rechteroever van den Oxus.
-

Massieus (coons), berg in het N.W. van
Campania, die de grens vormt tusschen Campania en Latium, beroemd door zijn heerlijken wijn.
Massilia, M1 ooaa^«, thans Marseille, eene
volkplanting der Phocensers, ongeveer 600
gesticht, reeds vroeg vrijwillig en dus door
een foeclus aequum met Rome verbonden.
Massilia was een belangrijke koopstad, waar
letteren en wetenschappen in hooge mate
bloeiden, zoodat Cicero ze liet gallische Athene
noemde. Daarom was M. een geliefkoosd ver
rijke rom. ballingen. In den strijd-blijfvan
tusschen Caesar en Pompeius koos de stad,
die aan beiden verplichting had, in het eerst
geen partij . Toen echter de aristocratie de
onzijdigheid verbroken had door eens vloot
van Pompeius op te nemen, werd M. door
Caesar belegerd en na hardnekkige tegenweer
en twee zeegevechten ingenomen. Het moest
zware oorlogslasten dragen, doch bleef eene
civitas libera et foeclerata en door handel
bloeiende.
Massiva, 1) numidische prins, neef van
Masinissa. -- 2) kleinzoon van Masinissa, te
Rome door toedoen van Jugurtha vermoord.
Massylli, MMlaOOf^Lo(, volk in het 0. van
Numidia.
Mastanabal, MaaraJ-éi^ , jongste zoon van
Masinissa en vader van Jugurtha.
Mastarna, z. Servies Tullius.
Mastiáni, zie Basletani en Bastuli.
M astusia, M 5Ozo2'oia dro(c, 1) berg in Ionia,
aan welks helling de stad Smyrna was gebouwd. -- 2) de zuidelijkste punt van de
thracische Chersondsus.
Masurius Sabinus, beroemd jurist onder
Tiberius en volgende keizers, overleden onder
Nero. Naar hem heet de school van C. Atdius
Capito de sabiniaansche.

Matiána, Mazza ' , Maxt ri , het N.W. gedeelte van Media, het latere Atropatene (z. a.).
Matiéni, plebejisch geslacht.
Matinus, uitspringend gedeelte van den
mons Gargánus in Apulia, nabij Horatius'
geboorteplaats Venusia.
Matiseo, stad der Aedui in het 0. van Gallia
Transalpina, aan den Arar (Saone), thans
Macon.
Matius, 1) C. Manus, rom. ridder uit den
tij d van Caesar en Cicero, die hem beiden oprecht
liefhadden en hoogachtten. Hij was een der edelste en oprechtste figuren van zij n tij d en dikwij is
de raadsman van Caesar, bij wien hij ook

Cicero's voorspraak was. -- 2) Cu. Manus,
dichter van mini, uit de lste eeuw. Er zijn
nog fragmenten van over.

Matralia, z. Vatuta.
Matrimonium . Een wettig huwelijk kon
slechts gesloten worden, wanneer beide partijen het conzubium hadden. De oudste vorm
voor een rom. huwelijk was de confarreatio,
daarna kwam de coëmptio in zwang; van
beide huwelijksvormen was de convenlio in
rlauuai het gevolg. De coëmpt o echter op
zich zelve constitueerde het huwelijk niet;
dit geschiedde door de nupCiae, waarbij men
openlijk ten overstaan van familie en bruiloftsgasten elkander tot man en vrouw aannam, wat bij de confarreatio ten overstaan
van priesters geschiedde. IV upliae zonder
coëmptio waren dus ook geldig, er volgde
geene nlanus uit. Zulk een huwelijksvorm
werd suns genoemd. De manus kon dan wel
verworven worden door een onafgebroken
samenleving van een jaar. Een echtverbintenis kan verbroken worden door een handeling, overeenstemmende met den vorm, waar
zij gesloten was, zie cdivortiurma. Uit-onder
een matrimonium zustum of legitimum volgde
de patria potestas over de kinderen.
Matrona , thans Marne, zijtak der Sequana
(Seine). MaC ona mens, zie Apes.
Matronalia, feest ter eere van Juno Lacina
den lsten Maart (Calenclae fenlinarum) gevierd,
waarbij getrouwde vrouwen in haar tempel
op den Esquilinus om huwelijksgeluk baden
en haar bloemen wijdden.

Mattiacae (aquae), thans Wiesbaden.
Mattiaci, germaansche volksstam, in het
tegenw. Nassau, binnen den limes Gei-maniac
Superioris wonende. In hun gebied hadden
de Rom. sterkten aangelegd. De naam van
één dezer casteUla is nod; over in Castel
tegenover Maintz. De Mattiaci behoorden
tot de Catti.
Mattium, thans Maden, hoofdstad der Catten, aan de Adrana (Eder).

Matüta, Mater Matuia, godin van den dageraad en geïdentificeerd met Ino Leucothea.
Bij haar feest op 1i Juli, Matralia genoemd,
droegen de vrouwen de kinderen van hare
zusters, en baden eerst voor deze, en daarna
voor haar eigene, daar lno liet kind van
hare zuster Seniele had opgevoed. In werkelij kheid zal dit wel een overblijfsel zijn uit
den tijd, dat men een andere opvatting had
omtrent bloedverwantschap.

1llatutin us (Pater), z. lams.
Mauretania of Mauritania,

Mai Qcva x a,

i

het tegenw. Fez en Marokko
met een stuk van Algerië, tot aan de rivier
de Muluccha (z.a.). Het was rijk aan wild en
tam gedierte, bosschen en in de oudheid ook
aan koren. Het werd bewoond door een krijgshaftige bevolking, de M2auri of Haurusii,
die niet zwart van kleur was, niet donkerder
van tint dan de bewoners van zuidelijk Europa
zijn. Eerst in den jugurthijnschen oorlog
kwamen de Rom. met hen in aanraking.
Tijdens Caesar heerscheen over Mauretania
Bocchus (z.a.) en Bogudes. In. 25 werd het
lV1aii90 oiCo

y^,

MAURI—MAXIMINUS.
samen niet West-Numidia aan Juba II (z.a.)
als koninkrijk geschonken. Onder keizer Claudius werd het (in 42 n. C.) ingelijfd. Het eigenlij ke Mauretania, met de' hoofdstad Tingis
(Tanger) werd JIJ. Tingitána genoemd, liet
vroegere West-Nunlidia heette Vil. Caesa.rievsis
naar de hoofdstad Caesaréa, vroeger Tol.

Mauri, Maurusii,

Mafeot, Maveoi'otoL,

be-

woners van Mauretania. De naam k[cturi is
afkomstig van de Romeinen.
^ „róá', het prachtige praal 11lausotéum, Mai~

graf, dat bij Halicarnassus voor Mausólus
gesticht was door zijne weduwe Artemisia
(z. a). Op een eenigszins langwerpig voet
onderbouw van -t- 37 voet hoog-stukof
verrees een tempel, omgeven door 36 corinthische zuilen. Op deze rustte een pyramidaal
dak, van boven afgeknot en gekroond door een
marmeren vierspan. Het geheel was rijk met
beeldwerk versierd. Het werd door de ouden
onder de zeven wonderen der wereld gerangschikt en kostte drie jaren tijds, terwijl de uitstekendste kunstenaars er aan arbeidden. -- De
Rom. gebruikten den naam mausoleum ook voor
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werd Caesar in plaats van Severus, die Augustus
werd. Maxentius, over zijne uitsluiting ver
maakte zich te Rome van de regeering-biterd,
meester. Zijn vader kwam hem te hulp, doch
daar dezen nu ook weder de lust tot heerschen
bekroop en hij evenals de zoon weder den titel
van Augustus aannam, ontstond er twist en
Maximianus werd door Maxentius verdreven.
Maxentius maakte zich spoedig veracht en gehaat, en Constantinus trok tegen hem op en
versloeg hem in 312 bij den pons Milvius,
ten N. van Rome. Op de vlucht verdronk

Maxentius in den Tiber.
Maximiánus (3I. Aurelius \Talerius), bijgenaamd Herculius, een ruw maar bekwaam
soldaat, van geringe afkomst, klom door zijne
wapenfeiten op en werd door Diocletinus in
285 na C. tot Caesar en in 286 tot Augustus
benoemd. Hij streed in Gallia tegen de Bagauden, die hij onderwierp (285), aan den
Rijn tegen Franken, Alamannen en Burgundi,
en in Afrika. In 305 na C. legde hij, schoon
niet vrijwillig, doch onder den drang van
Diocletianus, met dezen zijne waardigheid

Mausoleum van Hadrianus.
andere prachtige grafgebouwen, als : het mausoleu»a flugusti en het mausoleum Haadriani, welk
laatste, schoon ontdaan van zijne versieringen
en in een kasteel veranderd, nog te Rome
bestaat onder den naam van Engelsburg.

Mausólus, Mar coos, - aoL)wo , vorst van Carië
(377-353), ondersteunde Rhodus, Chius, enz.,
in den bondgenootenoorlog tegen Athene.
Naar hem is het Mausoldum (z.a.) genaamd.
Mayors = Mars.
Maxentius (M. Aurelius Valerius), rom.
keizer 306--312 na C., zoon van Maximiánus.
Toen Diocletiiinus en Maximianus in 305

hunne keizerlijke waardigheid neerlegden,
werden Constantius Chlorus en Galerius, die
Caesars waren, tot den rang van Augustus verheven en Valerius Sevdrus en Maximinus
Daia tot Caesars benoemd. Constantius Chlorus stierf in 306, zijn zoon Constantinus

neder. Zie verder illciventius. Toen Maximianus
door zijn zoon verdreven was, nam hij de
wijk naar zijn schoonzoon Constantinus; doch
toen hij dezen naar het leven stond, liet C.
hem in 310 na C. ter dood brengen.
Maxie inns (luiins Verus), een Thraciër van
reusachtigen lichaamsbouw en een dapper
krijgsman, bij het leger zeer bemind, stond
aan het hoofd van den opstand der Rijntroepen
tegen Alexander Sevdrus (235 na C.) en werd
tot keizer uitgeroepen. Hij vocht flink tegen
Germanen, Daciërs en Sarmaten, maar zijn
woestheid en wreedheid, waaraan hij nu
vrijen teugel vierde, verbitterde volk, senaat
en zelfs de troepen. De senaat verklaarde hem
in 238 vogelvrij en hij werd met zijn zoon
en mederegent L. Julius Verus Maximinus
door zijne eigene troepen in zijn legerkamp
vóór Aquileia vermoord.
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Maxiniinus (talerius Valerius), heette oor spronkelijk Daia, maar kreeg zijn lateren
naam van zijn oom, keizer Galerius, die hem
adopteerde. Hij werd in 305 n. C. door Diocletidnus tot Caesar benoemd en kreeg het
bestuur over het Oosten. Hij was een niets
vorst, zeer bijgeloovig, en een ver -wardig
vervolger van de Christenen. Bij de-biterd
verwarring, door Maxentius teweeggebracht,
nam ook hij den titel van Augustus aan, in
310. In 313 werd hij te Adrianopel door
Licinius verslagen en stierf te Tarsus in
Cilicia.
Maximus, familienaam in een aantal genies,
vooral in de eens Fc<ozcc (Fabii n". 14-23)
voorkomende. Zie ook yeïis Valei -icc (Valeuii
n°. 14 en 16).
Maximus (Magnus CIemens) , een Hispaniër,
wierp zich in 383 na C. in Britannia als
tegenkeizer tegen Gratianus op. Na de ver
werd hij door The--mordingvaGtus
odosius als keizer in het W. erkend, onder
voorwaarde dat de 12-,jarige Valentinianus II,
het zoontje van Gratianus, Italia en Africa
zou behouden. Toen Maximus in 387 deze
voorwaarde wilde schenden, zond Theodosills zijn veldheer Arbogastes, een Frank,
tegen hem af, die hem versloeg en ter dood
bracht (388) en Val. II in de heerschappij
herstelde.

Maximus (Petronius) , rom. senator, bracht
in 455 na C. Valentiniánus III om en dwong
diens weduwe Eudoxia, hem te huwen. Toen
Eudoxia vernam, dat Maximus de moordenaar van V. was, riep zij den vandaalschen
koning Geiserik uit Africa te hulp (dit bericht
is onjuist). Geiserik kwam, plunderde Rome
uit en sleepte duizenden gevangenen, ook
Eudoxia met twee dochters, naar zijne hoofd
mede. Vóór zijne aankomst-stadCrhgo
in Rome echter was Maximus reeds door
het verbitterde volk vermoord.
Maximus Ephesius, nieuw platonisch wijs
te Ephesus en te Constantinopel-ger,di
leerde. Men zeide dat hij Ialidnus van het
Christendom afvallig gemaakt had, en op grond
hiervan werd hij door den proconsul Festus
ter dood veroordeeld.
Maximus Tyrius, een van de voorloopers
der nieuw-platonische school, leefde onder
de Astonijnen als leeraar der wijsbegeerte en
welsprekendheid in Griekenland en te Rome.
41 verhandelingen van hem zijn bewaard gebleven.
l r ES, een volksstam in Africa
Maxyes, Ma
aan het Triton -meer ; zij beweerden, volgens
het verhaal van Herodotus, van de Trojanen
af te stammen, verfden zich niet menie, en
lieten het haar alleen aan de rechterzijde
groeien.
—

Mazaca, zà Má^axa = Caesaréa ad Arg a eum.
Mazaetullus, zie k[ezeto les.
Mazaeus , M(s i5LoC, perzisch veldheer onder

Darius Codoznannus ; hij liet de Macedoniërs
ongehinderd over den Euphraat trekken, maar
streed dapper bij Arbéla ; toen de slag echter
in het voordeel der Macedoniërs beslist was,

trok hij zich naar Babylon terug en gaf hij
die stad zonder tegenstand over ; daarvoor
maakte Alexander hem satraap van Babylonië.
Hij stierf kort daarna (328).
1\lecóne, M zthr , oude naam van Sicyon.
Mecyberna , 111 s zi fWora, havenstad van
,

,

Olynthus op Chalcidice, ten 0. van Olynthus.

Meelaura = Madaura.
Medéa, Mi) r?s a, dochter van Aeétes en Idyia,
berucht door hare tooverkunsten. Uit liefde
voor Idson (z. a.) gaf zij hem de middelen aan
de hand om de gouden vacht meester te worden
en daarna vluchtte zij met hem uit haar va
werd zij zijne gemalin. Toen Idson-derlan
Iolcus belegerde, wist zij in de stad te komen
en bewerkte zij op listige wijze den dood van
Pelias (z. a.). Daardoor werd Iolcus genomen,
Idson moest echter spoedig weder liet land
verlaten en ging niet haar naar Corinthe,
waar zij geruimen tijd gelukkig leefden en
drie kinderen kregen. Toen Idson haar echter
verstiet om met Creusa (n°. 4) te huwen,
ruimde zij deze door hare toovermiddelen uit
den weg en doodde zij hare eigen kinderen
om zich op Idson te wreken ; daarna vluchtte
zij naar Athene, waar zij bij Aegeus een zoon
kreeg, dien zij Medus noemde, maar weldra
moest zij ook van bier vluchten daar zij Theseus belaagde; zij ging met haar zoon naar
Aria, waarvan de bewoners sedert Mediërs
genoemd werden. Na haar dood werd zij in
liet Elysium geplaatst en huwde zij met

Achilles.

Medeon, MsJécp, naam van verschillende
steden. 1) in Aearnania bij de Ambracische
golf. — 2) op de kust van Phocis, in den
heiligen oorlog verwoest. — 3) in Boeotia aan
het Copaïsche meer. — 4) in Dalmatia bij
Scodra (Scutari).
Media , Mick s, hoogst belangrijk en volkrijk land van Azië, in het N.W. van A ridna.
Deioces (709) wordt als de stichter van liet
medische rijk genoemd en van de hoofdstad
Ecbatana. De oude hoofdstad was Rhagae.
Dit rijk breidde zich ook buiten Media uit,
o, a. over het stamverwante Persis. Met Cyrus
ging de heerschappij van het medische vorstenhuis in liet perzische over (560). Alexander
d. G. splitste Media in twee gewesten : GrootMedië en Atropaténe. Bij dichters is dikwijls
M^ Jot, Medi = Perzen, iWedi ook wel

Parthen, 1yleclu2i, flu»glen — Euphraat.
Mediae murus, zo Ml Jires 5 'oS. Deze muur,
20 parasangen lang, 100 voet hoog, 20 voet
dik, uit gebakken steen opgetrokken en van
poorten voorzien, liep van den Euphraat tot
den Tigris, van boven Sipphara naar Sittace,
en boven het kanalengebied van Babylonia en
vormde de scheiding tusschen Mesopotamia
en Babylonia, om dit laatste tegen invallen
van die zijde te dekken. Volgens de overlevering heeft Semiramis, in werkelijkheid
Nebucadnezar den muur gebouwd, om Babylon tegen aanvallen der Meden te beveiligen.

Medimnus, µlcY&1 -os, grieksche inhoudsmaat
voor droge waren = 52.5 L.
Mediolánum, 1[Iscrto) ávLoi' (de lat. uitgang
-iumml, komt slechts voor bij het tegenes. Milaan),
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naam van verschillende gallische steden. 1)
medem aakte en na den terugkeer van Darius
in Gallia Transpaddna, thans Milaan, dat j Thracië onderwierp. — 2) zoon van Megabain opschriften steeds 1llecliolavium heet. Sedert j tes, aanvoerder van de vloot van Xerxes. --89 lat. kolonie, sedert 49 iilunicipiu»i. In den 3) werd door Artaxerxes I naar Griekenland
keizertijd is het zeer belangrijk; in de Ode
gezonden om de Spartanen tot een inval in
eeuw n. Chr. is het een der residentiesteden,
Attica te bewegen, toen de Atheners den
en woonplaats van den praefectus praetorio opstand van Inaros ondersteunden ; hij moest
Italiee. — 2) in Gallia Transalpina bij de
echter onverrichter zake terugkeeren.
Santones, thans Saintes ; bij de Eburovices,
)legabyzus, 111^yá1:ie;oc, 1) een van de saaie thans Evreux ; bij de Bituriges. — 3) ook
gezworenen tegen den gewaanden Smerdis.
bij de Ordovices, in Britannia.
— 2) zoon van Zopyrus, een van de veld11Tedioniatrici , volksstam in Belgica, aan de heer en van Xerxes, onder Artaxerxes I satraap
Mosella (Moezel). Hoofdstad Divodurum (Metz). van Syrië, overwon Inaros en de met hem
verbonden Atheners, en maakte een einde
Meelion = Medeon n°. 1.
aan den opstand van Aegypte (454). OnteMedius Fidius, zie Dies Fidius.
Medina, grieksche kolonie aan de Westkust vreden over de handelwijze van den koning
van het land der Bruttii, aan een gelijk
tegenover de overwonnenen, stond hij op en,
hoewel hij zich spoedig niet Artaxerxes ver
-narig
riviertje.
bleef hij altijd verdacht; hij werd-zoend,
Medoaeus, M&Yóaxos, rivier in Gallia Transpaddna, die langs Patavium (Padua) stroomt verbannen, ging naar Creta, doch kwam
en zich in de lagunen der Adriatische zee heimelijk naar Susa terug, waar hij eindelijk
weder in genade aangenomen werd.
stort, thans Brenta.
,1legaeles, 1VL yaníljc, 1) Alcmaeonide, aMedobriga, Mundobriga, stad in Lusitania,
theensch archont tijdens den opstand van
dicht bij den mons Herminius, ten N. van
Cylon, wiens aanhangers hij in strijd met
den Tagus (Taag).
Medoeus, M ijózoS, vorst der Odrysen, vriend zijne belofte liet dooden. -- 2) kleinzoon van
van Alcibiades, in 389 door Thrasybulus tot den vorigen, aanvoerder der gematigde partij
in de burgertwisten na Solon's vertrek uit
een bondgenootschap met de Atheners overAtnene, moest voor Pisistratus vluchten (560),
gehaald.
1Iedon, M€Mor, 1) zoon van Oileus, vluchtte kwam daarna terug, en dwong op zijn beurt
Pisistratus tweemaal Athene te verlaten, doch
wegens een moord naar Phylace ; voor Troje
moest eindelijk voor goed voor zijn vijand
werd hij door Aenéas gedood. — 2) zoon van
Codrus, wordt de eerste der atheensche ar- het veld ruimen (537). --- 3) kleinzoon van
chonten genoemd, waarschijnlijker is het den vorigen, zoon van Clisthenes n'. 2, groot
overwinnaar in de py--vadernAlcibs,
echter dat hij de koninklijke waardigheid
van zijn vader erfde, en dat onder zijne thische spelen, tweemaal door het ostracismus
regeering het archontaat als een afzonderlijk verbannen. — 4) kleinzoon van n°. 2, oom
van Pericles. — 5) vriend van Pyrrhus van
ambt is ingesteld. Hij was de stamvader der
Medontiden, in welk geslacht de waardigheid Epirus, sneuvelde in den slag bij Heracléa.
van archont tot 714 erfelijk bleef. -- 3)
Megaera, Miyauoa, Bene van de Erinyen.
lacedaemonisch beeldhouwer omstreeks 600.
Megalesia, . of lath 31egalenses, feesten, in
Meduli, volkje in A quitania, aan den mond April gevierd ter eere der mccgna mater,
Cybele. Zij gingen vergezeld van tooneelder Garumna aan den linker oever, omstreeks
voorstellingen, en wedrennen, en duurden zes
het tegenw. Medoc.
Medulli, volkje aan de Alpenhellingen in dagen, gedurende welke men elkander weder
maaltijd noodigde. De patricische-kerigt
Gallia Narbonensis, aan de bronnen der Druvrouwen verrichtten daarbij nagenoeg dezelfde
entia (Durance), ten N. der Caturiges.
Medullia, oude latijnsehe stad tusschen den plechtigheden als de plebejische bij de kort
daarop volgende Cerealia (z.a.). De priesters
Tiber en den Anio.
Medullinus, familienaam in de yeas Furict. van Cybele, de Galli, hielden dan optochten
Medus, M f OoS, rivier in Persis, stroomt door Rome. De Ludi .Meyalenses zijn ingesteld
in 204, en met de inwijding van den tempel
langs Persepolis.
der Mag2ze Diaier op den Palatinus in 191
Medusa, MfJovO«, eene van de Gorgonen,
de Benige die sterfelijk was, door Perseus (z.a.) ennui geworden (z. Ludi).
onthoofd. Uit haar romp kwamen Chrysdor
Megalopolis Miyá gru2,S, MEy^. 07 oí^Ls,
en liet paard Pegasus (1ilecluusaees equus) te stad in het Z. van Arcadia, in 371 door
Epaminondas gesticht als grensvesting tegen
voorschijn, die Poseidon bij haar verwekt
had. Haar hoofd werd door Athena op de Sparta en kunstmatig bevolkt loet de inwoners van bijna veertig naburige plaatsen,
aegis geplaatst.
zoodat het tusschen 60- en 70000 inwoners
Mefit,is = Mephitis.
Megabates, MFya 1*izr^S , perzisch veldheer, telde. Later trad de stad tot het achaeïsch
die op raad van Aristagoras (z.a.) door Da- verbond toe (zie Lydiadccs), doch werd in
rius Hystaspis uitgezonden werd om Naxus 226 door Cleomenes van Sparta ingenomen
en verwoest. Ofschoon zij binnen weinige
te veroveren ; om Aristagoras tegen te werken
verried hij liet plan aan de Naxiërs, zoodat ,jaren herbouwd werd, kwam zij toch niet
meer tot bloei, maar verviel: meer en meer.
de onderneming mislukte.
Megabi zus, M^yáf*L^os, 1) veldheer van Megalopolis was de geboorteplaats van PhiDarius Hystaspis, die den tocht naar Scythië lopoemen en Polybius.
-

,
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MEGALOPHANES—MELANIPPUS.

Megalophanes, S, Z. Ecdeïiius.
Megapenthes, M-yaicli 9 , 1) zoon van
Proetus, regeerde over Tiryns, maar ruilde
zijn rijk met Perseus en werd zoo koning
van Argos. — 2) zoon van 1VMeneldus, verdreef na den dood van zijn vader zijne stiefmoeder Helena uit Sparta.
Megara, 1h7á oa, dochter van Creon n°. 3,
gehuwd met Heracles en later met Ioldus.
Megara (gen. Megarae en -orum) ia Miyuoa,
hoofdstad van liet staatje Megaris, op den
Isthmus, niet de havenstad Nisaea en den
burcht Alcathoë. Megara was de geboorteplaats van den dichter Theognis en den
wijsgeer Euclides, den leerling van Socrates.
— Over Megara op Sicilia zie HHybla.
Megareus, 1Vhyeo^í'S, gewoonlijk 11lenoeceus,
zoon van Creon n°. 2, benam zich vrijwillig
het leven, toen Thebe door de zeven vorsten
belegerd werd, dewijl Tiresias voorspeld had,
dat slechts door het offer van een der Sparti
de Thebanen in den oorlog overwinaars konden zijn.
Megareïus, Hippomenes, zoon van Megareus.
Megariei, wij sgeeren uit de megarische
,

school, z. Euclides n°. 3.
Megaris, M^yuo^;, klein gewest van Griekenland, aan en op den Isthmus, eerst door
Ioniërs bevolkt, ' doch door de Doriërs veroverd. Het staatje lag dikwijls met Athene
overhoop en had het dan meestal zwaar te
verantwoorden, wanneer de Atheners door
afsluiting der grenzen den invoer en het
verkeer stremden. Dit was te gemakkelijker,
omdat Megaris van Attica door een bergrij
gescheiden was, waardoor een pas liep, in de
rotsen uitgehouden, terwijl de bergpas, die
over den Cithaeron naar Boeotia voerde, niet
zonder gevaar was.
Megastlienes, Msy(faNv- , 1) van Chalcis,
stichter van Cumae in Campanië. — 2) vriend
en raadsman van Seleucus Nicátor, door dezen
veelal voor zendingen naar liet buitenland
gebruikt. Zoo kwam hij dikwijls in Indië,
waar hij de bouwstoffen verzamelde voor een
werk over Indië ('h vY& .á), waarvan nog enkele
fragmenten bestaan. Aan hem danken wij de
berichten over de Indische kasten, over Boeddhisten en Brahmanen.
Meges, Miyr^S, zoon van Phyleus, voor
Troje aanvoerder der Epeërs of van de troepen uit Dulichium en de Echinaden.
Megiddo, May^ckJth, oude stad in Palestina,
in het Z.W. van Galilaea. ' In de nabijheid
ontstond later uit eene rom. legerplaats de
stad Legio.
Megista, MeyioEi, eilandje en havenstad
op de kust van Lycia.
Megis_tias, Meytoriac, waarzegger uit Acar.nanië, behoorde tot het leger van Leonidas
en sneuvelde bij de Thermopylae.
Megistas, Miytozo s = Macestus.
Mela (PVT . Pomponius), uit Hispania, schrijver
van een aardrijkskundig werk cie cliorograplz i'a
of de situ orbis in 3 boeken. Hij leefde in den
tijd der keizers Caligula en Claudius. Zijn
werk is waarschijnlijk eerst na 46 n. Chr.
uitgekomen.

Melae of Meles (gen -inn), vlek in Samnium.
.

Melaena, J/M.ai'«, kaap aan de Noordpunt
van den berg Mimas, in Ionia, ook Promonturium Atrum geheeten.

Melamplus, Me).ci grow, zoon van Amyth ,on
en Idomene. Toen hij eens als kind in slaap
gevallen was, kropen slangen over zijn lichaam
en likten zijne doren; sedert dien tijd verstond
hij de taal der vogels en kon hij de toekomst voorspellen. Zijn broeder Bias dong
naar de hand van Pero, de dochter van Neleus, die door haar vader beloofd was aan
dengene, die hem de runderen van Iphiclus
uit Thessalië zonde brengen. Nadat Bias hiertoe vergeefsche pogingen had aangewend, ondernaln Mel. het, ze voor hem te halen, maar
voorspelde dat hij ze eerst zou krijgen, na
een jaar in de gevangenis doorgebracht te
hebben. Inderdaad werd hij door Iphiclus
gevangen genomen, maar toen hij na eenigen
tijd verzocht naar een ander huis verplaatst
te worden, omdat hij van houtwormen gehoord had dat de balken van dat, waarin hij
zich bevond, geheel doorgeknaagd waren,
zoodat het spoedig zoude instorten, en toen
deze voorspelling inderdaad bewaarheid werd,
erkende Iphiclus zijne voortreffelijkheid als
ziener, en nadat Mel. hem de middelen had
aan de hand gedaan, waardoor zijn huwelijk
niet kinderen gezegend zou worden, gaf hij
hem de runderen vrijwillig mede. Eenigen
tijd woonde Mel. nu in Messéne, later genas
hij de vrouwen van Argos van waanzin (z.
Proetides); tot belooning kreeg hij, evenals
Bias, een derde van het rijk, en huwde hij
met Iphianassa, de dochter van koning Proetus. — V. s. had Mel. den dienst van Dionysus in Griekenland ingevoerd.
Melanehlaeni, (zwartmantels),
nomadenvolk in aziatisch Sarmatia.
Melanchrus, Mi2avxooS, tyran van Mytilëne, door Pittacus, Alcaeus en twee broeders
van dezen gedood.

Melanippe, Mwri7rscc, 1) dochter van Chiron, die aan Aeolus hare liefde schonk. Toen
zij moeder worden zou, vluchtte zij uit vrees
voor haar vader; op haar gebed werd zij door
Artemis in een paard veranderd. — 2) moeder

van Aeolus (z. a.)- en Boeötus. — 3) eene
Amazone, zuster van Hippolyte. Heracles
nam haar gevangen, en liet haar niet vrij,
voordat de koningin hem haar gordel gegeven had. — 4) eene van de Meleagrides.
Mlelanippides, íVl^^as vn ^^^ ç, twee dithy rambendichters van Melus, grootvader en
kleinzoon; met den laatsten, die op het einde
der 5de eeuw leefde, begint het verval van
deze dichtsoort.

Melanippus, M,^,ávLn n o:, 1) Thebaan, zoon
van Astacus, gedroeg zich dapper bij de ver
Thebe tegen de zeven vorsten;-deignva
hij versloeg Tydeus (z. a.), maar werd door
Anlphiarëus gedood. — 2) een van de zonen
van Agrius, die Oeneus van de regeering beroofden, waarvoor hij door Diomëdes gedood
werd. — 3) zoon van Theseus en Periguna,
de dochter van Sinis, overwinnaar in de
nemeïsche spelen.
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lllelanthius, M^) c i O tos, ,1) geitenhoeder van ten, maar werd zelf door Apollo met een pijl
gedood. — V. a. waren op den zevenden dag
Odysseus, maakte zich gedurende de afwezig
zijn lieer aan ontrouw schuldig, en-heidvan
na zijne geboorte de Moerae in de kamer zijner
werd bij diens terugkomst op wreede wijze
moeder gekomen en hadden gezegd, dat hij
gedood. — 2) aanvoerder der atheensche
sterven zoude, zoodra een op den haard lig
troepen, die aan Aristagoras van Milétus te
stuk hout verbrand zoude zijn. Daarop-gend
hulp gezonden werden. — 3) atheensch treurnam Althaea het blok haastig uit liet vuur
speldichter, zoon van Philoeles n°. 1, vriend
en bewaarde liet zorgvuldig. Na afloop van
van Cimon. — 4) van Rhodus, leerling van
de calydonische jacht vereerde Mel. de schoone
Carneades, bekend om zijn aangename wijze
Atalante, die liet zwijn de eerste wond had
toegebracht, niet de huid van liet dier, maar
van voordragen. — 5) schilder van de sicyonische school, leerling van Pamphilus. Hij
de broeders van Althaea ontnamen haar die
leefde in de 4de eeuw.
met geweld, waarop Mel. hen doodde. HierMelantho, M,.aJL/&w, 1) dochter van Deu- over vertoornd, wierp zijne moeder het stuk
Galion, bij Poseidon. moeder van Delphus. —
hout op het vuur, waarop Mel. spoedig stierf.
2) een van de dienstmaagden in het huis van
— 2) veldheer van Alexander den Gr., beOdysseus, zij werd bij zijn terugkomst wegens
werkte dat na diens dood Philippus Arrhidaeus tot koning uitgeroepen werd, door wien
haar ontrouw gedood.
Melanthus, Illi'2wv&os, zoon van Andropom- hij hoopte nevens Perdiccas de grootste macht
pus, koning van Messene, werd door de
in handen te krijgen. Deze doorzag echter
zijn plan en liet hem met zijne aanhangers
Heracliden verdreven en ging naar Attica.
bij eene wapenschouwing dooden. — 3) zoon
Toen Xanthus, de koning der Boeotiërs, een
van Ptolemaeus Lagi, - regeerde na den dood
inval in Attica had gedaan, waagde Mel. een
van Ptolemaus Ceraunus twee maanden over
tweegevecht met hem, wat de atheensche
koning Thymoetes geweigerd had te onder
Macedonië; daarna werd hij wegens zijne
onbekwaamheid weggejaagd. -- 4) van Gadara,
Gedurende het gevecht verscheen-nem.
Dionysus achter Xanthus, en toen Mel. hem
geestig epigramniendichter, maakte ook eene
bloemlezing van oudere epigrammen; hij
verweet dat hij niet alleen was, keerde X.
zich om, en van dit oogenblik maakte zijn
leefde omstreeks 80.
tegenstander gebruik om hem te doorsteken.
Meleagrides, Ms)yokh S , vier zusters van
Mel. werd koning van Attica, en ter herinMeleager, waarvan twee aanhoudend den
nering aan de door bedrog behaalde overdood van haar broeder beweenden, totdat
winning werd, naar men zegt, het feest der
zij door Artemis in parelhoenders veranderd
Apaturia ingesteld.
werden.
Meles, gen. étis, Mi^1^^, kustriviertje bij
Melas, Muiaq, naam van verschillende rivieren, die donker van kleur waren. 1) in ThraSmyrna; in eene bij de bron gelegen grot zou
cia, die ten W. der thracische Chersondsus
Homerus zijne werken hebben gedicht. Vanin den sinus Melas, Milas x l) n oq, valt. — 2)
daar i1t)vnyn'iç Homerus, en bij Tibulin het thessalische landschap Phthiotis, zijtak
tus 1Mleleíeae ehartae — de gedichten van H.
van den Apidanus. — 3) in Malis, stroomde
Melesses (Maesesses), een afdeeling der Baslangs Heracléa in de malische golf uit. —
tetdni, in het Z. van Tarraconensis, met de
hoofdstad Oringis (Orongis), en met zilver4) in Boeotia, tusschen Orchomenus en A§plémijnen in zijn gebied.
don, ontlast zich in het Copaïsche meer. —
5) op Sicilia . bij 1Vlylae. — 6) op de grenzen
Melete, Mi9, eene van de boeotische
Muzen.
van Pamphylia en Cilicia.
Meitas, Mi)yzoc, 1) Athener, verdacht
Melearth, Mceo6'oS, phoenicisch zonne god, door de Grieken met Heracles geïdentivan oligarchische gezindheid én betrokken in
ficeerd; hij werd vooral te Tyrus vereerd.
het Hermocopidenproces. — 2) een van de aanZie Melicertes.
klagers van Socrates. V. s. werd hij kort na
Meldae of Meidi, MéMa , -dot, gallisch Socrates ter dood veroordeeld. — 3) tragisch
volk bij de Sequana en den Matrona, met
dichter, einde van de vijfde eeuw, misschien
de vader van n°. 2.
de hoofdstad latinum (Meaux).
Melia, Mé^ia, 1) nimf, dochter van OceaMeleager, M-)JayooS, 1) zoon van Oeneus
nus, bij Inachus moeder van Phoróneus en
en Althaea, geducht speerwerper, nam deel
Aegialeus of Phegeus. — 2) nimf, bij Poseiaan den Argonautentocht en was de aan
don moeder van Amycus. — 3) dochter van
jacht. Toen-voerdanclyishe
Oceanus, door Apollo geschaakt en bij hem
deze jacht was afgeloopen, ontstond over
moeder van Ismenius en Tenerus.
den kop en de huid van het gedoode dier,
den prijs der overwinning, een bloedigen strijd
Meliades, 1VIr^táocs S , M ^iat, nimfen, ontstaan uit de bloeddruppels van den vermink tusschen de Aetoliërs en de C ureten ; zoolang
Mel. medestreed, behielden de Aetoliërs de
ten Uranus ; zij worden ook voedsters van
Zeus genoemd.
overhand, maar toen zijne moeder hem ver
omdat hij een van hare broeders in-vloekt,
Meliboeus coons, het Harz- gebergte.
het gevecht verslagen had, trok hij zich te1) Oceanide, bij PelasMeliboea,
rug, en de nood was hoog bij de Aetoliërs
gus moeder van Lycáon. — 2) dochter van
gestegen, eer hij zich door de beden zijner
Niobe, de eenige die niet door Artemis ge
werd. Zie Chloris n°. 2.
-do
gemalin liet bewegen zich weder bij de strijdenden te voegen. Hij redde zijne landgenooMeliboea, M r2i,eom, . zeestad van het thes,

,
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salische landschap Magnesia, aan den voet
van den Ossa gelegen, woonplaats van Phi-

Mel iboeus clu.2.
)Ielicertes, 111„^mi , zoon van Atha mas
(z. a.) en Ino, na zijn dood onder den naam
Palaemon onder de godheden der zee opgenomen, door de Romeinen met Porttinus geïdentificeerd. Velen meenen dat hij dezelfde is
als de phoenicische god Melcarth. V. s. waren
de isthmiseh e spelen oorspronkelijk als lijkfeesten voor Mel. ingesteld, maar later door
Theseus aan Poseidon gewijd.
loete-tes,

Melinno, M^r2ti1vth, lyrische dichteres uit
Locri Epizephyrii, die misschien tegen het
einde der eerste eeuw leefde. Van haar bestaat
nog een kort gedicht, dat soms aan Erinna
wordt toegeschreven.
Meliselie poëzie, z. Lyrische poëzie.
Melissa, Mi)taaff, eene nimf, die den menschen het gebruik van honig leerde. Soms
worden nimfen in het algemeen pi)booat, genoemd, en ook de priesteressen van Deméter
en van de epliesische Artemis dragen denzelfden naam.
Melisseus, Mei? tooefS, koning van Creta,
vader van Ádrastëa en Ida, de opvoedsters van

Zeus.
Melissas, Mi) woos, 1) Thebaan, zoon van
Telesiades, overwinnaar in de nemeïsche spe
len. — 2) van Samus, admiraal in den oorlog
tegen Athene; Pericles leed eenmaal door hem
eene nederlaag (441). Als wijsgeer behoorde
hij tot de eleatische school ; hij was een leerling van Parmenides, en trachtte in zijne geschr i ften de eenheid, eeuwigheid, onveranderlijkheid en onbewegelijkheid van het bestaande
te bewijzen. -- 3) C. Mel., van Spoletium,
vrijgelatene van Maecénas, schrijver van
kluchten (ineptictr2em libellus). — 4) Aelius
Mel., romeinsch grammaticus, schrijver van
een werk de loquendi proprietctee, leefde in
de 2de eeuw na C.
Melita, Miz^, thans Malta, eii. tusschen
Sicilia en Africa, beroemd door het melitensisch
lijnwaad en bekend door de catul2 Melitaei of
maltezer , schoothondjes. Het eil. was eerst
phoenicisch, toen carthaagsch, daarna rom.
-- Ook een eilandje op de dalmatische kust.
Melitaea, F)tz«^a, -^reLa, oude stad in het
thessalische gewest Phthiotis, aan den Enipeus.
)Ieliténe, Il1z^1 i, stad en landschap in

het 0. van Cappadocia.
)iellaria, naam van twee steden in Baetica, de Bene ten N. van Corduba, in Baeturia,
de andere aan het fretum Gaditanum (straat
van Gibraltar).
M)e Qn'eS, aanstaande „;o-vt , spartaansche
jongelingen van 18 tot 20 jaar.
Md)Fpi1Jo, aanstaande icpipot, atheensche
jongelingen van 15 tot 16 jaar.
Mel(1 )on, MR(i)wi, rijk Thebaan, moest
vluchten toen de Cadmëa door de Spartanen
bezet werd (382). Later beijverde hij zich zeer
voor de bevrijding van Thebe en was hij
tegelijk met Pelopidas boeotarch.
Melodunum, stad in Gallia op een eiland,
door de Sequana (Seine) omspoeld, in het
gebied der Senones, thans Melun.

Melpomene, 11Me) zropi-vs, Muze van muziek
en zang, in het bizonder van liet treurspel.
Zij wordt afgebeeld niet een tragisch masker
in de hand en een krans op het hoofd.
)Telas, M^aos, thans Milo, eiland in de
Aegaeische zee, tot de Sporaden gerekend,
doch zeer W. en nabij de Cycladen gelegen.
Door de ouden werd het rond of appelvormig
genoemd, en de naam afgeleid van µ^^.o1^,
appel; dezen vorm heeft het schijnbaar, wanneer men van liet W. liet eiland nadert, in
werkelijkheid is het alles behalve rond. Het
heeft een diepen inham, waaraan de gelijk
stad lag. De bevolking was dorisch.-namige
In den peloponnesischen oorlog werd het eil.
door de Atheners geblokkeerd en uitgehongerd
(41(3), vandaar spreekwoordelijk ),&µóS Ms) os.
Na de overgaaf werden de mannen omgebracht, en vrouwen en kinderen als slaven
verkocht, en atheensche kolonisten er heen
gezonden. De bodem van het eiland was warm
door vulkanische werking, doch de opstijgende
zwaveldampen waren zeer hinderlijk.
lvlemmia (lex) van den volkstribuun C. Mem
dat Jugurtha onder vrijgeleide-miusn1,
raar Rome moest ontboden worden, om te ver
wie geld van hem hadden aangenomen.-klaren,
Memmii, plebejisch geslacht, dat van Aenëas'
tochtgenoot Mnestheus beweerde af te stammen. 1) C. 111emaiius, volkstribuun in 111,
zette liet volk op tegen de optimaten, die de
eer van Rome veil hadden voor het goud van
Jugurtha, en bewerkte dat de senaat een leger
tegen hem afzond. Toen hij in 100 met den
woesten C. Servilius Glaucia naar het eonsulaat dong, werd hij door dezen en diens
medestander Saturninus in de volle volksvergadering om liet leven gebracht. — 2. C. Mem
ten onrechte Gemellus genoemd, volks -mius,
vervolgens-tribun6,paeo58
propraetor in Bithynia, werd later wegens
omkooping veroordeeld en ging in ballingschap naar Griekenland, waar hij in 47 stierf.
Hij was een goed redenaar. Aan hem droeg
Lucretius zijn gedicht de rerum, natura op.
Hij stond in geregelde briefwisseling met
Cicero. — 3) C. Meaimius, stiefzoon van Sulla
en volkstribuun in 54, klaagde A. Gabinius
en C. Rabirius Postumus aan, die door Cicero
werden verdedigd. — 4) P. Mer;zmmzius Requius
steunde Macro bij zijn pogingen om Seidnus
ten val te brengen. Later was hij proconsul
van Achaia, Macedonia en Moesia (sedert
36 n. C.). Caligula dwong hein zijne vrouw
Lollia Paullina aan hem af te staan. Hij
stierf in 61.
llIemnon, Mimi cor, 1) zoon van Tithónus en
Eos, kwam met de Aethiopiërs van het Oosten
(z. Aethiopes) Priamus te hulp en verrichtte
vele heldendaden, o. a. doodde hij Antilochus ;
eindelijk werd hij door Achilles verslagen.
Om Eos te troosten, gaf Zeus hem de onsterfelijkheid. Tilt zijn brandstapel stegen vogels
op (Mem oouiides), die ieder jaar zijn graf bezoeken en daar te zijner eere een wedstrijd
houden. — Door eene verwarring tusschen
de oostelijke en westelijke Aethiopiërs zijn vele
verhalen omtrent 31. ontstaan, die moeielijk
,
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met elkander zijn overeen te brengen ; zijn

graf toonde men aan den Hellespont, in
Phoenicië en in Aethiopië, en verscheiden
kolossale gebouwen werden naar hem genoemd,
o. a. de koningsburcht van Susa (tóvtcc),
en vooral een reusachtig beeld bij Thebe in
Aegypte, waarvan door een aardbeving het
bovenste gedeelte afgebroken was, en dat sedert
dien tijd, wanneer het door de opgaande zon
beschenen werd, een geluid gaf als een springende snaar. Uit het onderzoek van de nog bestaande overblijfsels van dit beeld is gebleken,
dat het den oud -aegyptischen koning Amenophis III (omstreeks 1500) voorstelde. —
2) van Rhodus, bekwaam aanvoerder der grieksche huurtroepen van Darius Codomannus.
Bij den inval van Alexander den G. stelde
hij voor Klein -Azië prijs te geven, met de
vloot Alexander van Europa af te snijden,
en in Griekenland en Macedonië bewegingen
tegen hem in het leven te róepen; zijn raad
werd echter niet opgevolgd. Na den slag bij
den Granicus verdedigde hij Milétus en Halicarnassus, veroverde hij als bevelhebber der
vloot Chius, Lesbus, enz., en stelde hij zich
in betrekking met Agis ; reeds was hij op het
punt naar Europa over te steken, toen hij bij
het beleg van Mytiléne ziek werd en stierf
(334). -- 3) schrijver van eene geschiedenis
an het pontische Heracléa, waarvan enkele
fragmenten bestaan. Hij leefde in de tweede
eeuw na C.
M emphis, Jligfp&s, oude belangrijke stad
van Aegypte, even boven het begin der Nijldelta, 5 uren gaans in omtrek, met prachtige
tempels en paleizen. Vooral de god Phtha en
de stier Apis werden hier vereerd. In den
omtrek vond men een aantal pyramiden.

Men, Mr v, 1) maangod bij de Phrygiërs.
— 2) = Menes.
Menae, bergstad der Siculi, aan den
weg van Catana naar Gela, geboorteplaats
van Ducetius. In de nabijheid lag de bron
Menaïs, waarbij de inwoners zwoeren.

Menaechmus, Mig- upto5, 1) van Naupactus, beeldhouwer omstreeks 500. — 2) van
Sicyon, tijdgenoot van Alexander den G.,
beeldhouwer en geschiedschrijver. — 3) wis
wiens werken een fragment be--kundige,va
waard is. Van zijn leven is niets bekend.
Menaenum, Mii awov, stad der Siculi, ten
W. van Syracusae, stichting van Ducetius.
,

Menalippe = Melanippe.
Menander, Mf1-«rcooc, 1) atheensch veldheer in den peloponnesischen oorlog, nam deel
aan den tocht naar Sicilië en aan den slag
bij Aegospotami. — 2) zoon van Diopithes,
geb. 342, vriend van Theophrastus, Epicurus
en Demetrius Phaléreus. Hij is de voornaamste
dichter der nieuwe attische comedic en schreef,
naar men meent, meer dan 100 stukken,
waarvan de juiste karakterteekening, de goed
gevonden toestanden en de beschaafde toon
geroemd worden. Slechts achtmaal werd hem
een prijs toegekend, toch waren zijne werken
zoo bekend, dat Ptolemaeus Lagi hem trachtte
over te halen naar Alexandrië te komen ; hij
b] eef echter te Athene, waar hij, 52 jaar oud,
SCHLIMMER en DE BOER.
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in liet bad verongelukte. Van zijne comedies
zijn sommige door Terentius e. a. in het
Latijn bewerkt. Tal van verzen uit zijne
werken worden door lateren geciteerd ; ook
zijn nog zeer onlangs belangrijke fragmenten
van sommige stukken van hem gevonden.
— 3) van Ephesus, schrijver eener geschiedenis van Phoenicië. — 4) leerling van Dio-

genes n'. 2.
Menapii, Mé-raTr,,o^, belgisch volk, dat door

de Usipetes en Tencteri van den Rijn tot over
de Mosa (Maas) werd gedrongen, te midden
van bosschen en moerassen. Het castelluw
Menapiorunz is óf het tegenes. Kessel op den
linker Maasoever tusschen Roermond en Venlo,
óf, daar de Menapii later meer westelijk
wonen, Cassel in het Departement du Nord,
dat ook wel voor een Castellum Morinorum
aangezien wordt. Verder ligt in hun land
Turnacum, tgw. Doornik.
Menas, Mi-ã ç = Menodórus.
Mende of Mendae, M^z'dj, 1V f dat, kolonie

van Eretria, op het chalcidische schiereiland
Pallzne, aan de golf van Thermae.
Mendes, gen. -eis, M'rd)1 S , stad in de Nijl -

delta aan den mendesischen rivierarm, zetel
van den eeredienst van den God Mendes, die
als zinnebeeld der voortbrengende natuurkracht onder de gedaante van een bok werd
voorgesteld en door de Grieken met Pan werd
vereenzelvigd.

Mendesium ostium, Msvc iov Y16/UL, een

van de Nij lmonden, ten 0. van den Phatnitischen mond gelegen.
Méne, IWi i' ii = Sélene.

Menecies, 1VI^rFz)ij q, beroemd rhetor van

Alabanda, wiens voordrachten Cicero hoorde.
Meneelidas, 31n éx^.FijaS, thebaansch volks redenaar, vijand van Epaminondas en Pelopidas, wegens zijn kuiperijen tot geldboete
,

veroordeeld.

Meneerates, MFi„ xoa i S, 1) wijsgeer der
eleatische school, leerling van Xenophanes,
schrijver van aardrijkskundige werken. —2)
van Syracuse, geneesheer ten tijde van Philippus van Macedonië, die zich door zijne
ijdelheid belachelijk maakte. — 3) verdienstelijk geneesheer onder Tiberius. — 4) vrij
aanvoerder van de-gelatnvPompius,
vloot van Sextus Pompeins ; in een zeeslag
bij Cumae werd zijn schip genomen en hij
stortte zich in zee. — 5) citharoede, in groot
aanzien bij Nero.
Menedémas, 3Drri(Y goo , 1) veldheer van
Alexander d. G. • 2) van Eretria, zoon van
Clisthenes, leerling van Plato en Stilpo, daarna leeraar der wijsbegeerte te Eretria, en
stichter der eretrische school. Hij bekleedde
er aanzienlijke staatsambten, maar werd van
verraad beschuldigd en vluchtte naar Antigonus Goniltas. Zijne leefwijze was eenvoudig
en zijn omgang aangenaam, bij voorkeur hield
hij zich bezig met de studie van oude dichters. — 3) van Lampsacus, cynisch wijsgeer
van de uiterste richting. — 4) rhetor te
Athene omstreeks 94. — 5) Macedoniër, die
door zijn gastvriend Iulius Caesar het romeinsche burgerrecht kreeg.
„
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Meneliil portas, Mn ^JátoS J^^^tir^^ havenstad
in het 0. van Cyrenaica, in het gebied der
Gilligamnlae, volgens. de mythe door Meneláus gesticht. Hier stierf Agesildus an Sparta
in 358 op den terugweg uit Aegypte.

Menelaium, Mn-^)ctoi-, berg in Laconica
ten Z.O. van Sparta, bij Therapne, met een
heiligdom voor Mene ldus.
Meneláus, IVIfl rJ.(oS, 1) zoon van Atreus of

Plisthenes, broeder van Agamemnon (z. a.),
gehuwd met Helena (z. a.), de dochter van
Tyndareos, van wien hij de regeering over
Sparta erft. Aan den trojaanschen oorlog
neemt hij met 60 schepen deel, hij gaat met
Odysseus naar Troje om Helena terug te vorderen, maar deze eisch wordt afgewezen. In
den oorlog verricht hij onder bescherming
van Athéna en Hera vele heldendaden, hij
overwint Paris in een tweegevecht, ofschoon
Aphrodite zijn vijand uit zijne handen redt,
strijdt met Hector en Aenéas, verdedigt het
lijk van Patroclus en begeeft zich met het
houten paard in de stad. Op zijn terugreis
wordt hij bij kaap Malea door een storm
overvallen, die hem naar Aegypte drijft, en
eerst nadat hij 8 jaar rondgezworven had,
keerde hij in zijn rijk terug. Hier leefde hij
nog lang met Helena in vrede, rijkdom en
geluk, eindelijk werd hij met haar naar het
Elysium verplaatst. Niettemin werd hun graf
bij Therapne getoond, waar te hunner eer
een tempel was en spelen gevierd werden.
— 2) onechte zoon van Amyntas II ; daar
Phillippus hem niet vertrouwde en zijn leven
bedreigde, ging hij bij de Atheners in dienst.
— 3) broeder van Ptolemaeus Lagi, verdedigde Salamis op Cyprus tegen Demetrius
Poliorcetes, doch moest zich na eene lang
dappere verdediging overgeven (306).-durigen
— 4) van Marathus, onderwees Ti. Gracchus
in de welsprekendheid. -- 5) beeldhouwer
uit den tijd van keizer Tiberius. Van hem
is de bekende groep Orestes en Electra, vroeger in Villa Ludovisi, tgw. in het Museo
Nazionale te Rome. -- 6) van Alexandria,
beroemd wis- en sterrenkundige, omstreeks
100 n.C. Hij heeft zich vooral bezig gehouden
met trigonometrie en sphaerische astronomie.
Menenia (lex) agraria, z. Maenia (Menenia)
(lex) ary. varia.

Menenia of Maenia Duilia (lex) zie Fenus.
Menenia Sestia (lex) van de consuls T.
Menenius Lanatus en P. Sestius Capitolinus
in 452, eene wet omtrent de rnulia suprema,
zie Aternia Tarpeia (lex); omtrent den inhoud
is verder niets zekers bekend.
Menenii, patricisch geslacht, doch met een
plebejischen tak.. 1) Agri»ppa Menenius,
consul in 503, behaalde eene overwinning
op de Sabij nen en wist volgens de overlevering in 494 door zijne toespraak (fabel van
de maag en ledematen) de uitgeweken plebej ers tot den terugkeer naar Rome te bewegen. Het geheele verhaal omtrent de uit
onhistorisch, zie hieromtrent-wijkngs
seeessio plebis. Hij stierf arm en werd op
,

staatskosten begraven. Dikwijls wordt hij
Menenius Agrippa genoemd, doch Agrippa

is hier vóórnaam. — 2) T. 1h1enenius Lanalus was consul in 477, in welk jaar de
Fabii bij de Cremera werden verslagen.
Ook hij zelf streed niet voorspoedig tegen
de Etruscers. Na zijn consulaat klaagden
twee volkstribunen hein aan wegens gebrek
aan voorzorg, en het volk veroordeelde hem
tot Bene geldboete. Menenius kon dit niet
verkroppen en liet zich doodhongeren. — 3)
T. Menenius Lanafus (ook (1. of L.), consul
in 452, trok zich, naar men zegt, het veldwinnen der plebejers tegenover de patriciërs
zóó sterk aan, dat hij ernstig ziek werd. Het
was juist in het jaar, dat de ier Tereníillta
de legibus scribendis werd uitgevoerd.
Meees, 1]Th"r1c, van Pella, onder Alexander
d. G. satraap van Syrië, Phoenicië en Cilicië.
l -r
i c, eerste koning van
Menes, Mrs-, M
Aegypte, stichter van Memphis.
l iO(&x^t , atheensch reMenesaeehmus, Mf
denaar, tegenstander van Demosthenes en
Lycurgus.
Menestheus, 1) zoon van Peteos, stiet met

de hulp der Tyndariden Theseus van den
troon en voerde de Atheners voor Troje aan,
waar hij sneuvelde. — 2) zoon van Clytius,
tochtgenoot van Aendas. — 3) zoon van
Iphicrates, atheensch veldheer.
Menesthius, Min-/o9 toe, twee strijders in het
leger der Grieken voor Troje ; de eene was
een zoon van Areïthous en Philomedusa, de
andere van den riviergod Sperchëus en Polydóra, zuster van Achilles.

Menestratus, Mn-iorQa ro s , 1) Athener, aan
een samenzwering tegen de oli--gekladvn
garchische partij (404). Hij noemde zijne medeplichtigen en werd daarom vrijgesproken,
doch na de wederinvoering der democratie
werd hij met den dood gestraft. -- 2) beeldhouwer, van wien beroemde standbeelden in
den tempel van Artemis te Ephesus stonden.
Menexenus, 1VIn'FSn oç, 1) leerling van Socrates, naar wien een der werken van Plato
genoemd is. — 2) vriend van Socrates, leerling van den sophist Ctesippus. — 3) zoon
van Socrates.
Meninx,1V1 ij1'ty; — Lotophagitis, z. Lotophagi.
lienippe, 1V1 ^v^^c^z^, en Vetioche, dochters
van Orion, door Aphrodite met schoonheid
begaafd, door Athéna in de kunst van weven
onderwezen. Toen haar vaderland Aonië door
de pest ontvolkt werd, offerden zij zich vrij
aan de onderaardsche goden om hen-wilg
te verzoenen, en doorstaken zij zich de keel
met een weverspoel. Persephone en Hades
veranderden haar in kometen.
Menippus, 1I f xr7ro^, 1) tyran van Oreüs,
werkte in het belang van Philippus van
Macedonië tegen de Atheners. — 2) veldheer
van Philippus III (V) in zijn oorlog tegen de
Rom. — 3) dienaar van Antiochus d. G.,
die als gezant te Rome kwam en de Aetoliërs tegen de Rom. ophitste. -- 4) van
Gadara, vroeger slaaf, later cynisch wijsgeer,
een befaamd woekeraar, die zich na een belangrijk geldverlies van het leven beroofde
(± 270). Zijne eigenaardige hekelschriften,.
in proza met verzen docrmengd, vonden veel
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bijval en werden door Varro in het Latijn

nagevolgd (Satjrae A[eniippèae, z. Terentii n° 1).
— 5) van Stratonicéa, volgens het oordeel
van zijn vriend Cicero de beste aziatische
redenaar van zijn tijd. — 6) van Pergamus,
schrijver van een grieksch werk over aard
onder Augustus.
-rijksunde,
Menodórus, M Ti o(Ywoos, ook Menas, Mrp'ás,
genoemd, vrijgelatene van Cu. of diens zoon
S. Pompeius en admiraal van den laatste. Hij
liep in 38 tot Octavidnus over, aan wien hij
zijne schepen uitleverde. Octavidnus verhief
hem tot den ridderstand en stelde hem tot
légaat op zijne vloot aan. Inmiddels verhief
S. Pompeius een ander vrijgelatene, Menecrates, tot vlootvoogd en zond dezen op
Menodorus af. Bij Cumae raakten de beide
vloten slaags, het schip van Menecrates werd
genomen en deze sprong in zee en verdronk.
Later ging Menodot us weder tot Pompeius
over en vervolgens opnieuw tot Octavianus.
Menoeceus, 1) Mn otzévc, vader van Creon,
Iocaste en Hipponome. — 2) z. k[ecyareus.
Menoetiades, Mno^ct c?i ç , Patroclus, zoon
van Menoetius n°. 2.
Menoetius, lW 'oíxco^, 1) zoon van Iapetus
en Asia, om zijn overmoed door Zeus met
den bliksem gedood en in den Tartarus geworpen. — 2) zoon van Actor en Aegina,
vader van Patroclus, Argonaut, vriend van
Herakles, wien hij v. s. het eerst een offer
bracht. -- 3) weidde de kudden van Hades
op het eiland Erythéa en verried aan Geryones, dat Heracles zijne runderen geroofd
had. Daarom viel Heracles hem aan, toen
hij hem in de onderwereld ontmoette ; Persephone kwam echter tusschenbeide, zoodat
M. er met een wond afkwam.
Menon, M -c', 1) vorst van PharsU us, in
den peloponnesischen oorlog bondgenoot der
Atheners. — 2) Thessaliër, een van de veldheeren van den . jongeren Cyrus. Op den
terugtocht na den slag bij Cunaxa, werd hij
door Tissaphernes verraderlijk gevangen genomen en gedood. Hij wordt door Xenophon
als heerschzuchtig en gewetenloos beschreven.
Een der gesprekken van Plato is naar
hein genoemd. -- 3) bevelhebber der thessalische ruiterij in den lamischen oorlog, groot
geneesheer, leer--vadernPyhus.—4)
ling van Aristoteles.
Menophanes, Mivocpáv iyS, veldheer van Mithradtes, die in den eersten mithradatischen
oorlog Delus plunderde en verwoestte.
Mentes, Mts, 1) aanvoerder der Ciconen in den trojaanschen oorlog. -2) aanvoerder der Taphiërs, gastvriend van Odysseus.
Onder zijne gedaante kwam Athéna Telemachus bezoeken.
Mentor, M^vzwQ, 1) van Ithaca, zoon van
Alcimus, vertrouwd vriend van Odysseus,
die hem bij zijn vertrek naar Troje de zorg
voor zijn huis opdroeg. Athëne nam dikwijls
zijne gedaante aan, wanneer zij als beschermster van het huis van Odysseus optrad. —
2) van Rhodus, broeder van Memnon n°. 2,
bevelhebber der grieksche troepen bij den
opstand van Sidon tegen Perzië ; door zijn
,

,

verraad moest de stad zich aan Artaxerxes
Ochus overgeven (351). Daarna was hij satraap
in Klein -Azië en droeg hij veel bij tot de
herovering van Aegypte. Hij stierf kort voor
den inval van Alexander d. G.
Menyllus, 1i2^vi'o;, bevelhebber der macedonische bezetting in Munychia na den
lamischen oorlog, vriend van Phocion.

Mephitis of Metitis, godin, die in Italië
vereerd werd op verscheidene plaatsen, waar
onzuivere dampen uit den grond opstegen.
-

Mereurii promunturium = Herniaeum pr.
Mercurius, god van handel en winst, oor
misschien in het bijzonder van-spronkelij
den graanhandel, in alle opzichten geïdentificeerd met Hermes. Zijn voornaamste feestdag
viel op den 15den Mei, die tevens de feest
koopmansgild, dat tegelijk-dagwsvnhet
met de invoering van zijn eeredienst uit
Zuid-Italië (in 495) was opgericht.
Merenda, een lichte maaltijd, waarvan de
gewone tijd zeer verschillend wordt opgegeven. Misschien aten de boeren vroeger dan
de stedelingen en gebruikten zij dit maal
tegen den avond ; in de stad gebruikte men
het dan waarschijnlijk in den voormiddag, en
valt het wellicht samen met het prandiu m.
Meriones, Mil iri7 , vriend en wapenbroeder van Idomeneus (z. a.), uitmuntend als
boogschutter en speerwerper.
11Termnadae, M& uvra(7(, de laatste dynastie der lydische koningen, van Gyges tot
Croesus.
Meroë, M(oó)/, een priesterstaat met gelijknamige hoofdstad in Aethiopia tusschen
de beide Nijltakken Astaboras (Atbara) en
Astapus (Bahr-el-Azrek of blauwen Nijl). De
ouden meenden, dat het rijk op een eiland
lag ; vandaar vindt men Insula Meroë nog
op middeleeuwsche kaarten geteekend. In
de eerste eeuw werd de hier heerschende
priesterkaste door de onderhoorige negerstam men uitgemoord en ging de stad te gronde.
Merope, MFOÓnr„ 1) Oceanide, bij Helius
of Clymenus moeder van Phaëthon. — 2) eene
van de Heliades. — 3) dochter van Atlas,
gemalin van Sisyphus. In het sterrenbeeld
der Plejaden is zij de ster, die den minsten
glans heeft, omdat zij zich uit schaamte over
hare liefde voor een sterveling het gezicht
bedekt. -- 4) gemalin van Polybus, pleegmoeder van Oedipus. --5) dochter van Cypselus, gemalin van Cresphontes. Toen deze
door Polyphontes gedood was, werd zij gedwongen den moordenaar te huwen.
Meropis, Mons, oude naam van het e_il. Cos.
Merops, ^Mop, 1) koning van Cos. Uit
verdriet over den plotselingen dood zijner gemalin wilde hij zich van het leven berooven,
maar Hera plaatste hem als adelaar onder de
sterren. — 2) koning van Aethiopië, gehuwd
met Clymene n°. 3. — 3) koning van Percóte,
beroemd waarzegger, wiens zonen voor Troje
door Diomédes gedood werden.
'

3lerula, familienaam in de gepas Cornelia.
Mesambria, Moan fl, 1) stad der Cicones
in Thracia, aan de Aegaeïsche zee. - 2)
= Mesembria.
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Mk(L) oS, gang tusschen het mannen- en
het vrouwenverblijf, die in het midden met een
deur afgesloten kan worden.
Mesembria, Mw 'pi^ob' , belangrijke koop
k olonie van Byzantium en -Chalcedon,-stad,
gesticht na den ionischen opstand, in Thracia,
aan den Pontus Euxinus (Zwarte zee) tusschen
,

Apollonia en Odessus.

Mesogaea , M^oóy«ta, streek in het binnenland
van Attica, vooral ten N. en 0. van Athene.

= Messogis.
Mesógis,
Mesom^des, M^ootisrYrS, vrijgelatene en gun-

steling van keizer Hadriá.iius, dichter van
eenige epigrammen en van een hymnus, die met
de oude muzieknoten bewaard gebleven is.

Mesopotamia, M^Oo7tozccµá(L, een louter geografische naam, in het Seleueidentijdperk gegeven aan de landstreek tusschen den Euphraat
en den Tigris van de armenische grenzen tot
aan den medischen muur, dus tot aan Babylonia. Vóór dien tijd werd dit, land eenvoudig als een deel van Assyria of van Syria
beschouwd, zonder eigen naam. Het noordelijk gedeelte werd door de rivier Chabóras in
twee dealen gesplitst, Osroéne ten W ., Mygdonia ten 0.
1lM^OJt 2fc, eene groote, doch verlaten stad,
zes uren gaans in omtrek ; waarschijnlijk de
overblijfselen van het voormalige Niniveh,
z. ATinus. Uit een bericht bij Xenophon, de
eenige plaats, waar de naam MIcir. voorkomt,
blijkt, dat de inwoners van die streek in
X.'s tijd niets meer wisten van het vroegere
assyrische rijk.
Messa, .Miaoa, oude laconische havenstad,
op de middelste Zuidspits der Peloponnesus,
aan den Westkant gelegen.
)lessála of Messalla, familienaam in de
gens Valeria (Tlalerii n°. 16, 26-29). Vipstaflus Messczla, zie Vipstani.
Messalina, 1) Yaleria 1lessalincc, gemalin
van keizer Claudius, zie Valerii n°. 33. —
2) Statilicc Messalina, derde gemalin van Nero,
z. Statilii n°• 6.
Messána, Mxooá1-a, doch. gewoonlijk 1l1hcor -i ?, op Sicilia, thans Messina, allereerst
Zccncle geheeten, daar de haven door eene
sikkelvormige landtong gevormd werd. Het
was gesticht door Siciliërs, en werd in de
achtste eeuw gekoloniseerd door euboeïsche
Chalcidiërs en Cumaeërs. Na de verwoesting
van Milëtus in 494 door de Perzen, vonden
scharen Milesiërs en Sauriërs hier een toevluchtsoord. Kort daarop maakte Anaxilus,
tyran van Rhegium, zich van Zancle mees
noemde lit Messana, naar de Messe--tern
niërs, die hij in de stad opnam. In 396 werd de
toenmaals bloeiende stad door de Carthagers
verwoest. Dionysius de oude, tyran van Syracusae, liet ze spoedig herbouwen. Na den dood
van Agathocles maakten diens huurbenden,
de Mamertini, zich van haar meester (vóór
283) en vermoordden grootendeels de mannelijke bevolking. Zie verder Mcamertini. Messana
bleef eene aanzienlijke stad; de ruime haven
Iron 600 schepen bevatten.
Messapia, M coaTcia, oude grieksche naam
voor Calabria.

i4lessapium, M ^oo án ov, berg aan de 0. kust
van Boeotia bij de stad Anthédon.
Messapus, 1) ^ Boeotiër, die naar Italië ging,
en naar Wien Calabria den naam Messapia
heeft. — 2) een Latijn, zoon van Neptunus,
paardentemmer, onkwetsbaar door vuur of
-

staal.

liessene, M^6o^rr^, stad, door Epaminondas
in 369 aan den voet van den berg Ithóme
als hoofdstad van het bevrijde Messenia gesticht.
Messenia, M^eorp'i«, Z.W. gewest der Peloponnesus, in de oudheid bekend om zijn heerlijk klimaat, daar het in M. reeds zomer was,
wanneer het in Laconica nog lente, in Arcadia
nog winter was. Door de dichtbegroeide grens
tegen de koude winden-gebrtnlah
beschut. Als oudste bewoners komen Leleges
voor, waarbij later Argivi en Aeoles kwamen.
In den Z.W. hoek woonden Dryopes. Bij
de dorische volksverhuizing werd ook M.
een dorische staat, met Stenycld,rus tot hoofdstad. In de beide messenische oorlogen echter
werd 1VI. door de Spartanen veroverd, en de
Messeniërs, die niet uitweken, werden tot Heloten gemaakt. In 464 stonden de Messeniërs
op, bij gelegenheid dat Sparta door eene
aardbeving zwaar geteisterd was. De strijd
duurde jaren lang, tot eindelijk de opstandelingen onder beding van vrijen aftocht de
wapens neerlegden. Grootendeels trokken zij
naar Naupactus (Lepanto), dat hun door de
Atheners werd ingeruimd. Na den peloponnesischen oorlog van daar verdreven, verstrooiden zij zich in verschillende richtingen. In
369 werd Messenia tot aan den Pamisus door
Epaminondas vrij gemaakt; de ballingen,
door hem uitgenoodigd, bevolkten de nieuwe
hoofdstad Messéne, en sedert dien tijd bleef
het gewest onafhankelijk tot aan de rom.
overheersching in 146.
Messenisehe oorlogen heeten drie oorlogen,
waarvan de eerste de onderwerping van Messenië aan Sparta ten gevolge had, de andere
twee voortkwamen uit mislukte pogingen der
Messeniërs om zich te bevrijden. De eerste iiess.
oorlog (743-724, v. a. 730-710) ontstond
naar aanleiding van geschillen over grenzen,
roof van menschen en vee, enz., en begon
met een nachtelijken aanval der Spartanen op
Amphéa, waarvan de meeste inwoners gedood
werden. Daar de krijgskans den Messeniërs
over het algemeen niet gunstig was, trokken
zij zich in het sterke Ithome terug, en onder
de leiding van Aristodëmus (z. a.) brachten
zij van hier uit den Spartanen dikwijls gevoelige slagen toe ; na zijn dood werd echter
Ithóme genomen, vele Messeniërs verlieten
het land, de overige kwamen in den toestand
van heloten. — Het duurde echter niet lang
voordat zij nog eene poging waagden om zich
uit dien toestand te bevrijden. Te Andania
begon de heldhaftige Aristomenes (z. a.) een
opstand, waarbij zich in een oogenblik liet
geheele messenische volk aansloot, en die eerst
na een langdurigen en moeielijken oorlog, den
tweetien mess. oorlog (685-668, v. a. 660-643

of 645 — 630), bedwongen kon worden. Niet

MESSIAE (LEGES) —NIETIS.
alleen werden de Messeniërs nu bijgestaan door

Achaeërs, Argiven en Arcadiërs, maar bovendien heerschte onder de Spartanen verdeeldheid en bestond er gevaar voor een algemeenen
opstand der perioeken en heloten. Toen zij
zich echter onder den invloed der bezielde
gedichten van Tyrtaeus (z. a.) weder tot een
samenwerking verbonden hadden,-drachtige
toen de arcadische koning Aristocrates de
zaak der Messeniërs verried, en over het geheel de bondgenooten van dezen den langdurigen oorlog begonnen moede te worden, hadden de zaken weder denzelfden loop als
vroeger : de Messeniërs trokken zich terug in
de vesting Ira, en toen deze eindelijk ingenomen was, was de oorlog tot hun nadeel
beslist. Ook nu verlieten weder velen het land.
In hoeverre de gang van zaken in deze beide
oorlogen werkelijk geweest is, zooals hier is
beschreven, is wegens den aard der bronnen
waardoor wij kennis ervan hebben, moeielij k
te beoordeelen. — Toen in 464 Sparta door
eene verschrikkelijke aardbeving tot den
uitersten nood gebracht was, stonden de afstammelingen der oude Messeniërs op en begonnen zij den derden mess. oorlog. In de oude
stad Ithöme verschanst, boden . zij den Spartanen lang weerstand, zelfs de Atheners, die
onder Cimon den belegeraars te hulp gekomen.
waren, konden hen niet tot overgave dwingen.
Eindelijk bedongen zij vrijen aftocht uit de
Peloponnésus, en gaven de Atheners hun de
stad Naupactus tot woonplaats (455).
Messiae (leges) , van den volkstribuun C. Mes
terugroeping van Cicero;-siun57:1)to
— 2) om de cura annonce aan Pompeius op
te dragen. Geen van beide wetten kwam echter
in behandeling. De eerste werd noodeloos
door de lex Cornelia de restitauendo Cicerone (z. a.),
de andere werd voorkomen door de lex Cor
a.) ; zie verder Messii n. 1.-neliaCc(z.
Messii, plebejisch geslacht. 1) C. Messius
volkstribuun in 57, bevorderde de terugroe
uit diens ballingschap en-pingvaCcero
deed eene mislukte poging om Pompeius als
praefeelus annonae met bijna onbeperkte macht
over leger, vloot, schatkist en provinciën te
bekleeden. Later sloot hij zich aan bij Caesar.
— 2) Messius Maximus, vriend van den jongen
-

Plinius.

Messógis, Meoocoyic, grensgebergte tusschen
Lydia en Carla.
Mestra, Mrorea, dochter van Erysichthon
n°. 2. Door honger gekweld, verkocht haar
vader haar als slavin, zij had echter van
Poseidon het vermogen gekregen, zich in
allerlei gedaanten te veranderen, en hiervan
maakte zij gebruik om telkens tot haar vader
terug te keeren en zich opnieuw te laten
verkoopen.
11Teta, eindpaal in den circus (z. a.).
Metabus, vader van Camilla (z. a.).
Metageues, Msz«yir?7s, 1) dichter der oude
comoedie, tijdgenoot van Aristophanes. — 2)
van Cnosus, uitvinder van den ionischen
bouwstijl en medewerker bij den bouw van
den tempel van Artemis te Ephesus, waarvan het plan door zijn vader Chersiphron
-
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gemaakt was. -- 3) Athener, onder Pericles
bouwmeester van den tempel te Eleusis.

Metagitnion, M r yF^zvcwv, 2de maand van

liet Attische jaar (Aug.—Sept.), z.. uuus.

Metanira, M^zuvebo«, gemalin van Celeus,
moeder van Demophoön (z. a.).

Metapa, zà 111I r«jra, stad in Aetolia aan
liet meer Trichonis.
Metapontum of tium, MV-ca r6'rtoii, meest
oostelijke stad in Lucania aan de golf van
Tarentum, volgens sommigen door Nestor,
volgens anderen door Epeus gesticht. In
werkelijkheid is de stad in de 7de eeuw door
Achaeërs gesticht. Hier is Pythagoras gestorven; Cicero heeft zijn graf nog gezien.
De Lucaniërs verwoestten de stad, die echter
herbouwd werd. Door den tarentijnschen
oorlog viel zij in handen der Rom., in 212
in die van Hannibal. Toen deze naar het land
der Bruttii moest terugtrekken, naza hij de
inwoners mede. Sedert kwam de stad in vergetelheid.

Metapontus, M^zácovro;, koning van Icaria,
pleegvader van Aeolus (z. a.) en Boeótus.
Metaurus, Mi vpoq, 1) rivier van Umbria,
waarbij Hannibal's broeder Hasdrubal in 207
verslagen werd en sneuvelde. -- 2) rivier op
de W. -kust van het land der Bruttii.

Metellus, familienaam in de yens Caecilia.
landtong en stad in
Metliána, .TI 9 c2
Argolis, tusschen Troezen en Epidaurus,
tegenover het eiland Aegina.
i(,

Metlióne, 1Íls&di'^, 1) stad op de Z.W.-spits

van Messenia, -thans Modon. — 2) stad in
Macedonia, in het landschap Pieria, aan de
golf van Therma, bij welker beleg aan Philippus het rechteroog werd uitgeschoten. —
3) in ouden .tijd eene stad in liet thessalische
gewest Magnesia, aan de Pagasaeische golf. —
4) = 1lethánza.

Methydrium, MF9í do&ov, stad in het hart

van Arcadia, op een steile rots.
Methymna, M &v1ere, tweede stad van
Lesbus, op de N. -kust gelegen, om haar wijn
beroemd, geboorteplaats van den zanger Anon
en den logograaf Hellanicus. Om hare trouw
aan Athene werd zij in 406 door de Spartanen
voor een gedeelte verwoest.

Metii = Mettii.
Metilia (lex) van den volkstribuun Meti-

lius in 217, waarbij de magister equitum
M. Minucius Rufus in macht gelijk werd gesteld met den (pro)dictator Q. Fabius Maximus Verrucósus, over wiens wijze van oorlog voeren tegen Hannibal men ontevreden was.
1Ieti1ii, plebejisch geslacht. M. Metilius,
volkstribuun in 217, z. .lefdia (lex).
31etioche, Kl -noX), dochter van Orion,

zuster van Menippe (z. a.).

Metionidae, riorbfk &, Daedalus, Eupalamus en v. s. ook Sicyon, zonen van Metion,
een zoon van Erechtheus, beroofden Pandion
van de regeering, doch werden later door
diens zonen verdreven.

31etiosedum = Meloáurum.

Metis, 11I^j^LS, dochter van Oceanus en Tethys. Zij bezorgde het braakmiddel, waardoor
Cronus gedwongen werd zijne kinderen, die
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hij verslonden had, uit te braken. Zeus nam
haar tot gemalin, maar daar hij door een
orakel vernam, dat haar kind hem in wijsheid
en macht zoude overtreffen, verslond hij haar,
waarna uit zijn hoofd Pallas Athdna geboren werd.
.M1 rw2 oc, iemand, die metterwoon in een
vreemden staat gevestigd is. Te Athene was
hun aantal te allen tijde groot, in 309 bedroeg
het 10000 volwassen mannen. Zij waren verplicht een burger tot patroon (Troon rc r i S) te
nemen, die hen in hunne betrekkingen tot
den staat of de burgers, bij v. bij processen,
vertegenwoordigde, en een j aarlij ksche belasting (roiztov) van 12 drachmen te betalen.
Wie deze verplichtingen niet nakwam, stond
bloot aan eene ye(LqD7 c 7r000r(Loioti of eene
n« y &) y » zotziol+. Zij waren verder dienst.
plichtig, hoewel zij slechts bij uitzondering
voor den dienst te velde schijnen opgeroepen te zijn, werden met liturgieën belast,
en moesten bij sommige feesten bepaalde
diensten doen. Grondeigendom konden zij niet
verkrijgen, de handel was echter bijna geheel
in hunne handen. — Een µho^xoS en iedere
vreemdeling, die zich de rechten van een
burger aanmatigde, konde deswege met de
yoi aangeklaagd en na veroordeeling
als slaaf verkocht worden. Daarentegen werd
dikwijls een µ l z., die zich jegens den staat
verdienstelijk had gemaakt, van alle of som
bovengenoemde verplichtingen vrij -migevan
,

-gestld;
Meton, Mawr, bouwmeester en sterrenkundige te Athene. Door een cyclus van 19 jaren,
waarin 235 maanden of 6940 dagen zouden
zijn, trachtte hij de verschillen tusschen
het zonnejaar en het maanjaar te vereffenen.
Deze tijdrekening zoude beginnen met den
13den Scirophorion 432, het schijnt echter,
dat zij nooit algemeen in gebruik geweest is.
z. ?oor.F)^&s.

Metréta,

oé:re rT S,

,uc o nI+; µii ijrr^S,

grootste grieksche maat voor natte waren,
ongeveer — 39,4 L.
Metrodórus, MirQiJoQos, 1) beroemd rhapsode. — 2) van Lampsacus, leerling of aan

-hangervAxos.—3)anChiu,
aanhanger van de leer van Democritus en leer-

meester van Anaxarchus. — 4) van Lampsacus,
de voornaamste leerling van Epicurus, schrijver van vele wijsgeerige werken, die verloren
gegaan zijn. Hij stierf nog vóór Epicurus (277).
— 5) van Stratonicéa, leerling van Carneades, behoorde eerst tot de epicureïsche, later
tot de academische school. — 6) van Scepsis, academisch wijsgeer, staatsman in
dienst van Mithradátes Eupator, wiens
levensgeschiedenis hij beschreef. Hij had den
bijnaam MOoQdua.oç en was beroemd om zijn
buitengewoon sterk geheugen. — 7) vrijgelatene van Cicero, verdienstelijk geneesbeer.
— 8) grieksch epigrammendichter, schrijver
van aardrij ks- en sterrenkundige werken,
waarschijnlijk onder Constantijn den Gr.
te Athene 10 door het lot
aangewezen beambten, die toezicht hadden
op maten en gewichten.
Mi rQ iov, te Athene de tempel van Rhea

Cybele, waarin het archief (ra d^µóot^
µ(z) bewaard werd.
Metropolis, Miyr,6xro)^S, naam van verschillende steden. 1) in Acarnania, ten 0. der
Ambracische golf. — 2) in Thessalia, tusschen
de rivieren Penéus en Európus. — 3) in
Lydia, tusschen Smyrna en Ephesus. — 4)
in Phrygia Maior, tusschen Apamëa Cibótus
en Synnada.
Mettii of Metii, oud latij nsch geslacht. 1) Mettins (Mettles) Fuffetius, dictator van Alba

Longa, nam den voorslag van Tullus Hostilius
aan, om den strijd tusschen Alba en Rome te
doen beslissen door het bekende gevecht tusschen de Curiatiussen en Horatiussen. Ten
gevolge hiervan moest Alba zich onderwerpen.
In den strijd tusschen Rome en Veii hield
Mettius zich echter op trouwelooze wijze buiten
den strijd, waarop Tullus Hostilins hem door
paarden vanéen liet scheuren. — 2) Mettles
Uuríius, z. Curtius. — 3) 131. lleftius werd door
Caesar tot Ariovistus gezonden, doch door
dezen verraderlijk gevangen gehouden, en
kreeg eerst na Ariovistus nederlaag zijne
vrijheid terug (58). — 4) Mettles Pompusi anus, onder keizer Domitii7nus, had hij zich door
waarzeggers laten diets maken, dat hij tot groote
dingen was bestemd. Op den wand zijner
kamer had hij een wereldkaart laten schilderen en hij bestudeerde ijverig Livius. Uit
argwaan hierover liet de keizer hem ter

dood brengen.
íVliayí+ orc, bedelpriester van de 1izio
ziovv t^wv,

vgl. d7v'eciq.

Mettus Fuffetius, z. Mettii.
Metulum, Msrov)ov, hoofdstad der lapydes
in Liburnia.
Mevania, oude sterke stad in Umbria aan
den weg van Rome naar A ncóna, beroemd om
het schoone rundvee, dat daar werd aangefokt.
Mezentius, koning van Caere. Turnus kwam
tot hem om hulp, toen hij door Aenéas overwonnen was, of Mez. vluchtte naar Turnus,
toen zijn volk hem om zijn wreedheid ver
Te zamen zetten zij den oorlog-drevnha.
voort, en in een gevecht werd Mez. door
Aeneas of Ascanius gedood. Hij had van
Turnus den wijnoogst van een jaar tot loon
voor zijne hulp gevorderd, Aendas wijdde
echter dien oogst aan Jupiter en overwint
door de hulp van dezen. Zie ook Fincclics n°. 1.

Mezetnlus of -tólus, of Mazaetulius, vooraam Numidiër, die zich van de regeering
meester maakte, doch door Masinissa weder
verdreven werd. Op bevel van dezen keerde
hij later weder naar zijne woonsteden terug.
Zie ook Masinissca.
Mieáre, een spel, nog in Italië bekend onder
den naam van Morra. Het wordt door twee
personen gespeeld. Beide spelers houden de
rechterhand gesloten, openen ze plotseling
tegelijk onder het opsteken van een of meer
vingers en noemen tevens elk een cijfer.
Heeft b.v. de een twee, de andere drie vingers
omhoog gestoken en een der spelers het getal
5 genoemd, zoo heeft hij gewonnen. Heeft
geen van beiden het juiste getal geraden,
dan sluit men de hand weder en beproeft
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het opnieuw. Een man, in wien geen bedrog
is, wordt spreekwoordelijk gekarakteriseerd
met de woorden : dign us es, quicuyma in teneOi'is luices.
Micipsa, ]%1^,;pa , zoon van Masinissa,
volgde dezen in 148 als koning van Numidia
op, en nam overeenkomstig zijns vaders wil
zijne jongere broeders Gulussa en Mastanabal
als mederegenten„aan. De drie broeders regeer
samen eendrachtig en getrouw aan het-den
bondgenootschap met Rome, hoewel zij in
den derden punischen oorlog met het zenden
van hulptroepen aan de Rom. eenigszins
omzichtig te werk gingen. Toen echter Gulussa en Mastanabal overleden waren, sloot
Micipsa zich enger bij Rome aan en zond hun
bij herhaling hulpbenden naar Hispania. Hij
overleed in 118 en liet de regeering na aan
zijne twee zoons Adherbal en Hiëmpsal en
zijn neef Jugurtha.
Mieon, Mtz ov, 1) van Aegina, beeldgieter
en schilder, tijdgenoot van Polygnotus. —2)
van Syracuse, beeldgieter onder Hiero II.
Mieythus, Mi•m9 -o , 1) z. Anaxilãus. — 2)
Thebaan, die zich liet omkoopen om te beproeven Epaminondas voor de belangen van
Perzië te winnen.
Midas, Mt'J«s, zoon van Gordius en Cybele,
koning van Phrygië. Toen Dionysus op zijn
tochten ook in dat land kwam, verdwaalde
Silénus in de tuinen van M. of werd hij gevangen, doordat hij uit een bron dronk, waar
wijn gemengd was, totdat-vanhetwrm
hij bedwelmd in slaap viel. M. onderhield
zich 10 dagen lang met hem en bracht hem
daarna bij Dionysus terug. De god, verheugd
dat hij zijn getrouwen makker terugzag, stond
M. toe een gunst te vragen, en deze wenschte,
dat alles in goud zonde veranderen, wat hij
aanraakte. Zijn verlangen werd bevredigd,
maar daar ook de spijzen, die hij wilde nuttigen, zoodra hij ze aanraakte in goud ver
zou hij van honger gestorven zijn,-ander,
indien Dionysus hem niet op zijn verzoek het
middel had gegeven om zich van die noodlottige eigenschap te bevrijden ; daartoe baadde
hij zich in de rivier Pactólus, die sedert rijk
aan goudzand werd. M. was ook scheidsrechter in een muzikalen wedstrijd tusschen
Apollo en Pan, en daar hij het fluitspel van
Pan boven de tonen van Apollo's lier ver
kreeg hij tot straf van Apollo ezelsooren.-kos,
Om deze te verbergen, vond hij de groote
phrygische muts uit, alleen zijn barbier kende
liet geheim, maar deze had zich onder eede
verbonden het aan niemand mede te deden.
Toch konde hij er niet geheel van zwijgen,
daarom groef hij een gat in de aarde en fluisterde daarin : koning Midas heeft ezelsooren!
Later groeide op die plaats een riet, dat
dezelfde woorden fluisterde, telkens wanneer
het door den wind bewogen werd. Uit wanhoop hierover bracht M. zich om het leven.
Mi(lea, Mt6ie, stad in het binnenland van

Argos, ten 0. van Mycénae.

Milanion, Met^certwi^, z. Atalaw a.
ilIilétis, Byblis, dochter van Milétus. Jlilis

znrbs, Tomi, volkplanting van de stad Miletus.

Milëtus,
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M^1i-cos,

Cretenser, zoon van

Apollo en Area of Deïone. Om aan den
achterdochtigen Minos te ontsnappen, vluchtte
hij met Sarpédon naar Caria, waar hij de stad
Miletus stichtte.
Milétus, M1;)a7Eo;, eene der aanzienlijkste
en schoonste steden van aziatisch Ionia, geboorteplaats van de wijsgeeren Thales, Anaximander en Anaximenes, van de logografen
Cadmus en Hecataeus, van Aspasia. Miletus
bestond uit een buiten- en een binnenstad, het
had vier havens, door eilanden gedekt, van
welke laatste Ladé het voornaamste was. Het
was oorspronkelijk een carische stad, die door
de Ioniërs gekoloniseerd werd. Reeds vroeg
heeft het door zeehandel gebloeid. Van hier
uit zijn in de 7de eeuw 90 koloniën of han
gesticht, vooral in de Pro--delsnrztig
pontis en den Pontus Euxïnus; de voornaamste zijn : Abydus, Cyzicus, Sinópe, Istrus en
Olbia. Miletus was de ziel van den ionischen
opstand in 500 en werd tot straf in 494
door de Perzen verwoest. Dit lot trof de stad
ten tweede male, toen Alexander d. Gr. het
op de Perzen veroverde (334). Beroemd was de
milesische wol (vellera Mitesia bij Vergilius).
— Ook op de N -kust van Creta lag in ouden
tijd eene stad van den zelfden naam.
Milichins, MFt/ t', toS, vergevingsgezinde,
bijnaam van Zeus.
Milo, familienaam in de gens zinnia (Anznii
n° 3).
Milo, Mwv, van Croto, beroemd worstelaar, die 32 maal bij de groote feesten den
prijs won. Hij droeg eens te Olympia een
vierjarig rund door de renbaan en at het op
één dag geheel op. In den oorlog tegen de
Sybarieten stond hij aan het hoofd van zijne
medeburgers. Op hoogera leeftijd vond hij in
een bosch een halverwege gespleten boom,
waarin een wig stak, hij trachtte den boom
met zijne handen geheel in tweeën te trekken,
maar de wig ging los, zijn handen raakten
vastgeklemd, en hij werd door wilde dieren
verscheurd.

Miltiades, Mt r cl d'i , 1) zoon van Cypselus,
voornaam Athener, tegenstander van Pisistratus, ging in 559 op verzoek van de Dolonci
naar de Chersonésus en werd hun vorst. Van
uit de Chersonesus veroverde hij Lemnus
en Inzbrus. — 2) zoon van Cimon, den
broeder van den vorigen, werd in 518 door
de Pisistratiden naar de Chersonésus gezonden om de regeering over het rijk van
zijn oom te aanvaarden. Hij huwde met de
dochter van een thracischen vorst, en volgde
Darius 1 bij zijn tocht tegen de Scythen.
Zijn voorstel om, door het afbreken van de
brug over den Ister, Darius den terugtocht
af te snijden, stuitte af op den tegenstand
van Histiaeus. Na den ongelukkigen afloop
van den ionisehen opstand keerde hij naar
Athene terug (494), hij werd aangeklaagd,
omdat hij in de Chersonesus tyran geweest
was maar vrijgesproken, en in 490 werd hij
als een van de strategen gekozen. Bij de
landing der Perzen lieten zijne ambtgenooten
het bevel geheel aan hem over, en door
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gebruik te maken van de plaatselijke gesteld
spoedig aan te vallen won hij den-heidn
beroemden slag bij Marathon. Daarna onder
hij een tocht om de eilanden te straffen,-nam
die zich bij de Perzen hadden aangesloten;
hierin was hij echter niet gelukkig, en bij
het beleg van Parus werd hij gekwetst en
moest hij onverrichter zake terugkeeren.
Zijne vijanden, vooral de Alcznaeoniden,
klaagden hein nu aan wegens misbruik van
het in hem gestelde vertrouwen, hij werd tot
een boete van 50 talenten veroordeeld, en
daar hij deze niet konde betalen, werd hij
in de gevangenis gezet, waar hij na korten
tijd stierf.
Mil to, Md rw, zie Aspasia n°• 2.

Milvius pons, brug over den Tiber, een
eind boven Rome, op het punt, waar de via
Flaniinia de rivier kruiste en de via Clodia
zich van de via Fl. afscheidde. Ten Noorden
van deze brug versloeg Constantijn de Groote
in 312 n. Chr. keizer Maxentius.
Milyas, Mdváq, het N. 0. bergland van
Lycia, oorspronkelijk de naam van het geheele
land. De inwoners heetten Milyae, MA2 (^G.

Mimallones, -lonides, Mipa),^6V =Baechae.
Mimas, M 1 aS, berg in Ionia op een schier
tegenover het eiland Chins.
-eiland
Mimnermus, M^gi„-eµoS, van Colophon, elegisch dichter en musicus (eerste helft van
de 6de eeuw), van wiens minnezangen som
fragmenten over zijn ; hij is-migeschon
echter zwaarmoedig en sentimenteel, en naar
aanleiding van een op rijperen leeftijd opgevatte maar onbeantwoorde liefde, bejammert hij vooral de kortheid van de jeugd en
de lasten van den ouderdom.
Minus, ,^tvoS, eene soort van comoedia,
doch niet bestemd om op het tooneel te worden
opgevoerd. Sophron van Syracusae, ± 430,
was er de schepper van. Zijne stukjes, die
hoog geroemd werden, gaven maatschappelijke
toestanden, zeden en karakters weer, en waren
geheel uit het leven gegrepen. Bij de vroolijke
Siciliërs waren zulke losse opvoeringen bij
landelijke feesten zeer in zwang. De mimen
van Sophron geraakten door Plato ook te
Athene bekend, en het genre werd hierdoor
meer en meer verbreid. Ook Italia had zijn
animus, die oorspronkelijk bestond in een
dialoog, dikwijls voor de vuist voorgedragen
en met toepasselijke aardigheden gekruid, en
die in dezen vorm nog lang dienst deed bij
begrafenissen van rom. grooten, als wanneer
eenige mimen-acteurs (ook minmi genoemd),
in den begrafenisstoet losse voorvallen uit het
leven van den overledene opvoerden. Toen
keizer Vespasii;nus begraven werd, wiens
zuinigheid door het volk voor gierigheid werd
uitgekreten, vroeg opeens de arcliiminlus,
die 's keizers persoon voorstelde, hardop,
hoeveel de begrafenis wel kostte. „Tien millioen sestertiën ", was het antwoord. „Ge hadt
er mij liever honderdduizend moeten geven
en mijn lijk in den Tiber werpen." — In
den laatsten tijd der republiek werd het
schrijven van mimen een bepaalde tak van
letterkunde en werden zij op het tooneel als

nastukjes, e.vodia, opgevoerd. Het waren echter _ in hoofdzaak slechts schetsen, waarvan
de uitwerking aan de vertooners was overgelaten. De naam is ontleend aan het werkwoord
& 1u ZuOat; een p ,uoS is eigenlijk een nabootser.
Mina, ILJ-(:, het 60ste deel van een talent
=
— 100 drachmen.
Minatii, een plebejisch geslacht.

Mincii = Minidi.

Mincius, thans Mincio, komt uit Raetia,
vormt in zijn loop den lacus Ben,cus (Gardameer), stroomt _ langs Mantua en valt dan in
den Padus (Po).

Miudarus, Mi d(xoos, werd in 411 opper
vloot. Hij leed-bevlhrdponsiche
eerst eene nederlaag tegen Thrasyllus en
Thrasybulus bij Abydus, en toen Alcibiades
weder aan het hoofd van het leger stond,
versloeg deze hem in het begin van het vol
jaar te land en ter zee in den grooten-gend
slag bij Cyzicus, waarin M. zelf sneuvelde.
Mindii, plebejisch geslacht.
Minerva , romeinsche godin van wijsheid en
kennis, geïdentificeerd met de grieksche Athën a , en waarschijnlijk daardoor ook als oorlogsgodin beschouwd, maar in de eerste plaats
beschermster van kunsten, wetenschappen en
handwerken. Onder hare tempels was de voor
waarin zij-namstediophClum,
gemeenschappelijk met Jupiter en Juno vereerd werd. Bovendien had ze een tempel op
den Aventinus, waarvan . de stichtingsdag
samenviel niet haar voornaamste feest, de
Quinquatrus (z. a.). Pingui Minerva of erassa
M., op boersche wijze ; sus ]V[inervam, een
zwijn, dat M. wil onderrichten, een domme
betweter.

Minervae promunturium, ' 41hp ã s
steil en scherp vooruitspringend voorgebergte
op de kust van Campania tegenover het
eil. Capreae, eene van de plaatsen, die de
mythe als verblijf der Sirenen aanwees.
Minieii, rom. geslacht, dat eerst in den
keizertijd wordt genoemd en waarvan enkele
leden met het cognomen Funddnus voorkomen.
Minio, riviertje van Etruria, dat ten Z.
van de stad Graviscae in zee valt.
. Minius, Mvto^, rivier in het N.W. van
Hispania, thans Minho, aldus genoemd, omdat men beweerde, dat hij alinium of menie
met zich voerde. Een andere naam is Baenis.
Minba, 1) zie Heraclea MinQa. — 2) eil. in
de Saronische golf bij de havenstad Nisaea
(zie lllegara), waarmede het door eene brug
verbonden was. — 3) kaap en stad bij Epi-

daurus Liméra in het Z.O. van Laconica.
Minóis, Mei -coiS, Ariadne, dochter van Minos.
Minoius, -nies, Mwthaoç, -r iooc, van Minos
afstammend, in het algemeen cretensisch.
Minos, M'wç, 1) zoon van Zeus en Europa,
later door Asterion (z.a.) aangenomen, dien hij
als koning van Creta opvolgde. Hij geldt voor
den grondlegger der vroege zeemacht van Creta
en van de beroemde, oude cretensische staatsregeling. Na zijn dood werd hij rechter in de
onderwereld. — 2) kleinzoon van den vorigere,
eveneens koning en wetgever van Creta. Hij
beweerde dat hij door de goden tot de regee-
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ring geroepen was; om dit te bewijzen, nam
hij aan te toonen, dat ieder gebed van hem
verhoord zou worden. Hij bad nu, dat Poseidon een stier uit de golven zoude doen opkomen, dien hij hem dan offeren zou; de stier
verscheen inderdaad en M. werd koning. Hij
offerde echter niet den beloofden stier, maar
een minder schoonen, en hierover vertoornd
boezemde Poseidon aan Pasiphaë, de gemalin
van M., eene onnatuurlijke liefde voor het
dier in, waarvan de Minotaurus de vrucht
was ; daarna maakte hij het razend, zoodat
het groote verwoestingen aanrichtte, totdat
het door Heracles gevangen werd. M. voerde
oorlog tegen Athene (z. Aegeus) en maakte
het voor korten tijd schatplichtig. Toen Daedalus (z.a.), die voor hem het labyrinth gebouwd had, uit Creta gevlucht was en bij
Cocalus op Sicilië een schuilplaats gevonden
had, kwam M. hem daar opeischen; Cocalus
deed alsof hij aan zijn eisch wilde voldoen
en ontving hem vriendelijk, maar liet hem
in een al te warm gemaakt bad stikken. —
In de oudste mythen schijnt slechts van een
persoon van den naam Minos sprake te zijn.
De verhalen omtrent den grooten bloei en
macht van het rijk van M., worden door
opgravingen van den laatsten tijd te Cnosus
en Phaestus (z.a.) bevestigd.
Minotaurus, M&1 thraveoC, een monster met
een stierekop, voortgebracht door Pasiphaë en
een stier (z. Minos), dat in het labyrinth van
Creta opgesloten gehouden en met menschenvleesch gevoed werd. Theseus doodde het.
Minthe, Menthe, eene door Hades

beislinde nimf, door Deme-ter of Persephone in
een kruizemunt veranderd. De berg Minthe
bij Pylus was naar haar genoemd.
Minturnae, M-ruwéevat, stad in het Z. van
Latium aan den mond van den Liris, in het
oude gebied der Aurunci, in 296 rom. kol.
De via ,lppia liep er langs. De slechte uitwatering der rivier vormde hier de beruchte
moerassen aan de kust, paludes Minturnenses.
Dddr hield Marius zich eenige dagen schuil,
tot hij ontdekt werd, en slechts door een
gelukkig toeval (een Cimbrische slaaf zou
tot beul dienen, en schrikte daarvoor terug)
den dood ontkwam. Bij de stad was een
bosch en grot, aan de nimf Marica gewijd.

Minueia (lex) van den volkstribuun M. Minucius, in 216 na den slag bij Cannae, toen
er eene groote geldcrisis te Rome heerschte.
De wet strekte tot tijdelijke instelling een er
mensa publica of staatsbank, onder beheer
van íriumviri mensarii.
Minucia (lex), van een volkstribuun Minucius Rufus, van 121, tot opheffing van de
colonic Iuv7onia, in 122 door C. Gracchus op
de plaats van het oude Carthago gesticht.

Zie onder Ayrariae leges : Lex Sevnpronia
ayraria van C. Gracchus.
Minueii, rom. geslacht, patricisch en plebejisch. 1) M. 161inucius Angnrarcus, consul
in 497 en 491. — 2) L. Minucius Esgniltnus
Agog. urinus, consul in 458, werd door de Aequi
ingesloten en door den dictator L. Quinctius
Cincinntitus ontzet. Hij werd vervolgens door
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den dictator in zijn consulaat geschorst .óf
genoodzaakt het neer te leggen. In 450 was
hij een der decemviri leyibuse scribundis. In
439 was hij het, die Sp. Maelius aanklaagde.
— 3) 11. E[inucius Rufus, consul in 221, in
217 magister equitum van den dictator Q.
Fabius Maximus Verrucósus, werd door de
lev Meíilia (z. a.) met den dictator in gezag
gelijk gesteld. In onberaden drift liet hij zich
door Hannibal tot een slag verleiden en zou
verloren zijn geweest, zoo Fabius niet tijdig
te hulp ware geschoten. Toen echter zag
Minucius zijn ongelijk in en stelde zich vrij
weder onder het opperbevel van Fa--wilg
bius. Hij sneuvelde in 216 bij Cannae. — 4)
Q. Minucius Rufus, consul in 197, zegevierde over de Liguriërs en Bojers, maar
niet te Rome, maar op den icons Albanus. — 5)
M. Minneins Rufus, consul in 110, overwon
als proconsul in 109 de thracische Seordisci
en bouwde de porticos Minucia. — 6) Q. Minncius Tliernius, consul in 193, streed tegen de
Liguriërs. In 189 sneuvelde hij onder den.
consul Cn. Manlius Vulso tegen de Galaten.
— 7) Onder den praetor Minucius Thermns,
die Mytiléne belegerde en innam (81— 80),
verrichtte Caesar zijn eersten krijgsdienst.
.iuinucins Theri aus, in 62 volkstri— 8)
buun, later (51 en 50) propraetor van Asia,
behoorde onder de vrienden, met wie Cicero,
briefwisseling hield. In den burgeroorlog was.
hij aan de zijde van Pompeius. — 9) L. Minucius Basilus was legaat van Caesar in Gallia;
later was hij een van Caesars moordenaars;
in 43 werd hij door zijn eigen slaven vermoord. -- 10) Minucius Felix, een beroemd
advocaat te Rome, die in het einde der 2do
(v.s. in het begin der 3de) eeuw n. Chr. een.
dialogus Octavius geschreven heeft, waarin
op zeer scherpzinnige wijze de vooroordeelen
tegen het Christendom worden te berde gebracht en weerlegd.

Minyades, MLViáösS, Leucippe, Arsippe en
Alcathoë, dochters van Minyas, weigerden
aan den dienst van Dionysus deel te nemen.
Tot straf maakte de god haar waanzinnig,,
zoodat Leucippe haar eigen zoon doodde ; daarna bleven zij in razernij door de bergen zwerven, totdat zij door Hermes in vleermuizen

veranderd werden.
Minyae, Mu'f«t, oud -grieksch volk, uit
Thessalia onder aanvoering van Minyas naar
Boeotia verhuisd, waar Orchomenus hunne
hoofdstad was. Zij leverden het grootste aantal deelnemers aan den Argonautentocht. Ook
zonden zij eene kolonie naar Lemnus, die
echter later weder naar het eiland Thera en
naar het Z. van Elis verhuisde.
Minyas, Mu-f«S, koning van Orchomenus
in Boeotië, mythisch stamvader der Minyers.
Hij was de eerste, die een schatkamer liet
bouwen, waarvan men nog overblijfsels meent.
te vinden.
Mirmillónes, rom. zwaardvechters, die een
gallischen helm droegen, waarvan de kans
met een visch van metaal was versierd.
Misénum, M oij-ó v, kaap van Campania bij
Cumae. Augustus liet hier eene haven aan-
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leggen als station voor de vloot der Tyrrheenaache zee. Hierdoor ontstond aan de kust een
,stadje, dat thans verdwenen is. Zie 41 isunzus.
Misnus, ]W oip-ó_, 1) tochtgenoot van Odyssseus. — 2) vriend van Hector, bekwaam trom
tochtgenoot van Aenéas; hij-petr,la
daagde de Tritonen tot een wedstrijd uit, en
werd door een van hen gedood. Naar hem
is kaap Misenum genoemd.
Missio, ontslag, b.v. uit den krijgsdienst,
honesta, eervol, wegens volbrachten diensttijd, causaria, wegens ziekte of lichaam sgebreken, ignominio sa, wanneer men werd weg
Ook van zwaardvechters, die door-gejad.
de gunst van het volk of door de keizerlijke
genade ontslagen en in vrijheid gesteld werden, wordt missio gebruikt, vandaar in het
latere Latijn sine naissione pugnare = op leven
,en dood vechten, geen kwartier geven. —
In bona m.issio, lastgeving van den praetor
,om zich in het bezit te stellen van eens anders
goed, dus inbeslagneming, executie.
Missus, zie Grcus.
)lithradátes (aldus volgens de pontische
munten, bij de oude schrijvers Hithridates,
11IGfobdd ris), een dikwijls voorkomende naam
in het 0. Vooral in het pontische koningshuis is deze naam beroemd geworden. Als
stichter van het groote pontische rijk wordt
1 ithradaies I genoemd, 337-302. Hij onderwierp zich aan Alexander d. G., doch werd
door Antigonus gedood. Zijn zoon en opvolger, M. II, KrGorrc bijgenaamd, hield zich
tegen Alexanders opvolgers staande en ver
zijn gebied (282-266). M. V (ITI)-grote
Euergetes (150 —120) was bondgenoot der
Rom. en ondersteunde hen in den oorlog tegen
Aristonicus van Pergamum en kreeg daarvoor
Groot-Phrygia. Zie echter Aquillii n°. 1. Hij
sneuvelde bij Sinópe. Op hem volgde in 120
zijn zoon k[ithracdates [7I (F) Eupator, de
verbitterde vijand van Rome. , Uit vrees voor
de aanslagen zijner moeder brachten trouwe
vrienden den 10-jarigen knaap na zijns vaders
dood in het gebergte in veiligheid. Toen hij
20 jaar oud was, stelde hij zich aan het
hoofd van het rijk, strafte zijne moeder en
allen, die tegen hem hadden saamgespanven, en begon toen zijne veelomvattende
plannen voor te bereiden. Hij was een man
van ongemeene geestkracht, van een ijzer , sterk gestel, onvermoeibaar, bestand tegen
ontberingen en uitspattingen, een goed redenaar, die 22 talen sprak, geslepen van aard,
een man, die geen middelen en geen menschenlevens ontzag. Hij schiep zich een machtig
leger en eene vloot, maakte rondom veroveringen en vermeesterde Cappadocia en Bithynia. Den Rom., die gedurende zijne minderjarigheid hem Groot-Phrygia hadden afgeBomen, droeg hij een doodelijken haat toe. Toch
waagde hij niet terstond den strijd, doch gaf
bij herhaling toe aan de eischen van Rome,
om Capp. en Bith. te ontruimen. Terwijl echter
de proconsul M'. A quillius (Aquillii n° • 2) op

trotschen toon het verzoek van Mithradates om
zich tegen Bithynia te mogen verdedigen,
:afsloeg, stookte de rom. staatkunde Nicomëdes

III van Bith. heimelijk op, invallen in Pontus
te doen. Eindelijk, in 88, barstte de bom. Met
een ontzaglijk leger, versterkt door de hulp
zijn schoonzoon Tigrnes van-troepnva
Armenia, veroverde hij in korten tijd de rom.
provincie Asia. Op een bevel des konings,
van Ephesus uit gegeven, werden op één dag
80000 Rom. en Italianen, mannen, vrouwen
en kinderen, door de verbitterde Aziaten
gedood. Slechts Magnesia, Cos en Rhodus
bleven aan Rome getrouw, terwijl daarentegen
Athene en andere grieksche steden in Europa
de zijde van M. kozen. De veldheer Archeluns scheepte zich naar Griekenland .in, waar
hij echter door Sulla bij Chaeronéa en daarna
bij Orchomenus in Boeotia werd verslagen
(86), terwijl C. Flavius Fimbria den koning
uit Asia grootendeels verdreef. De tij dsomstandigheden beletten Sulla zijn verblijf in
Asia te rekken, hij sloot dus vrede met M.
op deze voorwaarden : het gebied des konings
werd tot Pontus beperkt, de krijgsgevangenen
werden door hem vrijgelaten, de vloot uit
talenten betaald (voorjaar-gelvrdn30
van 85). Daar M. echter niet rustig bleef,
hernieuwde de proconsul L. Licinius Muréna
in 83 den oorlog, dien hij echter op Sulla's
bevel moest staken (81). In 74 achtte M.
zich weder strijdvaardig en de oorlog ontbrandde ten derden male. M. knoopte betrekkingen aan met Sertorius in Hispania en met
de zeeroovers, doch te vergeefs; Sertorius werd
vermoord, en M. door L. Licinius Lucullus
niet slechts uit de prov. Asia, maar zelfs uit
Pontus verdreven, zoodat hij naar Armenia
vluchtte. Daar Tigranes zijne uitlevering weigerde, rukte Lucullus Armenia binnen, doch
moest door een oproer van zijn leger alle ver
prijs geven (zie Licinii n 0 .24). De lex-overing
lllanilZa (z. a.) droeg het voleindigen van den
oorlog aan Pompeius op en deze bracht aan
Mithradates den genadeslag toe, zoodat de
koning, toen vergif niet werken wilde,.waaraan hij zijn lichaam uit voorzorg van jongs
af had gewend, zich door een slaaf liet doodsteken (voorjaar van 63). Zijne grenzenlooze
wreedheid, die met zijne tegenspoeden nog
toenam, had zijn eigen volk, zelfs zijn eigen
zoon Pharnaces, van hein vervreemd.
Jlithras, M^ -otas, perzische god van de zon
en van het goede, die sedert het einde der
romeinsche republiek ook in het Westen ver
werd. Zijn dienst werd door Domitiánus-erd
en Traianus officiëel te Rome ingevoerd en
was later zeer algemeen. Hij wordt gewoonlijk
afgebeeld als een jongeling in oostersche kleederdracht, geknield op een stier, wiep hij een
mes in de keel stoot.

Mithridrtes = Mitbradates.
Mitihrmnes, -rénes, M. &p'i's, - orsis, be-

velhebber van Sardes, die deze stad na den
slag bij den Granicus aan Alexander d. G.
overgaf en daarvoor satraap van Armenië
werd.

Mitra, een vrouwenkap van dichte stof,
in eene punt uitloopende, die dan als een
zak naar achteren hing.

Mityléne, MGZi^ a

— Mytilene.

MNASALCAS—MOMTJ S.
Muasalcas, M'wiixa ç , v an Sicyon, een
van de epigrammendichters der grieksche
anthologie; hij leefde omstreeks het midden
der 3de eeuw.
Mnaseas, M'oia ç , van Patrae, leerling van
Eratosthenes, schrijver van een geschied- en
aardrijkskundig werk.
Milasippils, Mi'douoç, werd in 373 met
een spartaansche vloot naar Corcyra gezonden
om er de aristocratische partij te ondersteuiien. Hij had de stad reeds bijna door honger
tot de overgave gedwongen, maar zijn hebzucht veroorzaakte ontevredenheid in zijn eigen
leger, en toen de Coryraeërs dit bemerkten,
deden zij een uitval, waarbij Mn. sneuvelde.
Mnme, MJ'?/L)7, geheugen, eene van de boeotische Muzen, dikwijls voor dezelfde gehouden
als Mnemosyne.
Mnemonides, de Muzen, dochters van Mnemosyne.
lilneniosyne, Mviooivi, dochter van Uranus, godin van het gehengen, bij Zeus moeder van de Muzen.
Milesarchus, ]uiiiou x o ç , leerling van Panaetius, hoofd der stoieijnsche school (11 0 -90).
1Inesie1es, 31v 7 otz;ij ç , bouwmeester van de
propylaeën op de acropolis van Athene.
Muesiloehus, M'io2ooç, 1) een van de 30
te Athene. - 2) zoon van Euripides, tooneelspeler.
Mnesimachus, Mv1o,2aZoç, geestig blijspeldichter uit het middelste tijdperk der attische
comoedie.
1\Inestlieus, tochtgenoot van Aendas, de
mythische stamvader van de Memmii.
Muevis, Mvj;, een heilige stier der Aegyptenaars, te Heliopolis op dezelfde wijze
vereerd als Apis te Memphis.
M'ina, lj.feigenen van den staat
op Creta.
Moabifis, 31wr19cç, het land van Moab,
ten 0. der Doode zee.
Modius, rom. maat, ongeveer = 1/ 2 hectol.
Moenus, rivier in Germania, thans Main.
Moera, Mod, het den mensch beschoren
deel of levenslot. Soms blijft de Moera volkomen een afgetrokken begrip en is dit levenslot eenvoudig door den wil der goden bepaald,
dikwijls wordt zij echter als persoon gedacht,
bekleed met eene geheimzinnige macht, waaraan ook de goden onderworpen zijn; hare beschikkingen zijn in hoofdzaak onherroepelijk,
toch kunnen zij door goden en mensehen, die
met de uitvoering er van belast zijn, in sommige opzichten gewijzigd worden of kan men
de vervulling er van eenigen tijd tegenhouden.
In lateren tijd nam men aan dat er drie Moere
waren : Clotho, Lachesis en Atropus, dochters
van Nyx of van Zeus en Themis, soms met
een gemeenschappelij ken naam Ku raz)& &ç,
spinsters, genoemd, omdat zij den levensdraad
van den mensch afspinnen, den tijd van zijne
geboorte en van zijn dood bepalen en hem zijn
lot toedeelen, waarbij zij dikwijls schijnbaar
met wreedheid te werk gaan, maar ten slotte
toch altijd de eeuwige wereldorde handhaven
en beschermen. Zij worden meestal beschreven als leeljke oude vrouwen, maar afgebeeld
MJ'Û)(ab,

411

als eerwaardige jonkvrouwen met ernstige
gelaatstrekken. Eene soortgel
ijke personifica
tie van het noodlot is die echter meer
dan de Moerae altijd een afgetrokken begrip
gebleven is.
Moeris, Moiç, gwl. Atticisa genoemd,
grieksch grammaticus onder Hadrian us, schrj ver van een woordenboek, waarin atticismen
(Alç Acrza) door later gebruikelijke uitdrukkingen verklaard worden.
Moeris, Mooç ,teju7, meer in Aegypte,
eigenlijk een laagliggend dal, tgw. Fajûm
geheeten, dat met behulp van een kanaal en
zware dijken in een ontzaggeljk waterbekken
herschapen werd door koning Amenemha III.
In het midden stonden twee reuzenbeelden
van den koning en diens gemalin, en aan
den ingang het reusaehtige paleis Lo-pe-ro
hunt (zie Lab,irinhus). Onder Ptolemaeus
Philadeiphus werd het meer grootendeels
drooggelegd en met Grieksche kolonisten bevolkt. Hier zijn in den laatsten tijd tallooze
papyri gevonden. In de middeleeuwen zijn
de dammen bezweken en heeft het water
een nieuw bekken gevormd.
Moero, Mot, dichteres uit Byzantium op
het einde der 4de eeuw ; van hare talrijke
werken zijn twee epigrammen bewaard gebleven.
Moesia, het land tusschen den Ister (Donau)
en den Haemus (Balkan), sedert Tiberius rom.
provincie. De inwoners heettenMoesi, Mi'oo.
Het gewest werd verdeeld in Moesici superior
en inferior. Onder Aurelianus werd er eene
nieuwe prov. tusschen gevoegd, _Dacia,
licini (z. a.).
Mogonthietim, thans Mainz, reeds onder
de Rom. eene belangrijke vesting, hoofdstad
van Germania Superior.
Moliones, -onitIae, z. Actoriones.
Mob, Mibuv, z. Apollonius n°. 3.
Molois, gen. -entis, Mo)iebç, beekje nabij
Plataeae in Boeotia, dat in den Asopus valt.
Daaraan stond een tempel van Demeter.
Molorehus, M6oQyoç, tuinier bij Nemea,
die Heracles vriendelijk ontving en hem goeden raad gaf, toen hij den nemeïschen leeuw
o ing bestrijden.
Molossi, Mo).0000, aanzienlijk volk in Epirus; eerst alleen in het 0., aan de bronnen
van den Arachthus, ten N. 0. van Dodöna
gevestigd, breidden zij onder het huis der
Aeaciden hun gezag over geheel Epirus uit.
De naamheros van dit volk was Molossus,
door Pyrrhus, den zoon van Achilles, b ij
Andromache verwekt(zie Uelenus). De hoofdstad was eerst Passaron; later, onder Pyrrhus,
sedert 294, Ambracia (z. a.). Bekend waren
de groote molossische doggen.
Molossus, Mol000d zie Molossi.
Molus, Moç, zoon van Deucalion, vader
van Meriones.
Mo1ycrurn, -etia, Mof'o', stad
in Aetolia aan de invaart der Corinthische
golf, kolonie van Corinthus.
Monius, MÛ)o Ç , zoon van Nyx, personificatie
van spotternij en vitzucht. Toen hij in Aphro
dite eene schoonheid vond, waarop hij geen
,
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aanmerking koude maken, barstte hij van spijt.

Morini, MooLVOb', volk in Belgica, aan het
tegenw . nauw van Calais. Uit hunne haven
Itius poreus was de overvaart naar Britannia het kortst.
31oriones, misvormde dwergen, dikwijls
kunstmatig mismaakt en verwrongen en ver
idioten, die bij aanzienlijke-stomp,halve
Rom. als narren werden gehouden.

Mona, naam van twee eilanden tusschen

Ivernia (Ierland) en Britannia. 1) Anglesey,
dat eerst door Suetonius Paulinus, en later
wederom door Agricola veroverd werd; het
was de hoofdzetel van den Druidendienst. —
2) het tegenwoordige Man, dat bij latere
schrijvers Monapia heet.
Monéta, 1) latijnsche naam voor Mnemosyne. — 2) de waarschuwende, bijnaam van
Juno. In den oorlog tegen Pyrrhus had zij
namelijk de Romeinen, die geldgebrek hadden, gewaarschuwd den strijd rechtvaardig te
voeren, in welk geval het hun aan geld niet
ontbreken zou. Naar aanleiding hiervan werd
een tempel voor Juno M. gesticht, waar sedert dien tijd het geld gemunt werd. In werkelijkheid is de tempel reeds in 344 gewijd, op
de plaats waar vroeger het huis van 1VI. Manlius
Capitolinus gestaan had. Het verhaal is dan
later ontstaan, ter verklaring van het feit,
dat de tempel van Juno Moneta voor het
slaan van munt gebruikt werd.
Monoeei portus, zie Ilerculis ron. p.
)Ionoeeus, Móvooros, bijnaam van Heraeles
op de kust van Ligurië, in het tegenwoordige
Monaco.

MMonopterus, µovórcvFeoS, tempeltje in den
vorm van een open koepel, dus zonder cella.
lions Sacer = Sacer Mons.
Monstrum, zie Auyuria.
Mopsium, JI/óiito^^, heuvel en stad in Thes-

salia tusschen Tempe en Larissa.
Mopsopia, MO1po7rt'«, oude naam voor Attica
naar een overouden koning Mopsopus of Mop-

sops. Bij dichters snopsopius — atheensch,
attisch .
Mopsucréne, Móipov gn i? , stad in Cilicia,

ten N. van Tarsus.

Mopsuestia, M.ó^pou erio, stad in Cilicia

aan den Pyramus, in de aleïsche vlakte,
d)i tov nturcovv.

)lopsus, 1^1ó,4 oe, 1) zoon van Ampyx of
,

Apollo en Chlóris, Lapithe, nam deel aan de
calydonische jacht en vergezelde de Argonauten als waarzegger ; op dezen tocht stierf
hij in Lybië aan een slangebeet. Hij werd
als heros vereerd. — 2) zoon van Rhacius of
Apollo en Manto, beroemd waarzegger (z.
Calchas en Amphilochuus). Hij had te Colophon
en te Mallus tempels, waar orakels gegeven
werden.
Móo, bij de Spartanen sedert den derden
messenischen oorlog eene afdeeling zware
infanterie, waarschijnlijk in den regel 600
man tellend, doch niet altijd van dezelfde
getalsterkte. Zes ,port& vormden het hoplie-

tenleger.

lilorbus comitiá,lis, vallende ziekte, aldus
genoemd, omdat, wanneer iemand staande
de cornitiën een toeval kreeg, deze gestaakt
moesten worden.

Morgantitim, Morgantia, Mooydvztoi of -zí7 rí,
,

oude stad in het binnenland van Sicilia, ten
Z. W. van Centuripae, gesticht door een uit
Italia verdreven stam der Morgetes, 16lóoy^z^c.
Jlorgétes, Móoy^re , een afdeeling der 0enotri in Zuid -Italia. Zie Morgantiurz.

-

Tornio, Moo1iw, Moo1^o)I , spook in vrouwengestalte, waarmede men kinderen bang
maakte.
Morpheus, MMooquf s, zoon en dienaar van
Hypnus, die den menschen in den droom verschijnt en daarbij altijd eene menschelijke
gedaante aanneemt. Hij wordt voorgesteld als_
een bejaard, ernstig man met vleugels aan
het hoofd. Zijne broeders Icelus en Phobétor
verschijnen in den droom als dieren, Phantasus als een levenloos voorwerp.
Morsimus, MTóooL^oS Athener, zoon vair
Philoeles, arts en treurspeldichter, als zede loos mensch en slecht dichter door Aristophanes gehekeld.

Moryehus, 1l^IóovXo5, atheensch treurspel dichter, wegens zijne middelmatige poëzie en
zijn weelderig leven door Aristophanes scherp
gehekeld.
)losa, rivier in Belgica, thans de Maas.
Een arm van deze rivier vereenigde zich met
een Rijnarm, de Waal ; deze vereeniging,
confluens 1Mlosae et Rheni, had echter niet
plaats bij het tegenw. Woudrichem want,
deze laatste verbinding is in de middeleeuwen
gegraven, maar tusschen Dreumel en Ros sum. Een andere Maasarm liep zelfstandig
naar zee, en vormde het Helium ostium.
Moschi, Mbo ot, volk in Colchis, waarnaar
een Z.W. tak van den Caucasus den naaai
draagt van Moschicus naons.
Moschion, Mooico-v, 1) atheensch treurspel dichter, jonger tijdgenoot van Euripides, dien
hij in zijne werken schijnt nagevolgd te
hebben. Wegens zijn zedeloos leven wordt hij
door de blij speldichters bespot. — 2) geneesheer, dikwijls door Galénus aangehaald. —
3) atheensch beeldhouwer in het midden der
2de eeuw.
Mosehus, MóoyoS, van Syracuse, bucolisch
dichter, jonger tijdgenoot van Theocritus, van
wiel nog eenige werken overgebleven zijn.
Mosella ( = Maasje), rivier in Belgica,
thans de Moezel, door Ausonius bezongen.
Mosynoeci, Moo'vvotzo& ( — torenbewoners),
volksstam op de kust van Pontus, die in
suikerbroodvormige huizen woonde. De grieksche schrijvers vertellen allerlei merkwaardigs van hunne ruwe zeden. Hun hoogste gendt was lekker eten en drinken. Wanneer hun
koning zijn waardigheid niet naar behooren
bekleedde, lieten zij hem van honger sterven.
Fs, N
Mó&a
odcovsS, kinderen van spartaansche burgers en vrouwen uit den 1-lelotenstand ; zij waren vrij en hadden dikwijls het
burgerrecht, ook werden zij met de jonge
Spartanen opgevoed. Somtijds kregen zij liet
burgerrecht en sommige , tOblo-£ tsc, bij v. Lysander en Callicratidas, bekleedden hooge waar;

digheden.

MOTHONE—MUNATII.
1lothóne = Meth ine.

Mutuca, stad in liet Zuiden van Sicilia.

Motye, 1VIovi-^, oude stad op de N.W. kust

van Sicilia, op een eilandje, dat met een brug
aan het groote eiland verbonden was. De stad
was afwisselend phoenicisch, carthaagseh,
syracusaansch en wederom carthaagsch, tot
Hamilear de inwoners in 396 naar Lilybaeum
,overbracht.

illoxoéne, landschap van Armenia, ten Z.
van het meer Thospïtes.
1lueia (lex) van den volkstribuun P. Mucius
Scaevola in 142, tot gerechtelijke vervolging
van den praetor L. Hostius Tubulus, die
zich had laten omkoopen.
illuei, oud plebejisch geslacht. 1) C. Mucius
Cordus had in 508 een aanslag gewaagd op
koning Porsëna, die Rome belegerde, doch
in plaats van den koning had hij diens
schrijver doorstoken. Om te doen zien, hoe
weinig hij den folterdood vreesde, stak hij de
rechterhand in de vlam van een offervuur
en verhaalde den koning, dat hij door het
lot als de eerste was aangewezen van 300
jongelingen, die gezworen hadden, P. naar
het leven te staan, zoo hij niet aftrok. Aldus
liet verhaal. Mucius verkreeg van de zijnen
den naam Scaevola (= linksch), benevens
een stuk land, de 31ucia prata. — 2) P. Mucius
Scaevola was in 175 de eerste consul uit
deze geus, en hield een zegetocht over de
Liguriërs. Zijn broeder Q. was consul in 174.
— 3) P. Mucius Scaevola, zoon van den vongen P. (n° 2), consul in 133, pontifex maximus sedert 131 of 130, eerst verdacht de
plannen van Tib. Gracchus te begunstigen,
was later een voorstander der optimatenpartij.
Hij muntte uit door redenaarstalent en groote
rechtskennis. Hij heeft waarschijnlijk de
annales mlzaximi uitgegeven, z. annales. — 4)
P. Licinius Crassus Mucianus, broeder van
n°. 3. Zie onder de Licinii n°. 11. — 5)
Q. -112ucius Scaevola, zoon van n° 3, volkstribuun in 106, consul in 95 en pontifex
niaximus, bekleedde zijne meeste ambten
tegelijk met den redenaar Crassus; hij was
teen streng eerlijk en rechtvaardig man, en
bestuurde in 95 en 94 de provincie Asia zóó,
dat de inwoners te zijner eer een jaarlijksch
feest, llucia, instelden. De tolpachters, aan
wier woeker hij paal en perk stelde, durfden
hem niet aan te tasten, maar veroordeelden
zijn vriend, den legaat P. Rutilius Rufus.
In 82 werd hij op last van den jongen
Marius vermoord. Hij was een uitstekend
rechtsgeleerde en groot redenaar. -- 6) Q.
Mucius Séaevola, bijgenaamd de augur, consul
in 117, zoon van den in n°. 2 vermelden Q.,
was een man van gematigde beginselen, een
verklaard vijand van geweld, o. a. tegen
Gracchus ; ook verzette hij zich tegen Sulla's
verlangen om de beide Mariussen, vader en
zoon, met nog 10 anderen tot vijanden van
den staat te verklaren (88). Hij was altijd
bereid, liet raad en daad hen bij te staan,
die zijne hulp behoefden. Zijne uitnemende
rechtskennis was eene reden, dat aanzienlijke
jongelieden, o. a. Cicero en Atticus, er eene
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eer in stelden, zijne leerlingen te mogen zijn.
Cicero voert hem in meer dan één geschrift
als spreker in. -- 7) Q. 16IZucius Scaevola,
zoon van n°. 6, ook augur, was een groot
vriend van Cicero en vergezelde diens broeder Quintus in 59 naar Asia. — 8) 312ccia
Tertia, dochter van Q Mucius Scaevola n°.
5, halve zuster van Q. Metellus Celer en
Q. Metellus Nepos, was de derde vrouw van
Cu. Pompeius Magnus, doch werd wegens
echtbreuk niet Caesar door hem verstooten.
Later huwde zij met M. Aemilius Scaurus.
Zij trachtte in den burgeroorlog Octavidnus
niet haren zoon S. Pompeins te verzoenen.
--- 9) Huciae, twee dochters van n°. 6, beroemd om hare sierlijke taal.
Magillánus, familienaam in de gens Papiria
(Papirii n°. 10).
Muleiber, die week en smeedbaar maakt,
bijnaam van Vulcdnus.
Mulsum, een drank, bereid uit most of
wijn en honig.
Malucha, Mo)oc.U, grensrivier tusschen
Mauretania, het rijk van Bocchus, ten W.
en Numidia, het rijk van Jugurtha, ten 0. ;
in den keizertijd grens tusschen Mauretania

Tingitána ten W. en M. Caesariensis ten 0.
Mulvins pons = Milvius pons.
Mnlas Marinus, een door Marius uitge-

vonden draagtoestel voor de bagage der soldaten. Hij bestond uit een staak, die waar
riemen op den rug werd vast--schijnlkmet
gemaakt en waaraan van boven een plank
bevestigd was om er den last op vast te binden.
Mummii, plebejisch geslacht, waarvan 1)
in 187 twee volkstribunen, Q. en L., voorkomen, tegenstanders van M. Porcius Cato,
toen deze de Scipiones (Cornelii n°. 13 en 14)
aanviel. — 2) L. ilummius, een goedhartig
en eerlijk, maar ruw en onbeschaafd man,
die als consul in 146 naar Achaia werd
gezonden en na de Achaeërs bij Leucopetra
op den Isthmus verslagen te hebben, Corinthus
veroverde, dat trouwens reeds door het grootte gedeelte der inwoners verlaten was. Van
de achtergeblevenen werden velen vermoord,
anderen als slaven verkocht, de stad werd
geplunderd en aan de verwoesting prijs gegeven. Bij zijne terugkomst kreeg Mummius
een zegetocht en den bijnaam A chaicus. In 142
was hij censor met Scipio Africanus minor;
hij geraakte echter met hem in twist. — 3) Sp.
Mummius, broeder en legaat van n°. 2, was
meer beschaafd, hij had eenigen naam als rede
wijsbegeerte toege--narewsdtoicjh
daan. Bij is de eerste Romein, die brieven in
dichtmaat schreef, waarin hij op grappige
wijze zijn wedervaren te Corinthe verhaalde.
Munatii, plebejisch geslacht, dat eerst tegen
het einde der rom. republiek naam maakte.
1) L. Munatius Plances, vriend en legaat van
Caesar in Gallia, een man, schijnbaar van
verzoenende gezindheid, die na Caesars dood
zich bij Antonius en Lepidus aansloot, doch
voor de moordenaars amnestie bepleitte. Toch
was het de zucht om uit eigenbelang alle
partijen te vriend te hebben, die hem dreef,
en de vrees zichzelf te benadeelen maakte
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hem veeltijds besluiteloos. In 44 en 43 bestuurde hij Gallia eoVnala en stichtte toen
Rauraca, later Augusta Rauracorum geheeten,
en Lugdunum (n°. 1). In 42 was hij consul, in
40 voor Antonius landvoogd van Syria, waar
hij afpersingen pleegde; vervolgens liep hij
tot Octavi,nus over, voor wien hij later den
titel Augustus bedacht. Zijn bijzonder leven
was ver van smetteloos. Horatius wijdde hem
een ode. — 2) Cn. Maizatius Plances, broeder
van n°. 1, diende eerst onder Caesar en later
onder zijn broeder, doch moest wegens ziekte
naar huis terugkeeren. — 3) T. 14lunatius
Plancus Bursa, broeder van n°. 1 en 2, volks
ijverde voor Clodius en tegen-tribun52,
Milo. Daarom trad Cicero als aanklager
tegen heil op en hij werd veroordeeld. Later
werd hij door Caesar teruggeroepen. In den
Mutinensischen oorlog diende hij onder Antonius. -- 4) L. Plautius Plances, door een
Plaatins geadopteerd, broeder der drie vongen, kwam om bij de vogelvrij verklaringen
onder het tweede driemanschap.
Munda, 1) stad in Baetica, ergens in den
omtrek van Corduba (Cordova), bekend door
de overwinning van Scipio op de Carthagers
(214) en van Caesar op de zonen van Pompeius
(45). — 2) stad der Celtibdri in Tarraconensis.
-- 3) rivier in Lusitania, thans Mondego.

Mundobriga = Medobrïga.
Muntlus is een kuil (fossa), waarvan men
vooronderstelt, dat hij met de onderwereld in
verbinding staat. Gewoonlijk is deze kuil
gesloten; slechts op 24 Augustus, 5 October
en 8 November wordt hij geopend ; men spreekt
dan van mane/us patet; de schimmen der
afgestorvenen hebben dan gelegenheid de
aarde weder te bezoeken. Vooral wordt de
naam munclus gebruikt voor een kuil, die bij
de stichting van Rorza quaclrata in het midden
van de stad werd aangelegd, en waarin men
de eerstelingen van allerlei veldvruchten
wierp; de plaats lag vóór den lateren Apollotempel op den Palatinus, en het altaar er bij
heette ook Roma quaclrata. Een andere mundus
vond men op liet forum, n. m. de lacus Curlius, zie Curíii n°. 2. Hierin werden jaarlijks geldstukjes geofferd.
Munieipium, stad, die bij Rome is ingelijfd,
waarvan dus de burgers het rom. burgerrecht
hebben, doch die tevens haar zelfstandig
gemeentebestuur heeft behouden (zie daar
prae feetaura). De inwoners deelden-tegnovr
in alle lasten der Romeinen, vooral dienst
belasting, en hadden het coiinner--plichten
ciam en conubium of één van beide, maar
misten het ins sufragii et honors{viz. Ze hadden dus de civitas sine sui•aq io, en heetten
municipes, d. w. z. qui mania capiunt, die de
lasten op zich nemen (zonder de lusten). Tot
deze steden behoorden o. a. Tusculum, Cumae,
Fundi en Formiae. Langzamerhand kregen
ze alle het volledig burgerrecht, zie Valeria
(sex) van den volkstribuun Valerius Tappo
(188). Na den oorlog met Pyrrhus hebben de
Romeinen de civitas sine sufragZo niet meer
verleend, maar de verovering van Italia vol
stichten van kolonies. Toen echter-toidrhe

door de ier Julia (90) en de len Plaulia Papiricc
(89) geheel Italia het burgerrecht verkreeg,.
werden alle zelfstandige steden van Italia
n/unicipia. Sedert dien tijd, vooral onder de
keizers, werden verschillende steden in de provinciën tot municipia verheven. In den regel
stonden aan het hoofd twee jaarlijksche overheden, du2umviri iuri dicundo, eene enkele naaal
vindt men ook aedilen of een dictator. In
den keizertijd bestond het stedelijk bestuur
uit vier ambtenaren, n. m. II viri iuri dicundo
en II viri aediles, die somtijds één college
vormden. Verder had men een gemeenteraad,
senalus, ordo decurionum of curia genoemd, die
in -den regel uit 100 leden bestond ; aan het
hoofd hiervan stonden de clecemprirni. De senaatwerd om de vijf jaar aangevuld bij den census
door de II viii of III viri censoria poteslale,
gewoonlijk quinquennales genoemd. De burgerij
(populcss) was ingedeeld in tribus of in curiae, en
kwam tributim of curialim samen voor wetgeving, magistraats- en priesterkeuzen, evenals
te Rome in de corn.itia. In bijna alle municipia
vindt men ponlifices en auuyures, door de coy»ilia
voor hun leven gekozen, verder flammzines, die
voor den tijd van één jaar door den gemeenteraad werden benoemd, en den eeredienst der
geconsacreerde keizers, of van den nog regeerenden keizer verrichtten, famines Auyusti of
Auyustales geheeten. Hiervan onderscheiden
waren de sexviri of seviri zmuyuslales, • die de
spelen en offers, die ze gaven, zelf bekostigden. In den regel waren het liberlini, en
daar ze na afloop van liet jaar hun eere
rechten behielden, vormden ze een bevoorrechten stand, ordo seviralium of ordo Aucyustaliuna geheeten. Met het priestercollege der
sodales ziuguslales te Rome (zie sodales) hadden de Augustales in de municipia niets
gemeen dan den naam.
)Iiinimentum Corbulónis, versterking in
het land der Friezen, door Corbulo aangelegd.
Muiius (gladiatorium), z. Ludi aan het slot,
en Gladialores.
Munychia, 1V[Ol'r171 (C, de oostelijkste en
kleinste der drie oorlogshavens van Athene.
De haven lag aan den voet van den heuvel
Munychia, die een sterke vesting vormde.
Dichterlijk nanny chins = atheensch.
MIunyehia, Movi í át«, feest ter eere van.
Artemis Munychia, te Athene den 16den
Munychion gevierd; men offerde haar koeken,
die met lichtjes bezet waren en de volle
maan voorstelden. De slag bij Salamis werd
tegelijk hiermede herdacht.
111unycliion, Mop ri' t r, 10de maand van
het Attische jaar (April —Mei), z. Annes.
31unyehus, Moiiii'^oc, 1) aanvoerder der
Minyers, die, door de Thraciërs uit Orchomenus verdreven, zich in Attica vestigden.
— 2) = Muniíus, z. Laodiee n°. 2.
Murcia, een godin, die een sacelluin had
in den Circus Flaminius te Rome, maar wier
beteekenis reeds vroeg vergeten was; men
noemde haar nu Myrtea, myrtengodin, en
identificeerde haar met Venus.
1VTuréna, familienaam in de Bens Licinia
,

(Licinii n°. 27-32).
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Murgantia, It) stad in Samiiium. - 2) =
.2Woïyaflliu1)1.

Mnrrlia of murra, eene stof, waaromtrent
reeds bij de ouden verschil van gevoelen bestond. Men had er allerlei vaatwerk van,
muirkinci vasa, als : bekers, vazen, schepnappen, eriz., waarvoor fabelahtige sommen
werden betaald. Zij waren licht en broos.
V . s. heeft men hier te doen met chuiieesch
porselein, uit het verre Oosten aangevoerd.
Anderen denken aan vloeispaath.
Mursa, MoiQoa, stad in Pannonia Inferior,
aan den Dravus, dicht bij de monding in den
Donau. Tgw. Essek.
Mus, familienaam in de gens Decia.
Musa, beroemd arts. Zie 4ntoazi n. 14.
Masae, Moto, godinnen van het gezang,
later ook van poëzie, kunst en wetenschap.
In de oudste tijden sprak men van slechts
ééne Muze, later worden er drie genoemd,
Melete, Mmcme en Aoede, wier dienst door
de Aloaden aan den Helicon zou ingevoerd
zijn; gewoonlijk neemt men echter negen
Muzen aan, terwijl aan iedere een bepaalde
werkkring wordt aangewezen. Hare namen
zijn : Clio, Euterpe, Thaha, Melpomene,
Terpsichore, Erato, Poly(hy)mnia, Urania en
Calliope; zij zijn dochters van Zeus en Mnemosyne, v. a. van Uranus en Gaea en zijn geboren
in Pieria ([Iteóeç, Iib)ijJç). Inderdaad
is de dienst der Muzen van dit land naar Boeotië aan den Helicon overgebracht, waar haar
geliefkoosde plaats bleef(Lzaud ceç) en waar
zij meer dan elders vereerd werden ; hier hadden zij beelden en tempels, hier waren de haar
gewijde bronnen Aganippe en Hippocrdne en
werd door de Thespiërs te harer eere het groote
feest Moioe gevierd. Niettemin verbreidde
zich haar eeredienst over geheel Griekenland,
vooral naar plaatsen, die rijk aan bronnen
waren, en naar deze verschillende plaatsen
hebben zij een groot aantal bijnamen. - Als
godinnen van het gezang staan zij in betrek
king tot Apollo, als godinnen der dramatische poëzie tot Dionysus, te Rome hadden
zij een tempel genieenschappelijk met Hercules. Over hare attributen zie de namen der
verschillende Muzen.
Musaeus, Mol'o(oç, 1) mythisch zanger,
priester en waarzegger in Attica, dikwijls zoon
of leerling van Orpheus genoemd. Zijne voorspellingen werden ten tijde der Pisistratiden
door Onomacritus verzameld en vervalscht.
- ) van Ephesus, dichter van een episch
gedicht Persëis e. a.; hij leefde aan het hof
te Pergamum. - 3) dichter van een bevallig
epos over Hero en Leander; hij leefde laat in
den romeinschen keizerstijd, misschien eerst
in het begin der 6de eeuw.
l%Iusagetes, Moiaayh ç , bijnaam van Apollo
als aanvoerder der Muzen.
Museulus, belegeringswerktuig, een schutdak, van voren schuin naar den grond afloo
tot beschutting der soldaten, die eene-pend,
mijn moesten graven.
31usum, .Moî'oeov, tempel der Muzen of
aan haar gewijd gebouw ; bijzonder een gebouw
te AlexandriE waar de geleerden, die aan de

bibliotheek werkzaam waren, woning en onderhoud vonden, het middelpunt der alexandrjnsche studiën. Bij dc burgertwisten onder
Aurelidnus werd het verwoest.
nç, indisch vorst, die
Musicnus, Moioiud
zich aan Alexander d. G. onderwierp, en door
hem in het bezit van zijn rijk bevestigd
werd. Toen hij later afviel, werd hij gevangen genomen en ter dood gebracht.
MUSOIIiIIS Rufus (C.), stoicijnsch wijsgeer
uit den rom. ridderstand, geboortig uit Volsinii, van een zóó edel karakter, dat Vespasidnus, toen hij de wijsgecren uit Rome verbande (71 n. C.), hem uitzonderde en in hooge
achtiug hield. Hij was door Nero als verdacht aan de samenzwering van Piso in 65
naar het eiland Gyarus verbannen, maar na
diens dood teruggekeerd. Bij was de leermeester van Epictetus. Hij schreef in het
Grieksch. Enkele fragmenten zijn er nog over.
Mustius (C.), rom. ridder, een van Cicero's
vrienden.
31usu1ni, dappere volksstam in Numidia.
Muta, z. Larunda.
Mutual, rivier in Numidia, zijrivier van
den Bagradas, bij dc verdeelingals grens
aangenomen tusschen Jugurtha's gebied en
dat van Adherbal. In het dal van deze rivier
versloeg Metellus Numidicus (Gaecilii n. 13)
Jugurtha in 108.
Mutina, Movrvi, thans Modena, fraaie,
welvarende stad in Gallia Cisalpina, aan de
via Aemilia, sedert 183 rom. kol. Bellum
Muhnense wordt de oorlog genoemd van 4443, toen na Caesars dood M. Antonius D.
Brutus uit zijn stadhouderschap van Gallia
Cisalpina wilde ontzetten. Zie Antonii n°. 4
en mail n cl . 6.
Nu(t)tines of Myttones, een Libyphoenix,
valt van de Carthagers af en speelt Acragas
den Romeinen in handen ( 1 0), waardoor
Sicilid voor de Carthagers verloren gaat.
Later wordt hij Romeinsch burger, en heet
nu k[. T7aierius ]Y[utines.
Mutinus, -tünus Tuilhnus, god der vruchtbaarheid, geïdentificeerd met Priapus.
Mutusca, Mutuesea, zie Trebula n°. 2.
Mycale, Mvzcik,, voorgebergte op de aziatische kust tegenover het eiland Samus, bekend door de overwinning, die de Grieken
in 479 onder Leotychides en Xanthippus
te land en ter zee op de Perzen behaalden.
Myealessus, Mizuooíç, oude boeotische
stad, tot het gebied van Tanagra behoorende.
Op deze plek zou de koe het eerst geloeid hebben (uvzao& (u ), welker spoor Cadmus volgen
moest. In 413 werd de stad verwoest door
thracische huurbenden in athcenschen dienst.
Myceenseh tijdperk noemt men het tijdperk, dat op het aegaeische (z. a.) volgt en
duurt tot de vestiging der Doriërs in de
Peloponnësus. De bloeitijd van deze cultuur
is vóór-grieksch, en wordt ook wel creten.
sisch genoemd (2500-1500); hierop volgt
dan 1500-1000 de eigenlijk myceensche of
achacische cultuur. Hoewel uit dit tijdperk
geen geschreven geschiedenis over is, stellen
overblijfselen, in groote hoeveelheid gevonden
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te Mycénae, Tiryns, in Argolis, op de Cycladen en Creta, ons in staat ons den toen
heerschenden beschavingstoestand voor te
stellen. Groote gebouwen, paleizen en koningsgraven, en tal van kunstvoorwerpen in brons,
goud en zilver, wijzen, bij het vorige tijdperk
vergeleken, op aanmerkelijken vooruitgang
in kunst en nijverheid.

11Iycénae, Mt'r

«^,

stad in Argolis, de

rijkszetel van Agemnemnon en destijds de
voornaamste stad van Griekenland. Toen echter de Doriërs in de Pelopondsus vielen en

door Mygdoniërs uit Thracia, zie Mygdon n°.
2. — 3) streek in het N.O. van Mesopotamia,
Anathieymauusia, 'Avhov e u, bloemengaard, ge-

noemd.

Myg(lonius, rivier in N.O. Mesopotamia,
stroomt langs Nisibis en valt in den Chabóras (z.a.).

Myia, 1) dochter van Pythagoras
en Theano, gehuwd met den worstelaar Milo.
— 2) dichteres van Thespiae, v. s. dezelfde
als Corinna. -- 3) spartaansche dichteres, van
wie lofzangen op Apollo en Artemis vermeld
worden.

Mylae, Mc

t, kolonie van Zancle, gesticht

± 715, vesting en havenstad op de N.kust

van Sicilia. In de nabijheid behaalde Duill'ius
in 260 de overwinning ter zee op de Carthagers en Agrippa in 36 op S. Pompeius.
Myla(s)sa, th Mi'wwou+, welvarende stad

Argolis grootendeels vermeesterden, taande de
luister van Mycenae, hoewel het nog een
afzonderlijk staatje bleef. Toen Mycenae zich
bij Sparta had aangesloten, werd het in 468
door de bewoners van Argos aangevallen en
verwoest, daar de bevolking door den honger
de plaats ontruimen moest. Mycenae had
cyclopische muren; eene der poorten, waarvan
nog overblijfsels bestaan, wordt de leeuwen
genoemd. Bij dichters is Mlycenaezis dux-port

= Agamemnon, Mycënis = Iphigenia.
Myeéne, Mtlxii'^, dochter van Inachus.
Myeerinus, Ml xtro^voe, koning van Aegyte
omstreeks de 30ste eeuw, bouwde een pyramide, kleiner maar schooner dan die van zijne
voorgangers Cheops en Chephren.
,

Myei, Mfzot, volk in het perzische landschap Gedrosia.
1'Iyconus, Mvzoi'oS, ook Mycone, eil. van de
Cycladengroep, ten N.O. van Delus. Spreekwoordelij k gie. Mfzoi'oS = allemaal één pot
nat, hetzij omdat de inwoners den naam
hadden, allen kaalhoofdig te zijn, of wegens
hun hebzucht en inhaligheid. Ook staan ze
spreekwoordelijk bekend als klaploopers.
Mygdon, Mvyd'wv, 1) koning der Bebryciërs,
door Heracles op zijne reis naar de Amazonen
gedood. — 2) zoon van Acmon, vader van Coroebus, koning der Phrygiers, streed met
Otreus en Priamus tegen de Amazonen. Naar

hem 111yqdones = Phrygiërs, Mygdonius =
phrygisch.
Mygdonia, Mtlyd'oví(, 1) landschap in Mace-

donia ten :0. van den Axius (Vardar) en ten
N. van Chalcidice. --- 1) streek ten Z. der
Propontis in Phrygia en Bithynia, bevolkt

in het binnenland van Caria, oude koningsresidentie.
Mylitta, MfLTTa, babylonische godin van
bevruchting en voortplanting, moeder van
het heelal, door de Grieken voor dezelfde gehouden als Aphrodite Urania.
Myndus, MiWoc, dorische kolonie in Caria
nabij Halicarnassus. De stad was klein en
had groote poorten. Toen Diogenes ze bezocht,
gaf hij den raad, de poorten toch gesloten
te houden, opdat de stad er niet uit zou
loopen.
Myon, Myouia, ái1 f r r, Mlcov iu, stad der
ozolische Locriërs, ten N. van Amphissa,
hoog gelegen aan een gevaarlijke bergpas,
die naar Aetolia voorde.
Myonnësus, Mt/óvv?/aoq (= mosseleiland),
kaap en stad in Ionia aan de golf van Ephesus.
Hier werd in 190 de vloot van Antiochus III
van Syria door L. Aemilius Regillus ver

-nietgd.
Myopar. o, /u'o;ráocov, een licht, zeer snel

loopend kaperschip.

Myos Hormus,

1L11ó; óo µ o S (=

mosselhaven),

belangrijke koopstad in Aegypte aan de Arabische golf, ongeveer tegenover de Zuidspits

van Petraea.
Myra, ra Mor, aanzienlijke stad van Lycia,
in den keizertijd hoofdstad van de provincie
Lycia et Pamphylia, met de havenstad Andriace.
Myreinus, MipzcvoS of Mvenn oS, versterkte
stad in Thracië, in het land der Edoniërs,
ten N. van Amphipolis. De stad was gesticht door Histiaeus van Milétus, doch
werd spoedig door de Edoniërs veroverd.
Aristagoras sneuvelde hier, toen hij trachtte
de plaats te herwinnen, in 497.

Myriandas, Myriandrus, MT'o«av áoS, Mt ►o;av-

(rQos, phoenicische volkplanting in Syria, aan
de golf van Issus, een belangrijke handelsplaats.
1Vlyrina , Mvel.'va, 1) eene der steden van
den aeolischen bond op de kust van Mysia,
nabij Cyme. — 2) stad op Lemnus.
Myrléa, Mfo^Fta, stad aan de Propontis in

Bithynia, aan den Cianus sinus, door de
Colophoniërs gekoloniseerd, door koning
Prusias I ( ± 200) vergroot en naar zijne gemalin Apama in Apamca verdoopt.

1rYRICIE('IDES---. 'IYSTERIA.
MTyrmecides, 12,u,7x^d fis, van Milëtu s, leefde
ten tijde van Pericles te Athene als vervaar -

Athene ten • tijde van Pericles ; hij maakte
o. a. liet schild bij -de Athéna Promachus
van Phidias.
Myscellus, Mfdx^))o s , van Argos, zoude
volgens een orakel eerst kinderen krijgen,
wanneer hij een stad gebouwd had op een
plaats, waar hij het bij helderen hemel zon
zien regenen. In Italië gekomen, begon zijne
vrouw, wanhopende aan de mogelijkheid hier
te weenen, en M., hierin de ver -van,biter
orakel ziende, stichtte de stad-vulingahet
Croton. Later keerde hij naar Argos terug,
waar hij aangeklaagd werd omdat hij tegen
de wet zijn vaderland verlaten had, maar
Heracles veranderde de zwarte booreen, waarmede de rechters hem ter dood veroordeeld
hadden, voor de opening van de stembus in
witte, zoodat hij vrijgesproken werd.
Myseon, Mfo co ', aanvoerder der Syracusenen in den oorlog tegen Athene.
Mysia, M1'ol«, landstreek in het-N.W. van
Asia minor, bevolkt door den thracischenstam der 1lI)isi, Mvooi. Mysia heeft nooit een
afzonderlijken staat, noch eene perzische satrapie uitgemaakt; vandaar dat de grenzen niet
te bepalen zijn. Het noordelijke gedeelte langs

diger van fijne kunstwerken in ivoor en
metaal.
Myrmidones, M^^^µ^^ó^ ^s het volk van
Achilles. Volgens de sage was het eiland
Aegina door de pest ontvolkt en veranderde
Zeus op de bede van Aeacus de mieren (iíiirx^S) in menschen. Onder Aeacus' zoon Peleus
zouden zij naar Thessalia getogen zijn, naar
het landschap Phthiótis.

illyro, Mu$ = Moero.
Myron, Mz ocm ',1) tyran van Sicy-on, grootvader van Clisthenes n°. 1. — 2) van Eleutherae, beroemd beeldhouwer te Athene uit de
eerste helft der 5de eeuw, leerling van Agelddas. Hij werkte bij voorkeur in metaal,
zijne beelden van menschen en dieren munt
uit door natuurlijkheid. Vooral beroemd-ten
was zijne Koe en de Marsyasgroep ; zijn Dis
blz. 238 afgebeeld. — 3) van-coblusip
Pridn-e, beschreef de geschiedenis van den
eersten messenischen oorlog. Bij leefde in
de 21e eeuw.
Myronides, IJh coi' chi , zoon van Callias,
een van de veldheeren der Atheners bij Plataeae, overwon de Corinthiërs bij Megara (457)
en de Boeotiërs bij Oenophy ta (456), waarna
hij in bijna geheel Boeotië de democratie weder
invoerde ; van een krij gstoclit naar Thessaiië
moest hij echter onverrichter- zake terugkeeren. Als gematigd democraat streefde hij meer
naar de ontwikkeling van Athene als landm acht dan als zeemacht.
oa, dochter van Cinyras en
Myri ha, MiC
bij hem moeder van Adonis.
i 1yrrhina, Miieoi) q, ook BeQowuj geheeten,
dochter van Callias, gemalin van Hippias
n°. '1.
iMlyrsilus, Myrtilus, 1{1i^ooíí,oS, MzQi)oç, 1)
„

-

„

zoon van Hermes, wagenmenner van Oenomaiis (z. a.), dien hij aan Pelops verried. Pelops
had hem tot loon voor zijn verraad de helft
van het rijk van Oenornaus beloofd, maar om
zich van deze belofte te ontslaan, wierp hij Min zee. Door Hermes werd deze als voerman
onder de sterren geplaatst. — 2) = Candaules. — 3) tyran van Mytilene, tijdgenoot van
Alcaeus, die hem in zijne gedichten aanvalt.
= 4) van Methymna, geschiedschrijver in het
begin der 3de eeuw.
lllyrsinus, MfQowoc, stad der Epeërs bij de
N.W. , kust van Elis, later Mjrtunlium geheeten.

Myrtea, z. 21Iimeia.Myrtis, .1 Eer1s, van , Anthédon, lyrische
dichteres, leermeesteres van Corinna en Pindarns genoemd.
,

Myrt0um (mare), Nv,0-rwov 7tilayos, dat ge-

deelte der Aegaeïsche zee, dat tusschen de
buitenrij der Cycladen en Griekenland ligt.
De naam schijnt ontleend aan het eilandje
Jlyi•tus, Mí o cos of .2F Tyro ten Z. van Euboea,
dicht bij Geraestus.

Myrtuntium, Nve-roJ'zio1 Myrsinus.
lllyrtas, Mvo.zo^, of Myrto, eiland, zie. I'»to um asare.
Mys, ] if, bekwaam graveur, t-onn1^c-i Ç, te
Sc1JLInnER en DE BOER.
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' de Propontis (zee van i1larmara) is
,

Mysia

winzor, ?j / ^r^Oa, ook Phrygia ad .IKellespon tuiii geheeten, omdat het onder den satraap
van Phrygia stond. Het binnenland ten Z.
hiervan was Mysia maior, ^j ^^^ yc^^^^. Het
oude trojaansche gebied werd rroas, Teem ,
genoemd. Langs de W. -kust strekte zich Aeolis
uit. In het Z.W. had men de landstreek TeaIkrania, T si' &oavia, de bakermat van het latere
rijk van Pergamus. Mysius dux -- Telephus.

Mysore, Mzfoa u, door sommigen in plaats van
Periander onder de zeven wijzen van Griekenland gerekend.
3listagógus, µ2'ozaywyóc, Z. Eleusinia ; alg.
een gids, die vreemdelingen rondleidt, om
hun de merkwaardigheden van een plaats
te toonere.

Mysteria, µWarrot«, godsdienstplechtigheden , die alleen voor ingewijden .toegankelijk.
zijn en waarvan de bizonderlieden en de beteekenis voor niet-ingewijden streng geheim
gehouden moeten worden. Zij bevatten niet
alleen de gewone godsdienstige handelingen,
offers, gebeden, enz., maar kenmerken zich door
mimische en dramatische voorstellingen van
de geschiedenis of van eene gebeurtenis uit
de geschiedenis van den god, te wiens eere zij
gevierd werden. Deze voorstellingen, gepaard
met liet vertoonen van bepaalde voorwerpen,
die als het ware den god vertegenwoordigden
(symbolen), waren er op ingericht om bij de
geloovigen eene enthusiastische gemoedsbeweging te veroorzaken, waarin zij zich werkelijk in tegenwoordigheid van den god waan
waardoor zij zich buitengemeen gelou--den
terd en gesticht gevoelden. Dat de mysteriën
dienstbaar gemaakt werden aan het verbreiden van een of ander dogma, dat buiten het
volksgeloof stond, is niet waarschijnlijk ; wel
schijnen zij ten doel gehad te hebben het
geloof aan de onsterfelijkheid der ziel te_bevestigen en het vertrouwen op- te wekken,
27
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(lat de ingewijden hiernaiiiaals boven anderen
bevoorrecht zouden zijn. De beroemdste mysteriën waren die van Demétel te Eleusis (z.
Eleusinia), als bizonder heilig golden ook de
samothracische mysteriën der Cabin, ook
Dionysus, Sabazius, Aphrodite, Cybele, Isis,
Osiris, Mithras e. a. werden op deze wijze vereerd. -- De mysteriën zijn zeer ouden worden beschouwd als overblijfsels van pelasgischen eeredienst; een tijd lang door de helleensche godsvereering op den achtergrond gedrongen, herleefden zij vooral door den invloed der Orphici
omstreeks liet einde der 7de eeuw. Later, bij
het verval van liet oude geloof, gelukte het
ook eene dergelijke vereering van vreemde
godheden ingang te doen vinden, die soms,
in weerwil van de tegenwerking van den
staat, s route populariteit verwierven.
y es, p.áí errr q, ingewijde van den laag
sten graad bij de mysteriën, z. Ijleusinia.
Mystràm, µí^o^roov, grieksche maat voor
natte waren, het 4de gedeelte van een
cyathus.

Mytiléne, :Ivct2-;T?j, machtige en bloeiende
hoofdstad van het eiland Lesbus, aan de 0.zijdelegen,
e
de geboorteplaats van Pittacus,
Alcaeus, Ilellanicus, thans Metelin.
De stad kreeg een gevoeligen knak in 427,
toen zij voor haren afval van liet atheensche
zeeverbond getuchtigd werd (zie (leon). In den
oorlog van Alexander den Gr. werd M. door
de Perzen ingenomen, doch door Alex. heroverd. In 80 werd ze na een langdurig beleg
door M. Minucius Thermus (Minzucii n°. 7)
ingenomen, en streng gestraft voor haar afval
en beulen niet Mithraddtes. De stad had
twee havens.
Myus, gen -wi is, Mitofq, stad in Caria
aan de monding van den Maeander, de kleinste
stad van het ionisch verbond, eene der drie
steden, 'waarvan de inkomsten door Artaxerxes I aan Themistocles werden toegewezen. Door de sterke aanslibbing geraakte
Myus meer en meer van de zee verwijderd
en werd ten slotte verlaten, daar de inwoners
naar Mildtus verhuisden.
.

N.
N. Zie Nefcsti (dies).

Naarmalcha (Nahar Malcha), zie Reyis'm

fiurnen.

Nabalia = Navalia.
Nabataci, Na tlataZoL, machtig volk van Arabia Petraea, waren eerst nomaden, doch vestigden zich allengs in het land der Edomieten,
Midianieten en Amalekieten, en breidden
hunne heerschappij ook over Arabia feliv uit.
Petra was hunne hoofdstad. Zij werden nu een
handelsvolk, hun bodem leverde kostbare
specerijen en kruiderijen op, terwijl zij ook een
belangrijken veestapel onderhielden. Hunne
vorsten (Aretas, Jonathan) komen eerst als
vrienden, later als vijanden der Maccabaeën
voor, hetgeen aan Pompeius aanleiding verschafte, in 64 een inval in hun gebied te
doen. Hun koning Malchus II komt eerst als
vriend van Caesar, later als bondgenoot der
Parthen, en na eene zware bestraffing weder
met Octaviánus verbonden voor. Traiiinus
vernietigde hun rijk (105 n. C.).
Nabis, Náfi'^S, maakte zich kort na den
dood van Machanidas (207) van de heerschappij
over Sparta meester, en regeerde als een heb
wreed dwingeland. Hij was eerst-zuchtigen
met de Romeinen verbonden, hoewel Philippus in den tweeden inacedonischen oorlog
trachtte hem voor zich te winnen ; later maakte
echter zijn optreden tegenover de andere
peloponnesische staten de tusschenkoinst der
Romeinen noodzakelijk, en werd hein door
Flamininus zijn geheele rijk buiten Sparta
onto men. Kort daarna begon hij, olim het
verloren gebied terug te winnen, een oorlog
tegen het achaeïsch verbond, waarin hij eene
overwinning ter zee behaalde, doch weldra
werd hij door Philopoemen verslagen en

daarop door den aanvoerder zijner aetolische
bondgenooten vermoord (192).
Nabonassar, koning van Babylon, onder
assyrische opperheerschappij. In zijn - tijd
(26Febr. 747) begon eene nieuwe jaartelling
(aera van Nabonassar), die in het Oosten vrij
algemeen werd.

NabonMus = Labynetus n°. 2.
Nabopolassar, assyrisch stadhouder van
Babylon (625--604), viel van Assyrië af en
veroverde Niniveh niet de hulp van Cyaxares,
waarna de bondgenooten het assyrische gebied
onder elkander verdeelden.
Naeniae, neniae, treurzangen, die bij de
begrafenissen van aanzienlijke personen gezongen werden, hetzij door de bloedverwanten, hetzij door gehuurde klaagsters, praeficae.
Later krijgt het woord ook de beteekenis van
tooverzang en van slaapdeuntje.
Naevii, plebejisch geslacht. 1) Cn. Naevius,
Campaniër van geboorte, tooneeldichter, de
eerste, die fabulae praetextae (zie praete. ta)
gedicht heeft, en schrijver van een epos in
saturnische maat over den eersten punischen
oorlog. Naar griekschen trant tastte hij. in
zijne stukken de aanzienlijkste mannen aan,
o. a. de Metellussen en de Scipio's waardoor
hij zich eerst gevangenisstraf, later verbanning op den hals haalde. Van hem is o. a.
de bekende versregel afkomstig : faM Metélli
Rémmmai fIuilt Clns'//lés, waarop door de Metelli
geantwoord werd: clabéént paalup 1iletélli
Naévio ]aoétae. Zie Caecilii n°. 3. Hij overleed te Utica in vrij hoogera ouderdom omstreeks 200. —' 2) de andere bekende Naevii,
waarvan enkele bij Livius en bij Cicero voor
zijn van weinig belang. Een er van,-komen,
Sex . Naevius, -een man van geringe afkomst,

NAHANARVALI--NAHGLIDES.
komt als aanklager voor tegen P. Quinctius,
die door Cicero verdedigd werd (Quillctii n°.
10). Een ander, P. 1Vaevics Turpio, wordt door
Cicero als handlanger van Verres aan de
kaak gesteld. --- 3) Vaevius Sertorius lllaci'o,
z. Macro.

Nahanarvali (Naharvali) , ligysche stam in
Germania, aan de Viadua (Oder).
Nahar Malcha (Naarmalcha), zie Regiiim
fiurmlen.

Naiades, Nata i' , Nair%S, nimfen Van
rivieren (Ilovuarj d,eq), bronnen (Koiveu a',
I1rjya^a&) en beken (At,^tilaJ ). Zij bezitten de
gave der profetie, beschermen dichtkunst en
gezang en voeden door de kracht van het water
menschen, dieren en planten (Ko2^0o ro 6 ob,
N61^ta^, KaO7rotoóTot). Dikwijls worden zij als
opvoedsters van verschillende goden genoemd.
Nai(s)sus, M) t•O(o)ós, stad in Moesia Superior
aan den Margus (Morawa), geboorteplaats
van Constantijn den Gr.; tgw. Nisch.
Namatiánus (Claudius Rutilius), rom. dichter, uit den tijd van keizer Honorius. Het
van hem gedeeltelijk bewaard gebleven gedicht de reditu suo uit het jaar 416 geeft een
beschrijving van zijn reis van Rome naar
zijn vaderland Gallië, die, vooral om den tijd
waarin die reis valt, historisch belang heeft.
-

-

-

Namausus = Nemausus.
Namnëtae of -tes, Na, v, - au, gallisch volk
aan den mond van den Liger. Hoofdstad:
Condivincum (Nantes).
Nanno, Navvw, fluitspeelster, die door Mimnermus bemind werd, maar zijne liefde niet
beantwoordde.
Nantuatae of -tes, Ya,-roVáza&, ligurisch
of raetisch volk aan den lacus Lemannus
(meer van Genève).
Napaeae, NaJr«gab, nimfen der dalen, gewoonlijk tot de Oreaden gerekend.
Naparis, 1Vánr«o&s, linkerzijtak van den
Ister (Donau) in het tegenw. Rumenië.
Napata, Ná7cuza, in Aethiopia aan den
Nijl, bloeiende hoofdstad van het rijk van
Napata, waar tijdens Augustus de koningin
Candace regeerde. De stad werd in 22 door
den stadhouder van Aegypte, C. Petronius,
veroverd, doch niet behouden. Zij is het zuidelijkste punt, dat de Rom. bereikt hebben.
Het noordelijkste gedeelte van het rijk, van
af Hiera Sycaminos, is toen bij het Romein
rijk ingelijfd, onder den naam Nubia-sche
Inferior.
Nar, Náo, rivier met geelachtig zwavelig
water in het Z. van Umbria, die tusschen
Horta en Ocriculum in den Tiber valt.
Naragara, zà NaQáyaea, stad in Numidia,
waar Hannibal en Scipio vóór den slag bij
Zama een onderhoud hadden.
Narbo, Naci:'wv, thans Narbonne, eene
bloeiende stad der Volcae Tectosages in Gallia
aan de Middellandsche zee, sedert 118 als
rom. kolonie Narbo Marius genoemd, later
hoofdstad van Gallia Narbonensis. De stad
lag aan den Atax (Aude), waarnaar de bewoners Atacini werden genoemd.
Narbonensis (Gallia), het Z.O. gedeelte van
Gallia Transalpina,. naar de hoofdst. Narbo.
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Narcissi fons, Nuoxi000v r jyi, bron in
.Boeotia bij Thespiae, waar narcissen in menigte
groeiden.

Narcissus, Náoxco'Yos, 1) zoon van Cephissus en Liriope, een buitengewoon schoon jon
Hij was volstrekt ongevoelig voor liefde-gelin.
en deed door zijne hardvochtigheid de schoone
Echo, die hem beminde, wegkwijnen ; maar
Nemesis liet hem tot straf hiervoor zijn eigen
beeld in het water zien en op zichzelven ver
worden, zoodat hij van ijdel verlangen-liefd
verteerde; uit medelijden veranderden de
goden hem in een narci — 2) vrijgelatene
en secretaris (ab epistulis) van keizer Claudius,
op wien hij bijna onbeperkten invloed had,
waarvan hij dikwijls in zijn eigen belang
gebruik maakte. Hij was overigens een zeer
bekwaam man. Hij veroorzaakte den val van
Messalina, maar werd later door Agrippina
uit Rome verwijderd en kort daarna vermoord.
— 3) gladiator, die keizer Commodus in het
bad wurgde ; onder Didius Iulianus werd hij
met de andere moordenaars van Cómmodus ter
dood gebracht.
Naristi (v. s. Varisti), suevische stam in

het N.O. van het tegenw. Beieren.
Narnia, NaCvia, stad in Umbria aan den
Nar, eene sterke vesting op eene steile rots,
sedert 299 -lat. kolonie, vroeger Nequinum
geheeten.
Naróna, rom. kolonie in Dalmatia.
Narthacium, Nz o &áxto1', berg en stad in
Thessalia, in liet N. van Phthiótis, niet ver
van Pharsãlus, waar in 394 Agesilus, uit
Azië terugkeerende, de Thessaliërs versloeg,
die hem den weg versperden.
Náo&i7l, een plant, waarvan de dikke, knoestige, rietachtige stengel veel brandbaar merg
bevatte ; volgens het verhaal zoude Prometheus
daarin het vuur uit den hemel gehaald hebben.
Van den stengel werden veelal doozen voor
verschillende doeleinden gemaakt. In zulk een
doos, na den slag bij Issus onder den buit gevonden, placht Alexander d. G. de door Aristoteles bewerkte uitgave van Homerus te bewaren, die vandaar i ?x cov i aeOljxog é">f doatq
genoemd wordt. Narycus, - cium of Naryx, Náellxoq, Nd evV 7
misschien het zelfde als het latere Pharygae,
1aoífy«&, stad der opuntische Locriers, geboorteplaats van Ajax, den zoon van Oileus
(Narycius heros). Zie ook Locri Epizephyrii.
Nasamónes, N«O«,i(is, een ruwe libysche
volksstam aan de groote Syrte (golf v. Sydra).
Nasïea, bijnaam in de familie Scipio. Zie
Corizelii n°. 19, 20, 22-25.

Nasidiënus, een plomp en praalziek parvenu bij Horatius voorkomende.
Nasidii, plebejisch geslacht, waarvan een
paar leden als aanhangers der pompejaansohe
partij voorkomen.
Naso, familienaam der Ovidii.
Nasus, 1) Nrjoos, eilandje met kasteel in de
rivier Achelóus in Acarnania. -- 2) Néwos --=
Ortygia, een der vijf gedeelten van Syracusae.
Natatio, groote zwemvijver, hetzij in deopen lucht, hetzij in een badhuis.
Nauclïdes, Navx) e^Jac, spartaansch ephoor^
.
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olie met Pausanias n 0 . 2 naar Attica gezonden
werd en met hem medewerkte tot het leerstel
der democratie. Later werd hij door Lysander wegens zijn weelderig leven aangeklaagd.
Nauerates, l^^f^l'xaá^^c, leerling van Isoerates, hield bij de lijkfeesten van Mausolus een
wedstrijd met Theoponlpus en Theodeecctes als
lofredenaar van den overledene.
Naucratis, Naí'z ari , milesisclle volkplanting uit de 2de helft: van de 7de eeuw en
aanzienlijke handelsstad in de Nijldelta,, onder
de aegyptische koningen de eenige plaats. waar
zich de Grieken mochten vestigen. Zij lag aan
den linkeroever van den Canobischen Nijlarnl.

Naueratieuui ostiuuu = Ileraeleotieuni
ostium.
Naucydes, Nni z 'd ii , van Argos, beroemd
beeldhouwer, leerling van Polyelétu s (± 420').
J\T(fl xo(LQbft . In oude tijden was de burgerij
van Attica in 48 a1'xQaQü verdeeld, 12 in
iedere phyle, en had iedere f^i'xoao^a de ver plic hting een schip en twee ruiters te leveren;
als administratieve afdeelingen worden zij dikwijls neet de latere d'ot vergeleken. De hoofden der naucrariën, hadden vóór
Solon grooten invloed, naaar de instelling
van den raad der 400 ontnam hun een groot
gedeelte van hun bevoegdheid. Sedert Clisthenes waren er 50 naucrariën, 5 in iedere
phyle, die alleen dienden tot het innen en
beheeren- van de gelden voor de vloot.

Nauloehus, N(,fía,o o , havenstadje in liet
N.O. van Sicilia. Hier versloeg M. Agrippa
in 36 S. Ponlpeius in een grooten zeeslag.
Nanmachia, vertooning van een scheepsstrijd, geen spiegelgevecht, maar een strijd
in werkelijkheid. De bemanning bestond uit
gevangenen en zwaardvechters. Caesar was de
eerste, die het rom. volk hierop vergastte;
hij liet hiertoe op den campus Martins een
tijdelijke vijver graven, die vervolgens Weder
werd gedempt. Augustus liet er een graven
van 59 meter breedte en negen maal zoo lang.
Claudius liet liet Fucinisclle meer niet zitplaat
omringen ; Nero liet het strijdperk van-sen
het amphitheater vol water loopes. Later
kwamen er te Rome vaste gebouwen voor
scheepsgevechten. Zulk een gebouw werd ook
nauwachia genoemd.
,

-

Naumaehius, I (Lii1 i y bo , grieksch dichter
van later tijd ; van zijn gedicht over de plichten
der vrouw zijn eenige fragmenten bewaard.
.

-

Naupaetus, Non-7mwroc, versterkte havenstad in Locris aan de Corinthische golf, waar
de Heracliden hunne vloot bouwden, om naar
de Peloponnësus over te steken. Na de perzische oorlogen kwam zij in liet bezit der
Atheners, die er in 455 Messeniërs in opnamen. De stad wisselde nog meermalen van
bezitters en werd achtereenvolgens weder locrisch, achaeïsch, thebaansch, macedonisch en
opnieuw locrisch. Thans Lepanto of Epacto.
1

Nauplia Nctio;r) i; , havenstad in Argolis,
aan de Argolische golf.
,

Proetus of Pala Naupliades,
mèdes, zonen van Nauplius.
1) zoon van Poseidon
Nauplius,
en AmyrQne, stichter van Nauplia. -- 2)

afstaninieling van den vorigen, bekwaam zeeman en sterrenkundige, Argonaut. — 3') koning van Euboea, bij Clymene n° 5 vaceer van
ertoornd over de behanPalamnëdes en Vertoornd
deling, die Pa,lamedes voor Troje had onder
zond hij Oeax uit om de vorsten,-vonde,
die voor Troje lagen, bij hunne geivalinnen
van ontrouw te beschuldigen of geruchten
omtrent hun dood te verspreiden. Toen de
Grieken op de terugreis van Troje voorbij
Euboea kwanten, stak hij op kaap Caphttreus
vuren aan, waardoor zij misleid werden en
vele schepen ol> de kust verloren gingen. Velen verdronken of werden door N. en de zijnen
gedood.
Naupoi'tus, ï\_ui 'co()c-oc, rivier (Lay Bach),
rechter zijtak van den Savus, en stad (Ober-,

Laybacli) in Pannonia.

Nausieaa, l\ai'cnzán, dochter van Alcinous,
vond Odysseus, toen hij na het verlies van
zijn schip op de kust der Pllaeaciërs geworpen was. Zij ontving hem vriendelijk en geleidde leem naar het hof van haar vader.
Nausicles, Nai' vz) Vis, atheensch demagoog,
bevelhebber van de troepen, die den Phocensers te hulp gezonden werden (352). Aanvankelijk met Aeschines bevriend, was hij later
een hevig bestrijder der inacedonische partij.
Nausinous, LYu1 oi^ooc zoon van Odysseus
en Calypso.
Nausipllanes, L\(1 'oá' s, van Teos, einde
van de 4de eeuw, wijsgeer uit de school
van Democritus, leerling van Pyrrho, leermeester van Epicurus.
Nausitllous, Nai'ot9ooS, 1) zoon van Posei,

don en Periboea, koning der Phaeaciërs, ver
zijn volk, dat door de Cyclopen-huis(lemt
bedreigd werd, van Hyperéa naar Scheria. —
2) zoon van Odysseus en Calypso. — 3) stuur-

man van Theseus.
Nautaca, Nuí-zaxn, stad in het perzische
gewest Sogdiana.
Nautii, patricisch geslacht, waarvan eenige
leden in de oorlogen tegen Volscen, Aequers,
Sabijnen en Samnieten voorkomen. Als hun
stamvader gold Aeneas' tochtgenoot Nauíes,
die het trojaansche Palladium naar Italië
overbracht.
Nev oiYixn , te Athene rechters in handels
((Yiz(n .1t7cooco1'), tevens , belast met de-zaken
instructie bij de yo(Cq^/ Kort na - 403
werden hunnè bevoegdheden op de thesmotheteir overgedragen.
Nava, thans Nahe, rivier, die bij Bingium
(Bingen i in den Rijn valt.
Navalia, 1) een scheepswerf in Rome, aan
den Tiber, aan het Campus Martins. -- 2)
sterkte aan den mond van Bene rivier in ons
land, misschien aan den mond van de Fossa
Drusiana.
Navius, zie Attii.
Nazus, .Naoy, 1) liet gr ootste eiland der
Cycladen, om zijne vruchtbaarheid KleinSicilië genaamd, beroemd door zijn wit mariner en zijn wijn en aan Dionysus geheiligd
(mythe v. Ariadne). Andere namen van liet
eiland zijn Dia en Strongyle. Als oudste bewoners komen Car iërs en Cretensers voor;
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later werd het eiland van Attica uit gekoloniseerd door Ioniërs. In 490 werd het
door de Perzen te vuur en te zwaard verwoest. Het maakte vervolgens deel uit van
liet atheensche zeeverbond ; doch toen liet
zich trachtte te verzetten, verloor het -I
467 zijne vrijheid en ook zijne bcteekenis.
In 376 werd de spartaansche vloot door den
Athener Cllabrias bij Na,xus verslagen. — 2l
eerstegrieksche kolonie op Sicilio, in 735
door euboeïsche (haleidiërs gesticht, in 403
door Dionysius van Syracusae verwoest,
waarna in 358 liet overschot der verstrooide
bevolking in de nabijheid eene nieuwe stad
Taur omenlum stichtte, thans Taorinina.
Nazarius, rhetor in Gallia, ten tijde van
Constantijn Glen (i iooten. Van hem is een panegy ricus ol) Constantijn uit het jaar 3i over.
De panegvricus uit 313, die wel eens aan
hein wordt toegeschreven, is van Eume1.lius .
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ellen tocht om de kusten van Arabië en Africa.,
te onderzoeken bleef door den dood van Alex.
onuitgevoerd. N. schijnt later bevelhebber
over de vloot gebleven te zijn en tot de partij
1 vals Antigonus behoord te hebben. — 3) py; tha.goreïsch wijsgeer, na de inneming van Ta1 rentul vriend en leermeester van den ouden
-

Cato.
1 ebródes luontes, V^ietdii óo ij,bergketen
j op Sicilia, (lie zich langs de Noordkust van
de straat van Me ssina tot aan de helft van
liet eiland voortzet.

t

Nebucadrézar, N«,:ozod'oóoo.00s, zoon en op volger van Nabopolassar, koning van Babylonië (605 —56 2'1. Hij verdreef de Aegyptenaars, die onder koning Neclio reeds tot den
Euphra.at doorgedrongen waren, bijna uit geheel Azië, veroverde Syrië, Judaea en Tyrus,
i bevorderde handel en beschaving en versterkte
en verfraaide Babylon.
Nazianzus, Nwavyos of Nu^cui k, stad in
Neeho, A^nlC, zoon en opvolger van PsanlCappadocia. Z. Greyouiez n". 2.
I ietichus, koning van Aegypte ((310-595) .
Neaera, Niaborx, nimf, bij Helios moeder ; Hij liet door Phoeniciërs een zeetocht om de
van Phaëtll.usa en Lampetia.
j kusten van Africa doen en begon den aanleg
Neaethns . LWaOo,, rivier in Bruttiunl, bij van een kanaal, dat de Middellandsche zee
Croton, waar (Ie gevangene trojaansche vroumet de Arabische golf moest verbinden. Ook
well de grieksche schepen zouden in br and
onderwierp hij Syrië, Judaea en Phoenicië,
gestoken hebben.
slaar op zijne verdere tochten tegen MesopoNeandria . 11TH« 3'd 'Q1(, 1\/a ►-dQ^L«, aeolische tamië werd hij door N ebucadrezar verslagen,
stad in Tr oas. Hier is in de laatste jaren
zood at hij bijna al het veroverde land in Azië
een tempel opgegraven, die om zijn eigenweder verloor.
aardigen vorm en het daargevonden (aeolische)
Neetanabis , N rá1u;^tS, -ca ' thc, 1) de
kapiteel van groot belang is voor de kunstvierde koning van Aegypte, nadat dit land
geschiedenis.
zich onder de regeering van Artaxerxes II
van Perzië onafhankelijk gemaakt had. Hij
Neanthes, Vth.►'O'rjc, van. Cyzicus. tijdgenoot
van Attalus I, schrijver v an verscheiden door
wist zich staande te houden tegen liet groote
de ouden niet lof vernielde werken over ge- leger, dat Artaxerxesomstreeks380 onder
schiedenis.
Pharnabiizus en Iphicrates gezonden had om
naaai van niet minder
Aegypte weder te onderwerpen. — 2) N. II,
Neapolis,
dan 13 steden, terwijl bovendien een gedeelte
stond op tegen zijn neef Tachos, den zoon en
van Syracusae dezen naam droeg. Het beopvolger van den vorigen, en maakte zich
roemdst is Neapolis in Campania, thans Namet behulp van Agesildus van de regeering
poli of Napels. De stad bestond uittwee 1 meester (360. Aanvankelijk verdedigde hij
afzonderlijk ommuurde deden, Pal.aepolis en
zich roet goed gevolg tegen Perzië, maar toen
Neapolis, en heette Par1henope, voordat de
hij meende ook zonder grieksche generaals zelf
Cyrnaeërs haar met eene kolonie bevolkten.
dell oorlog te kunnen voeren, was hij tegen
Omstreeks 325 werd de stad door Sa mnieten
de perzische troepen onder Mentor niet bestand.
in bezit genomen, in 290 werd zij rom.
Toen zijne zaak hopeloos stond, vluchtte hij
kolonie, later rong.. municipium. Om zijne vernaar Aethiopië (344). Hiermede eindigde de
rukkelijke ligging en zijne fijne grieksche j zelfstandigheid van Aegypte.
beschaving lokte Neapolis een groot getal aan- !
Nectar, 'Fzcu , godendrank, z. .Ambrosia.
zienlijke Romeinen, zoodat de omtrek niet
Netla, lWd'a, grensriviertje tusschen Mes buitenplaatsen bezaaid was, terwijl de warnee
senia en Triphy lia.
bronnen er een druk bezochte badplaats vale
Ne^lon, JNMo) , kustrivier in oostelijk Mes maakten. Romulus Augustus, de laatste keizer ; senië, stroomt in de Messeensche golf uit.
van liet westrolii. rijk, overleed hier.
Nefasti (lies), in den rom. kalender met
Neahchus, Nu«oyo , 1) Athener, in 340 als 1 de letter N aangeduid, zijn dagen bestemd
gezant naar Macedonië gezonden. — 2) zoon j voor offers of godsdienstige handelingen.
Het zijn dus de zelfde dageb als de dies fesli
van Androtilnus, door Philippus uit Mlacedonië
i z. fes (dies)). Zie ook ,asti (dies).
verbannen, maar na diens (lood teruggeroepen
door Alexander, met wies hij reeds als kind
Neïon, lVcoi-, een gedeelte vanlietgebevriend was geweest. Hij ging niet Alexander
bergte Neritum, op Ithaca.
naar Azië en werd satraap van Lvcië en ;
i eith, Nil&, aegyptische godin, vooral te
Palnphylia. Ook vergezelde hij den koning naar i Saïs vereerd, door de Grieken niet Athëna,
Indië en voerde hij het bevel over de vloot, die
geïdentificeerd. Zij wordt voor eene personiden weg van den Indus tot den Eupliraat onderficatie der grondstof van het heelal of voor
zocht ( 325) ; zijne beschrij ving van dezen tocht I eene godin van het vuur gehouden, v. a. is
is door lateren dikwij is gebruikt. Een voorgeno- zij de zelfde als Isis. Hare beelden hebben
-

,
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dikwijls eene giere- of leeuwekop. Bij haar j aar
feest brandde men in ieder huis in-lijksch
Aegypte een lamp met olie en zout gevuld.
NFxQop vvFzov, N zvoµ ., plaats, waar een
doodenorakel is. Door offer en gebed riep men
de dooden op, waarna men ging slapen en
meende dat de opgeroepene in den droom zou
verschijnen om het gevraagde orakel te geven,
of door middel van een priester liet men den
doode ondervragen. De bekendste plaatsen
waren te Ephyra aan de rivier de Acheron
in Epirus, bij Heraeléa Pontica, te Cumae
in Italië, bij Magnesia aan den Maeander en
bij Hierapolis in Plirygia.
NNxvaaaa, Ncpikt(C, algemeene gedenkdag
der dooden, te Athene de 5de Boëdromion,
dus = Tlvtnna.
Neleïades, Nnk.,qmác1^ , Nestor en Antilochus, zoon en kleinzoon van Neleus.
Neleus, Ni t^ , 1) zoon van Poseidon en
Tyro. Hij en zijn tweelingbroeder Pelias werden te vondeling gelegd en door herders opgevoed, terwijl Tyro met Cretheus, koning
van Iolcus, huwde. Later vernamen de broeders hunne afkomst, en na den dood van Cretheus geraakten zij in twist over de opvolging, waarvan het gevolg was dat N. naar
Messenië trok, waar zijn oom Aphareus hem
de regeering over Pylus schonk. Toen Heracles na den moord van Iphitus bij N. kwam
met het verzoek hem van zijne schuld te
reinigen, weigerde deze hem dit ; daarom
trok Heracles later tegen hem op en doodde
hem met al zijne zonen behalve Nestor. V. a.
stierf hij te Corinthe, nadat hij een gelukkigen oorlog tegen de Epeers gevoerd had.
— 2) zoon van Codrus, door zijn broeder
Medon uit Attica verdreven, stichter van
Milétus e. a. ionische steden.

Nelides, = Neleïades.
Nemausus, NNµai'aoS, thans Nimes, belangrijke stad der Volcae Arecomici, in Gallia
Narbonensis. Er worden nog belangrijke overblijfselen van rom. bouwkunst aangetroffen:
een tempel met corinthische zuilen (mmzaison
carrée; een afbeelding vindt men onder Ternplum), een waterleiding op drie rijen bogen
boven elkander rustende (Pont (la Gard), een
gedeelte van een amphitheater, enz. Onder
de keizers was N. eerst Bene rom. kolonie
met het lui Latii, later een rom. burgerkolonie.
Nemea, Niµ /a, 1) dal in Argolis tusschen
Cleónae en Phlius, waar Heracles den leeuw versloeg en waarde nemeïsche spelen werden gehouden. De bevolking is van dryopischen stam. — 2)
rivier op de grens van Sicyon en Corinthia.
Nemea, N t a, N^,^^^te, de nemeïsche spe
ingesteld ter nagedachtenis van Arche--len,
morus (z. a.), later ter eere van Zeus Nemeaeus
om de twee jaar onder voorzitterschap der
Cleonaeërs of Argiven in het dal Nemen,
later in Argos, gevierd. Zij bestonden uit de
gewone wedstrijden in loopera, rijden, worstelen, gymnastiek, poëzie en muziek ; de
prijs der overwinning was een krans van
eppe- of van olijftakken. Als nationaal feest
kregen zij eerst in de Ede eeuw, sinds 573,
eenige beteekenis.

—

NEOPHRON.

Nemesiánus (M. Aurelius Olympius), rom.
dichter uit de 3de eeuw na C., geboren te
Carthago. 0. a. schreef hij een leerdicht over
de jacht, Cyneietica, waarvan nog een gedeelte over is.
Nemesis, NituwtS, dochter van Nyx, godin
der gerechtigheid, die aan ieder mensch loon
naar werken geeft, vooral eene wrekende
godin, die trotschheid, overvloed en over het
algemeen het overschrijden van de aan de
menschelijke natuur gestelde grenzen straft.
Zij wordt gewoonlijk afgebeeld met vleugels,
met strenge en ernstige gelaatstrekken, en
met een toon., zwaard of geesel in de hand.
Beroemd was haar kolossaal beeld te Rhamnus, door Agoracritus (z. a.) gemaakt.
Nemetacum, hoofdstad der Atrebates in
Belgica, thans Atrecht of Arras.
Nemétae of -tes, germaansch volk op den
linker Rijnoever, met de hoofdstad Noviomagus (Spiers). De Nemetae, Triboci en Vangiones woonden reeds ten tijde van Caesar
op den linker Rijnoever, en worden genoemd
als hulptroepen van Ariovistus.

Nemetocenna = Nemetacum.
Nemétum, N /2wotós, z. Aangaeseo;ieiaèh rn.

Nemorensis laeus, zie Tricia.
Nemossus, Néµwaoó;, z. Auyuslonerniëtunnr.
Neniae = naeniae.
Neobule, N^o/3oí a j, Z. Archilochus.
Neoeaesaréa, NNo;«ztaaQeta, groote en prachtige hoofdstad van Pontus Polemoniacus, aan
den Lycus.
Neocles, NNox^^ S , vader van Epicurus, ging
met atheensche cleruchen naar Samus, waar
hij Bene school hield.
Nood «,uwd(bs, van staatswege vrijgelaten
heloten. Zij waren tot den krijgsdienst ver
werden na den peloponmiesischen-plichten
oorlog vooral voor krijgstochten naar Azië
gebruikt.
N(Ûoxóooq, opzichter van een tempel, oor
een tempeldienaar van minderen-spronkelij
rang, belast met het onderhouden van den
tempel en de tempelgoederen. Later was het
een aanzienlijke eerepost, en in den keizertijd
stelden geheele steden in het Oosten er een
eer in zich i' wz600L van den tempel des keizers te mogen noemen.
Neon, N€wv, oude stad in Phocis aan den
Parnassus, eerst door Xerxes verwoest, doch
door de inwoners op eenigen afstand herbouwd en Tithorea genoemd naar den nabij gelegen bergtop van dien naam. In den heili gen oorlog werd ook deze stad verwoest, doch
ook weder opgebouwd.
Neontïchus, Nio z-EVXoC, 1) aeolische stad
op de kust van Mysia, aan den Hermus. —
2) kasteel op de thracische kust aan de Propontis, nabij de Chersonésus.
Neophron, NFÓqowv, van Sicyon, dichter
van 120 treurspelen, waarvan slechts weinige
fragmenten bewaard zijn. Euripides zoude in
zijne Medéa een gelijknamig stuk van N. tot
voorbeeld genomen hebben ; in werkelijkheid
is het juist andersom, zooals blijkt uit de
fragmenten, die onlangs van zijne Medéa
teruggevonden zijn.

NEO-PLATONICI-NERO.

Neo-platonici, eene school van wijsgeeren
die sedert de 3de eeuw na C. bloeide. Zij
trachtten door wtjsgeerige bespiegeling aan
den ouden godsdienst stoun te geven tegen
de meer en meer uit het Oosten indrinzende
godsdiensten. Z1j sloten zich voornal~eltjk
bij de leer van Plato nan, doch waren ook
onder den in vloed van andere oudere en
nieu were wijsgeeren; zelfs waren er, die beweerden dat de leer van Plato en van Ar istoteles in den grond del' zaak dezelfde was.
Voor een deel maakten ztj hunne wijshegeerte
omniddellijk dienstbaar aan de bestrijding
van het Christendom (syrische school), lateren
hielden zich voornarneljjk bezig met het verklaren del' werken van Plato en Aristoteles
(atheensche school). Ire stichter del' oorspronkelijke (alcxandrijnsch-rom.) school was AU1monius Saccus, wiens leerling Plotinus het
stelsel in zijne geschriften uitvoerig verklaarde; van de syrische school is de voornaamste vertegenwoordiger lam bliohus, van
de atheensche Proclus,
Nenptelemus, JVfoln:oA(<:lW;;, 1) oorspronkelijk
Pyrrhus geheeten, zoon van Achilles en
Deidamea, werd bi] zijn grootvader LYCOI1l0des opgevoed, en na den dood van Achilles
naar Troje gehaald, omdat voorspeld was,
dat zouder hem de - stad niet genolnell konde
worden. Met zijne kornst wordt de oorlog als
het ware vernieuwd, vandaar de naam N.
Hij is even dapper als zijn vader, maar rnw
en hardvochtig ; met het houten paard komt
hij in de stad, doodt pontes voor de oogen
van diens vader, daarna verslaat hij Priamus
zelf bij het altaar van Zeus, hij werpt Astyanax van den muur en offert Polyxena op het
graf van zijn vader. Bij het verdeelen van
den buit krtjgt hij ~~ndrolnache (z. a.). In
Phthia teruggekonlen, hu,,,t htj lllet Herluione. V. a. had zich Acastus gedurende
zijne af\vezigheid van de regeering over
Phthia meester gelllaakt, daarolu gillg N. van
Troje uaal' Eplrus en vestigde zich daar;
eerst later ging hij naar Phthia terug, waar
hij Peleus de regeering teruggaf, terYfij 1 hij .
zijn land in EJ)lrus aan Helenus overliet.
Kort na zijn hu\velijlc Inet Herlllione (z. n.)
werd hij te Delphi gedood; hti ,verd in· den
tempel begraven en als heros vereerd; zij n
schim streed luet de Delphiers tegen de Galliers, die gek0111en ,varen 0111 den teIllpel te
plunderen. - 2) een vall de sehuldigen aan
den dood van Philippus van Macedonie,
vluchtte bU de troonsbestijgillg van Alexander d. G. naar Azie en sneuvelde bij de
verdediging van Halicarnassus tegen Alexandel'. 3) werd koning van Eplrus, toen
Pyrrhus door Cassand'er verdreven was (302),
toen deze echter door Ptolenlaeus Lagi teruggebracht werd, Inoest N., die 0111 zijne wreedheid gehaatwas, wij ken; kort daarna trachtte
htj Pyrrhus te dooden, luaar deze voorkwalll
hem en liet hell1 zelven uit den weg rui- I
nlen (296).
.
Nepet, Nepete, stad in het Z. van Etruria,
kort na de illnemillg van Veii lat~insche
kolonie, later municipiuln.
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Nephele, NHpi).'l, 1) de onsterfelijke gemalin van Athamas (z, a.), later door hem verstooten, moeder van Phrixus en Helle. 21 Z. Txion,
/ Nepheleis, Helle, dochter van Nephele.
Nepos, bijn. van-1I1etelli ill de gen8 Caecilia
(t'aecilii nO. 14 en 16).

Nepos (Cornelius), zie Cornelii n", 58.
Neptuntne Thetis, kleindochter van Neptuuus,

Neptunlns mons, het

oostelijk gedeelte del'

Nel/rodee montes op Sicilia, by Messana.
Neptnnus, god van het water en van alle
vochtigheid van den bodem, later god del'
zee, aan vankeljj k te Rome weinig vereerd.
Eerst door griekschen invloed werd zijn dienst
meer algemeen, hij werd uu met Poseidon
geldelltificeenl en voornamelij k als god van
paar.len en ru iterl ii ke oefeningen (N. equester) beschouwd, Hij had een tempel in den
Circus Flaminius, zijn feest, de Neptunalia,
werd den 23sten J uli te Rome of te Ostia
gevierd. Op dit feest, dat nog in den christelijken ttjd voorkomt, bouwde Ine11 Ioof'hutten, umbrae, mrlturJfc;. Zie uok Consus.
Neqntnum, oude uaam van Narnia,
Neratii, een plebejisch geslacht, waarvan
een paar leden onder de regeering van 'I'rai~nus en Hadriiinus als mannen van invloed

voorkomen.

Nereldes, }v tj(!1JiOf~, Nn (!c t'OH;, 50 of 100
doch tel'S van N ereus en Doris (vandaar ook
Derides), nimfen del' zee, vooral del' Aegaeisehe zee, op welker bodem ztj eene grot
bewouen, die als zil vel' schittert en waar alles
van goud of silver is. Zij zijn goede en hulpvaardige zeegodinnen, die de schippers in den
nood bijstaan. Men beeldde ze af als schoone
jonkvrouvven, ,veillig of niet gekleed, dikwijls
Inet dolfijnen of andere Zeel1l0nsters tot bevallige groepen vereenigd.
NereIne, ]\(''lQ'lll''l, Thetis, dochter van
Nereus.
Nereius~ A chilIes, kleinzoon van N ereus.
Nerens~ N1JQfi'c;, zoon val(Pontus en Gaea,
een god del' zee, in het bjzonder del' Aegaelsche
zee, ,vaal' htj Illet zijne doehters, de Nerelden,
,voout. Hij is een vriendelijk grijsaard, die
allerlei gedaanten kan aallnClllen en:de toekOlllst Iran vool'spellen, ofschoon hij niet altijd
geneigd is vragen daarollltrellt te beantwool'den; Heracles Illoest heln in den slaap overvallen, om henl te dwingen de ligging van:den tuin
del' Hesperiden te openbaren. Hij wordt SOU18
afgebeeld lllet het lichaalll van een visch, waaraan alleen hoofd en arn1ell menschelijk zyn,
en ge\voonlijk Illet zeewier in plaats van haal'.
Nericus, N~Q"xoc;, oude hoofdst. v. Leucadia.
Nerigos, verkeerde lezing voor Berrice, een
groot eiland waarschijnlijk aan de Westkust
van Sehotlalld.
N(lrii, een plebejisch geslacht, ollbelallgrijk.
Nerio, -ria, -riene, gezellin van Mars, later
als zijn gelnalill beschouwd.
Neritum, -us, N'~QI/C011, -oc;, berg aan de
Westzijde van Ithaca. Neritiu8 dux == Ulysses.
Nero~ familienaanl in de gens Claudia (Claudii nO. 22-27, 29).
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Nero, i'oni. keizer 54-68 na C., zoon van
Cn. Domitius Ahenobaibus en Agrippna, de
dochter van Germanions. Hij heette eigenlijk
L. Dom. Ahenob., doch toen zijne moeder
met haar oom keizer Claudius huwde (zie
over deze verwantschap liet art. Iulii op het
einde), werd hij door zijn stiefvader als zoon
aangenomen en heette nu Ner o Claudi u s Caesar Aze[/usfas Germcmnicus. Na de vermoording
van Claudius deed Agrippina met behulp der
praetorianen haren 17-jarigen zoon den troon
bestijgen ten koste van zijn stiefbroeder Britannieiis. In de eerste 5 jaar regeerde Nero
onder de leiding van zijn leermeester L. Annaens Seneca en van A. Afranius Burrus ,
praefeetus praeoîio, als een goed vorst.
Daarna echter gaf hij zich teugelloos over
aan wellust, bloeddorst en dwaasheden.
Britannicus werd op zijn last omgebracht,
evenzoo zijne deugdzame gemalin Octavia en
zijne heerschzuchtige moeder (59). Hij huwde
toen de schoone, doch zedelooze Poppaea
Sabïna, die hem door haar man M. Salvius
Otho (later keizer) werd afgestaan. Den
brand, die een groot deel van Rome in de
asch legde (64 n. C.), bezigde hij als voorwendsel om eene gruwelijke vervolging der
Christenen te beginnen. De samenzwering
van Calpurnins Piso (Cci/purriii n°. 112)
kostte door hare ontdekking een aantal aanzienljke en brave mannen het leven (65),
ook Seneca en de dichter Lucnus werden er
in betrokken. De prachtige herbouw van Rome,
de bouw van het paleis met gouden dak (domes
cizeea \Tei.onj) en de dolzinnigste feesten en
slemppartijen verslonden schatten, terwijl de
keizer zijne waardigheid door het sljk sleurde
door in het openbaar als wagenmenner, tooneelspeler en zanger op te treden, ja zèlfs
eene kunstreis te doen door Griekenland (66).
Eindelijk barstte er in Gallia een opstand
uit onder Julius Vindex, in Hispania onder
Ser. Sulpicius Galba. Door de zijnen verlaten,
door den senaat vogeivrij verklaard, liet Nero,
toen hij geen uitweg meer zag, zich door een
slaaf doorsteken. De algemeene vervloekirig
vervolgde hem nog na zijn dood.
Neronia, zie Arcivcite.
Nertinis, germaansche godin, die op een
eiland in de Oostzee vereerd werd. Haar dienst
vormde het sacrale 1niddelpunt voor de in
de nabijheid wonende volkeren, de Rendigni, Aviones, Anghii, Varini, Eudoses,
Suardones en Nuithones.
Nerulurn, Neruli, stad in liet Z. van Lucania aan de via Popihia.
Nerva, familienaam in de gentes Coceèie,
Licinici (Llcinii n°. 33), Si/ia (S,7i1 n°. 2 en 4).
Nerva (11. Coccius), uit Narnia in Umbria, rom. keizer 96-98 na C., leefde te
Rome onder de regeering van Nero en diens
opvolgers. Onder Domitidnns is hij een korten
tijd verbannen geweest. Na den moord van
D. werd N. tot keizer uitgeroepen. Door een
verstandig bestuur won hij de gunst der
burgers. Hij heeft de finantiën van den
staat, die zeer in de war waren, geregeld,
en drukkende belastingen afgeschaft of ver- i

minderd. Hij heeft liet foiiim 2iTervcie iansi7Oi'iUii/ met den tempel van Minerva, reeds
door Domitianus begonnen, afgemaakt, en
daaraan zijn naam gegeven. Om zijne hooge
1 jaren en zijn zwak gestel nam hij den voortreffeljken M. IJlpius Traidnus, die toen
/egcii'us van Germania superior was, tot zoon
en opvolger aan. Hij stierf na eene regeering
van anderhalf jaar (Jan. 98).
Nervii, belgisch volk aan den Sabis (Sambie) in het tegenw. Henegouwen en Namen
niet de hoofdstad Bagacum (Bavay ) . Zij konden
50000 gewapenden in liet veld brengen en
brachten Caesar zeer in het nauw, doch werden in een wanhopigen strijd bijna geheel
uitgeroeid. Zij beweerden, misschien niet ten
onrechte, van de Germanen aftestammen.
Nesactium of Nesartiuni, stad in Istria,
in 177 door de Romeinen onder den consul
C. Claudius Puicher (C/aedii isa. 10) veroverd cii verwoest, later herbouwd.
Nesiôtes , . L",'ijotc;) atheensch beeldhouwer, ouder tijdgenoot van Phidias. Met zekeren Critias of Critius maakte lìij een nieuw
gedenkteeken voor Harniodius en Aristogiton,
nadat liet oude door Xerxes medegenomen was.
Nesis, Nijo-ç, behoorlijk eilandje bij Pausilypum (Posilippo), op de kust van Campania.
Nessönis, 1\'eoow3'ç, meer in Thessalia, ten
0. der stad Larissa.
Nesstis, NIooç, z. Hercieles.
1

Nessus, 7V f660 ç = Nest as.
- Nestor, N/oc, zoon van Neleus en Chlöris,

koning van Pylus. Hij oiiderselieidde zich in
den oorlog van zijn vader tegen de Epeërs;
toen Heracles zijne broeders doodde, bleef hij
alleen gespaard, daar hij zich toen bij de
(lereniërs bevond. Ook beoorloogde hij de Areadiërs, hielp de Lapithien in hun oorlog tegen
de Centauren, en nam deel aan de calydonische
jacht en den Argonautentocht. Op hoogen leeftijd, toen hij reeds twee menschengeslachten
had zien voorbijgaan, trok hij mede naar
Troje, waar hij zich nog als dapper held ge
droeg, maar vooral invloed had door zijn wijze
raadgevingen, zijn rijpe ervaring
en zijne inne
mende weisprekendheid. Na afloop van den
oorlog keerde hij gelukkignaar Pylus terug,
waar hij zijn verder leven genoegljk doorbracht.
Nestus, 1Woroç, rivier in Thracië, die op
liet Rhodope gebergte ontspringt en hij
Abdera in zee valt. Sedert Philippus vormt
de Nestus de grens tusschen Macedonië en
Thracië.
Netani, 1Yihror, stad in het gebied van
Syraeüsae en ten Z.W. daarvan gelegen.
Nellri, Neitso, volk aan de bronnen van
den Tvras (l)niëstr) en den Hypanis (Bug).
Zij konden tooveren en zich in wolven veranderen.
Nexilni of Nexus, in liet algemeen plechtig
aasigegane verbintenis ; in engeren zin het
aangaan eener schuld per cies et libram,
waarbij de schuldenaar zijn lijf verpandde.
Terwijl de ciddieti (z. ald.) ten gevolge van
een rechterljk vonnis aan den schuldeisehier
worden toegewezen, is dit bij de eea i niet
,

NICAEA-NICOCLES.
het geval. De neu kon door den schuld
gedwongen worden voor hein te wer--eischr
ken semi loco; hij mocht echter niet verkocht
of ter dood gebracht worden. Het }zetnul
werd afgeschaft door de icc Poeíelice Pcpiria
van 326. Echter wordt de addicties dan ook
wel eens nexus (of vinous) genoemd.

Nieaea, Ntxu;a, dochter van Antipater n ° . 1,

na Alexander's dood eenigen tijd met Perdiccas
gehuwd, later gemalin van Ly sinlachus.
Nieaea, iV ;:^«^f^, naam van verschillende
steden. 1) stad in Bithynia aan het meer
Ascania. Zij was door Antigonus gesticht op
de plaats van het vroegere Ancore, en Antigonéa genoemd; Ly simachus vergrootte ze
en gaf er naar zijne gemalin den naam
Nicaea aan. Zij was eene van de residenties
der bitliynische koningen en eene drukke han
na C. werd hier de eerste-delspat.In325
christelijke kerkvergadering gehouden, waarop
de leer van Arius veroordeeld werd. — 2) stad
op de indische grenzen aan den Hydaspes,
door Alex. d. Gr. gesticht ter eere zijner
overwinning op Porus. — 3) aan den Caucasus
Indicus (Hindoe -Koh) — Cab lwa. — 4) locrisclie vesting, die den. bergpas der Thernlopylae beheerschte. — 5) volkplanting van
Massilia, op de ligurische kust, thans Nizza.
Nieander, 1\ ixe Woos, van Colophon, grammaticus, dichter en geneesheer, van wien nog
twee geneeskundige leerdichten bewaard zijn.
Zijn voornaamste werk, de Ec^ootoá ftn , is
door Ovidius in zijne Metamorphosen veel nagevolgd. Bij leefde in het midden der 2de eeuw.
Nie nor , 1VLámo, 1) zoon van Parmenion,
veldheer onder Alexander d. G., streed aan
het hoofd der ï n('o,ztOc« bij den Granicus,
bij Issus en Gaugamela ; hij stierf in 330. —
2) stadhouder van Alexander in Indië. In de
twisten naden dood van Alexander hield hij
de zijde van Antigonus. — 3) van Stagira,
bevelhebber der vloot onder Alexander; na
diens dood mengde hij zich in de oorlogen tusschen zijne veldheeren, eindelijk werd hij op
bevel van Cassander verraderlijk gedood. — 4)
van Alexandria, grieksch grammaticus ten
tijde van Hadrit,n us, die vooral over de leer der
interpunctie (o c1y f t?^) schreef, waarom neen hein
schertsend Ocbyuunn r( (gebr•andmerlcte) noemde.
Nicarelius, 1VL?Uoyos, naam van twee grieksche epigrammendichters.
Nieephorion, i\ z1 v o v toi-, sterke vesting in
Mesopotamia aan den Euphraat, ten Z. van
Edessa, door Alex. den Gr. of door Seleucus I
aangelegd.
Nicephorius, zijtak van den Chabóras,
stroomde dicht langs Tigranocerta.
Nieephorus, Ni xY g)000C, bij naaam van Zeus
als god der overwinning.
Nicer, zijtak van den Rijn, thans Neckar.
Nieeratus, Xt z?,Q(roo , 1) zoon van Nicias
n°. 1, rijk en aanzienlijk Athener, werd
door de 30 gedood. — 2) zoon van Euctëmon,
van Athene, beroemd beeldhouwer uit de
eerste helft der tweede eeuw, die vooral te
Pergamum werkzaam was.
Nieias, 1VbX t , 1) zoon van Niceratus, reeds
vroeg gunstig bekend als veldheer, kwam na
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den dood van Pericles aan liet hoofd der
oligarchische of der gematigd democratische
partij, die vrede liet. Sparta wenschte. Hij
was zeer rijk en mild, bovendien zeer eerlijk
en bedachtzaams, daarom genoot hij het volle
vertrouwen van liet volk, maar zijne besluiteloosheid en gemis aan zelfstandigheid
beletten heng eenigen invloed uit te oefenen,
bovendien was hij zeer bijgeloovig en liet hij
zich geheel beheerschen door priesters en
waarzeggers. In het begin van den peloponnesischen oorlog streed hij meermalen met
geluk, het was echter voor zijn roem schadelijk, dat hij de inneming van Sphacteria aan
Cleon (z. a.) overliet. Na Cleon's dood werd
vooral door zijn toedoen een vrede (vrede cao
1V.) gesloten, welks voorwaarden echter door
verschillende omstandigheden nooit ten volle
vervuld werden. Hoewel hij zich met alle
macht tegen de onderneming naar Sicilië verzette, werd hij met Alcibiades en Lamachus
aan het hoofd ervan gesteld (415), en daar
Alcibiades terstond teruggeroepen werd en
Lamachus spoedig sneuvelde, had hij alleen
de leiding van de zaken in handen. Het
mislukken der onderneming is dan ook, hoewel hein misschien inderdaad de middelen
ontbraken, om haar tot een goed einde te
brengen, toch ook voor een groot deel aan
zijne besluiteloosheid te wijten; zelfs van de
voordeelen, die hij behaalde, verzuimde hij
partij te trekken, en toen hem eindelijk op
zijn dringend verzoek uit Athene versterking
onder Demosthenes gezonden werd, verzette
hij zich tegen de plannen van dezen, en
liet hij uit bijgeloovige vrees voor een maansverduistering (27 Aug. 413) het juiste oogenblik voor den aftocht voorbijgaan, zoodat
aan liet leger na het verlies van de geheele
vloot ten slotte niets anders overbleef dan
over land af te trekken. Na een marsch van
weinige dagen, waarbij zij honger, dorst en
herhaalde aanvallen der vijanden te verduren
hadden, moesten zij zich overgeven; liet geheele
leger werd gevangen genomen, en beide veldheeren werden ter dood gebracht. — 2) rhetor
te Thurii, leeraar van Lysias. — 3) Athener,
een van de beroemdste grieksche schilders,
tijdgenoot van Alexander d. G.; Praxiteles
liet zijne mooiste marmerwerken door hem
beschilderen ; dit gebeurde door encaustiek
(z. enea-zustica) ; vele van zijne werken vond
men later te Rome. — 4) lijfarts van koning
Pyrrhus, die aan Fabricius aanbood den
koning voor geld te vergiftigen. — 5) van
Milétus, geneesheer en epigrammendichter,
vriend van Theocritus. — 6) Wie. Cierlius,
van Cos, grammaticus, vriend van Cicero,
Dolabella en Pompeius.
Nienchares, N o o/áoriS, atheensch blijspel
uit liet overgangstijdperk, jonger tijd--dichter
genoot van Aristophanes.
Nicocles , iv zo Marc, 1) zoon en opvolger
van Euagoras I, regeerde over Salamis op
Cy prus 374--360. — 2) k oning van Salamis
ten tijde van Alexander d. G., ook Nicocreon
genoemd. — 3) vorst van Paphus, die tot de
partij van Antigonus behoorde, leed de neder-
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laag tegen een leger van Ptolemaeus en werd
met zijne familie gedood (310).
Nicocreon, Nøozeéw^-, z. Nicocles n°. 2 en
Anuxarchu$.
Nieolaus, N^ró^aoS, van Damascus, grieksch
geschiedschrijver, vriend van Heródes d. G.,
onderwijzer van de kinderen van Antonius
en Cleopatra. Hij schreef, behalve verscheiden kleinere werken, een zeer uitgebreide
algemeene geschiedenis, waarvan betrekkelijk
weinig bewaard gebleven is.
Nicomachus, Nbxówt os, 1) zoon van Maeh ,on en Anticléa, regeerde met zijn broeder
Gorgasus over Pherae. Beiden waren ook bekwame geneesheeren en kregen als zoodanig
na hun dood een tempel, waar zij als heroën
vereerd werden. -- 2) schrijver (yvcc,ccµccrévs) te
Athene, wier tegen liet einde van den peloponnesischen oorlog werd opgedragen een
duidelijk of verbeterd afschrift van de wetten
van Solon te maken. Wegens misbruiken, in
die betrekking gepleegd, werd hij later aan
iemand, voor wien Lysias de-geklador
pleitrede schreef. --- 3) van Stagera, lijfarts
van Amyntas II, vader van Aristoteles;
ook een zoon van Aristoteles heette N. -4) treurspeldichter, die eens in den tragischen wedstrijd eene overwinning op Euripides
behaalde. — 5) van Thebe, beroemd schilder
op het einde der vierde eeuw, zoon en leerling van Aristodérnus. Sommige van zijne
werken werden later naar Ronie overgebracht.
— 6) van Gerasa, wiskundige omstreeks 100
na C., van wien nog een werk over reken
een over muziek bestaan. Bij hield-kunde
zich ook met wijsbegeerte bezig en was een
aanhanger der nieuw-pythagoreïsche school..
Nicomedéa , Ncxoµ^^ á^ca, hoofdst. van Bithynia aan de golf van Astacus, in 264 door
Nicomedes I gesticht op de plaats van het
oude Astacus (z. a.), later een geliefkoosd
verblijf van Diocletinus en van Constantijn
den Gr. Hannibal bracht zich hier in 183
door vergif om het leven ; de geschiedschrij ver
Arriánus werd er -1- 90 na C. geboren.
Nicomédes, N^zo, ti c? S, 1) zoon van Zipoetes,
verdreef met de hulp der Galliërs zijn broeder,
die hem de regeering over Bithynië betwistte
en stichtte Nicomedéa; hij regeerde 281-246.
— 2) Wie. II Epiphanes (149-128/115)
doodde zijn vader Prusias en regeerde wreed;
hij was geheel van de Rom. afhankelijk. — 3)
Nic. III Euergetes, opvolger van den vorigen,
moest in 95 Paphlagonia en Cappadocia
aan Mithradates afstaan en stierf kort daarna.
— 4) Nic. IV Philopator, werd door zijn stiefbroeder Socrates met hulp van Mithradates
verdreven (91), snaar door M.' Aquilius in
90 weder op den troon geplaatst, en liet
zijn rijk bij testament aan de Rom. na (74).
Nieon, NNxwi', van Tarentunl, een van hen
die deze stad aan Hannibal overgaven (212);
bij de herovering door de Rom. sneuvelde
hij dapper strijdend (209).
Niconia, Ntkw-i a, _ 'toj', stad in Scythia
aan den Tyras (Dniëstr).
Nicop1i mus, Ni zovIgoq, Athener, vriend
en strijdmakker van Conon en gedurende
-

-

diens afwezigheid zijn plaatsvervanger als
bevelhebber over de vloot. Om onbekende
redenen werd hij - ter dood veroordeeld.
Nicopolis, 1V^x6icoa ^ s , naam van onderschei
steden. 1) prachtige stad in liet Z. van-den
Epirus aan de invaart der Ambracische golf,
j door Augustus gesticht ter nagedachtenis aan
zijne overwinning bij Actium. Voor de spelen
die daar om de 4 jaar plaats hadden, zie
_1ctia. -- 2) stad in Thracia aan den Nestus.
-- 3) stad in Moesia inferior aan den N.kant van den Haemus, door Traiánus gesticht ter herinnering aan een overwinning
op de Daciërs (102), dicht bij het tegenwoor} dige Tirnova. — 4) stad in Armenia minor
aan den Ly cus, gesticht door Pompeius ter
eere van zijne overwinning op Mithradátes ((35). _ 5) stad in de Nijldelta nabij Alexandria, door Augustus aangelegd.
Nieosthenes, N zoo0-é') , fabrikant en
schilder van vazen in zwartfigurigen stijl; hij
I hoort tot den overgangstijd (laatst van de
Gee eeuw) ; er zijn ook enkele roodfigurige
vazen uit zijne fabriek of van zijne hand
bewaard gebleven.
Nieostratus, N&xóot o «poe, 1) zoon van Meneldus en Piëris. — 2) atheensch veldheer in den
peloponnesischen oorlog, streed op Coryra
en in Argolis. -. 3) bevelhebber van een troep
argivische
huurlingen onder Artaxerxes Ochus.
n
Niger (C. Peseennius), zie Pescenjnius Ni,

-

gei ((t).

Nigidius FiguIus (P.), een zeer geleerd vriend
van Cicero en een beoefenaar der pythagoreïsche wijsbegeerte, ervaren in astrologie en

divinatio. Hij schreef verschillende werken:
de extis, de coiqui'iis, de diis e.a. Caesar verbande hem (46).
Nilus, NF^;toS, de bekende riv. de Nijl, waaraan Aegypte zijne vruchtbaarheid te danken
heeft. Bij Homerus draagt hij den naam Aegyptus (ó A,5yv rroq). Hij had zeven mondingen of
osíia (o cóua zca) : Pelusiacunz, Taniiicum, Men.
clesiuni, Phatniíicumz, Sebennytieum, Bolbitinam en Canobicnm. De laatste werd ook wel ostizeiii Heracleoticuinz. of Araueratiewa geheeten.
Deze Nijlarmen waren door een net van kanalen
verbonden, terwijl nog weer andere kanalen
in zee uitliepen.
Niniveh, stad = Ninus.
Ninnii, plebejisch geslacht uit Campania.
Er komt een volkstribuun L. Ninnius Quach-alies voor als hevig tegenstander van P.
Clodius Pulcher, den vijand van Cicero.
Ninus, N^z'os, de mythische stichter van
het assyrische rijk, wien de verovering van
Babylonië, Medië, Klein -Azië en Batrië en
de stichting van Niniveh toegeschreven
worden. Hij stierf na een regeering van 52
jaar en werd opgevolgd door Semiramis, die.
hij kort te voren tot vrouw genomen had.
Ninus, NiroQ, hoofdst. van het oud-assyrische rijk, ook Niniveh geheeten, aan den
rechteroever van den Tigris gelegen, tegen
stad Mossoel. De stichting-overdtgnw.
wordt toegeschreven aan Ninus en Semiramis;
in 606 werd het door Cyaxares en Nabopolassar, koningen van Medië en Babylonië,
-

gete of

NINYAS—NITIOBRIGES.

427

in den opstand tegen het assyrisehe rijk indicht bij Magnesia gevonden te hebben.
genomen en verwoest. De Grieken hebben
Niphátes, NNgá cij = sneeuwgebergte, bergketen in Arménia, ten N. van de nieren
het dus nooit gekend (zie Miorc& a), en hoewel
Niniveh ongetwijfeld groot en sterk is geThospitis en Arsissa.
weest, zijn toch waarschijnlijk de berichten
Nireus, NtoéfS, zoon van Charopus en Aglaia,
overdreven, die er eene stad van 480 stadiën
na Achilles de schoonste der Grieken voor
(16 uren gaans, evenals Babylon) in omtrek
m
Troje.
van maken. Er bleef in verloop van tijd van
Nisaea, M ouw, haven van Megara, door
Niniveh geen spoor over (in den keizertijd
lange muren, die door de Atheners in 460
wordt de stad echter wederom vermeld), totgebouwd waren, niet Megara verbonden.
dat in 1843 na C. de fransche consul te
Nisaei campi, N oatov 7tM ova, vruchtbare
Mossoel, de heer Botta, en van 1845 tot '47
hoogvlakte in Media, bekend door het voor de Engelscllman Layard door opgravingen j treffelijke nisaeische paardenras en de groote
in den omtrek van Mossoel, Khorsabad en
koninklijke stoeterijen.
Ninlroed een schat
Nisibis, Nto^,^Ls,
van bouw- en kunstoude en volkrijke
werken aan liet
stad aan den Mygdonius, in het N.O.
licht brachten met
van Mesopotamia
allerbelangrijkste
(Mygdonia), Het
opschriften in spij kerschrift,waardoor
was een stapelplaats
de oud - assy rische
voor den karavaanhandel, en werd
geschiedenis voor
een aanzienlijk ge onder de Seleuciden
Aniiochia 1ll^yyclonia
deelte ontsluierd is.
Niniveh bestond,
genoemd. Alsgrenszooals uit de opvesting speelde N.
gravingen is geblelater een belangrijke rol in de oorken uit drie steden,
logen met de Pardie dicht bijeen lathen en het Nieuw gen, 1°. het eigenlij ke Niniveh, het
Perzische rijk.
Mespila van XenoNisus, Neoos, 1)
hon ; 2°. Kalach
zoon van Pandion,
liet Larissa door Xebroeder van Aegeus,
koning van Megara,
nophon genoemd„
stichter van Nisaea.
tgw. Nimroed ; 3°.
Toen Minos tegen
een stad ten N. van
Attica zou optrekNiniveh, Dur - Sarken, verbond N.
rakin geheeten.
zich met Aegeus,
Ninyas, NNvffac,
en nadat deze overzoon van Ninus,
wonnen was, ver z. Se;7iiîainis.
overde Minos ook
Niobe, NLó^^^, 1)
Megara en beledochter van Phordgerde hij Nisaea.
neus en Laodice, bij
Uit liefde voor den
Zeus moeder van
belegeraar trok
Argus en Pelasgus.
Scylla, de dochter
— 2) dochter van
van N., haar vader
Tantalus en Tayeen gouden of purDióne, ge- Niobe met haar jongste d ochter.
(
Uit de
r
Niobegroep te Flo rence.
peren haarlok uit,
van Amphiwaarvan het behoud
Trotsch op haar
talrijk en bloeiend kroost — zij had 7 zonen van zijn leven afhing; daarop stierf hij onmiddelijk en de stad werd veroverd, vgl.
en 7 dochters (bij Homerus 6 z. en 6 d.),
Comaetlio. Hij werd in een zeearend veranallen door schoonheid uitmuntend — durfde
derd en in deze gedaante vervolgt hij zijne
zij beweren dat haar meer eer toekwam
dochter (z. Scylla) onophoudelijk. — 2) zoon
dan aan Leto, die slechts twee kinderen
van Hirtacus, tochtgenoot van Aeneas, beter wereld had gebracht. Om haar voor
roemd door zijn vriendschap voor Euryalus.
dezen overmoed te straffen, doodden Apollo
Te zamen deden ze een nachtelijke aanval
en Artemis al hare kinderen op denzelfden dag. N. zelve versteende van smart 1 op het leger der Rutuliërs en sneuvelden
na er. een geduchte slachting aangericht
of werd na lang rondzwerven door Zeus op
te hebben.
haar gebed in een rots veranderd. _Zoo staat
Nisyrus, -Nio^^o05, rotsachtig eiland niet gezij nog op de hoogten van den Sipylus, steeds
lijknamige stad ten Z. van Cos, met warme
tranen vergietend over het ondervonden leed.
baden. De bevolking was dorisch.
- De rots, die door de ouden voor de verNitiobriges, NGTt6/ Qtytc, volksstam in Aquisteende Niobe gehouden werd, meeent neen
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tania. Hoofdstad Aginnum (Alten) aan den
Garumna.
Nitóeris, NírOO)Xet , 1) koningin van Ba bylonië, aan wie vele bouwwerken toegeschreven werden, die in werkelijkheid door ^^ebucadrezar uitgevoerd zijn, daarom wordt zij gewoonlijk voor de gemalin van dezen gehouden. — 2) koningin van Aegypte, van wie
verhaald wordt, dat zij, om haar broeder en
voorganger, die door sannenzweerders ver
te wreken, de hoofdschuldigen-mordwas,
tot een feest in een onderaardsehe zaal noodigde, die zij vervolgens onder water liet
zetten. Om aan de wraak van het volk te
ontkomen, doodde zij zich zelve.
Nitrariae of Nitriae, NL rot'ab, groote sodameren in eene vallei (vallis iV itria) ten N.
W. van Memphis gelegen.
Nixi (di), drie godheden, die hulp ver
bij de geboorte, en wier knielende-lend
beelden op liet Capitool te zied. waren.
Nobiles of opfiiiz^tes heetten bij de Rom.
die familiën, die het /es iliac/ginlciOO hadden,
omdat hunne voorzaten curulische ambten
hadden bekleed.
Nobilior, familienaam in de yen, Fe/via

(Falvii no. 10-13).
Nola, Nwa«, belangrijke stad in Campania,
ten N.O. van den Vesuvius. Martellus behaalde hier in 215 eene overwinning op Hannibal. Hier is Augustus gestorven.
Nomen . De Grieken hadden geene geslachtsof familienamen. Het kind ontving één enkelen
naam naar de keuze der ouders. Het eenige
middel ter onderscheiding was, dat men den
naam des vaders en in officieele stukken ook den
naam van den demus er bij voegde, b. v.
z/1?,uooólii , 11c 1lri woo^tFroi'SfIabe no mC, O^ócp/(cero;

EkorYw,00v. Bij de Rom. onderscheidde men
vooreerst noiiien of geslachtsnaam en pi•aeii,omeiz.,
vóórnaam, b.v. P. Cornelius. De verschillende
far:iliën van een zelfde geslacht onderscheid
zich door een derden naam of eogtnonieez,-den
als : Scipio, Cossui, China, Sulla, Lentulus,
Dolabella, enz. Sons vond men nog een vierden
naam of agnoiizeel, waardoor weder een tak
der familie werd aangewezen, als : Africanus,
Nasica. Bij adoptie nam de geadopteerde officieel het .zomen gentilieium en het coq noieeir
en dikwijls ook liet praenoi)ien. van zijn adoptiefvader aan, doch voegde er dan een adjectief
aan toe, aan zijn vroegeren geslachtsnaam
ontleend, b.v. P. Licinius Crassus lluci^zn,u,
P. Cornelius Scipio Aewilidnras Africdnus
minor. Gebeurde dit evenwel op eenigszins gevorderden leeftijd, dan werden zij ook dikwijls
nog bij hun ouden naam genoemd. Vrijgelatenen
namen vóór- en geslachtsnaam aan van huil
vroegeren meester, terwijl zij als cog nonnen hun
slavennaam behielden, als: P. Terentius Afer,
de bekende dichter, vrij gelatene van P. Teren ti us Lucdnus. Vrijgelatenen valt steden vorm
een iioeieil uit den naakt der stad, b.v.-den
P. Pisaurius Achilles i v. Pisaurum ). -Ieisje,,s
kregen geen naam, zij werden slechts aangewezen door een gentiel.adjectief, Cornelia,
Tullia, enz.; soms voegde men er den naam
van vader of echtgenoot bij. Zoo was Cicero's
-

dochter Tullia Ciceronis, zijne vrouw Terentia
Ciceronis. Had een vader slechts twee dochters,
zoo noemde hij ze ii2.aior en »iinoe; waren
er meer, dan werden zij eenvoudig genumnlerd : pi-i»ui, leciinlda, tertia, enz. Toch konten
er in ouden tijd ook vrouwelijke voornamen
voor, als : Aula, Lucia, Publia, Rutila,
Caesellia e. a. Tegen het einde der rom.
republiek kwam liet in zwang, aan de meisjes
twee adjectieven als naalp te geven, hetzij
beide aan de namen van den vader ontleend,
als : Caecilia Metella, hetzij aan die der beide
ouders, b.v. Valeria Attia, dochter van zekerelt S. Attius Atticus en Valeria Sextina,
hetzij aan andere familiebetrekkingen, als
Iulia, Agrippina, Julia Drusilla, Iulia Livilla,
de drie dochters van (ferm nicus. Zeer zeldzaain zijn drie of vier paniep, als: Livia
Medullmna Cainilla, Lucia Baebia Sallustia
Crescentilla. Ill deli keizertijd begint het
verschil tusscllen nomen geiililiciuiii en coil/en
1wailiee te slijten, en gebruikt men ze door
elkaar. In de 3de en . 4de eeuw n. Chr. komt
naast de gewone namen het sigizu»a op, een

soort llerkenningsteeken, of clubnaam, die
eerst vooral tusschen ambtenaren een soort
band vormt, en later den eigenlijken naam
verdringt. Het zijn meest gi oepnaiiien op as
en ie, van latijnsche en grieksche woorden
afgeleid, b v. táauclentiro van gawleas, Asieiius
van De personen hiermede bedoeld,
behooren tot een zelfde vel-eel/.igiirq, die een
bepaald s4gnuie, teeken, heeft aangenomen.
Nomenelátor, een slaaf, wiens taak het was,
de aanzienlijke en invloedrijke personen te
Rome van aangezicht en bij naam te kennen.
Hij, die naar eenig ambt dong, begaf zich
geregeld naar het forum, om zijne candidatuur
aan te bevelen, en daar de beleefdheid vorderde, dat men de burgers bij hun naam aan
moest de no)aenelaioi zijn meester de-sprak,
namen influisteren. In huis moest hij de
bezoekers aandienen.

Nomeutinus (Ti. Cassius), een groote lekker bek bij Horatius. Een andere Nonlentanus wordt
door den dichter om zijne wijsheid geprezen.
Nomenttant, AT it^vrox, latijnsche stad ten
N.O. van Rollie. De poort en de weg, die er
heen voerden, heetten poita en via Nomentaaa.
Normnis cielatio, de aangifte bij den praetor van den persoon, dien men wenscht aan
te klagen, dus : aanklacht.
Nominis receptio, het aannemen eener klacht
door den praetor.
Nonius, Nóebo;, bijnaam van Apollo, Pan,
Hernies en Aristaeus als herdersgoden.
Nooçií me , te Athene een college van 7
mannen, door Ephialtes ingesteld en toegerust
niet de meeste bevoegdheden, die hij aan den
Areopagus ontnomen had. Deze betrekking
werd in 403 afgeschaft en eerst door Demetri us Phaléreus weder in het leven geroepen.
— Ook verscheiden dorische staten hadden
-('lu., die vooral moesten toezien dat in raadsof volksvergaderingen geen onwettig besluit
genomen werd. Op Corcyra waren zij controleurs van het geldelijk beheer der magistraten, evenals (Ie atheensche logisten.
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Non ieris, T()v(Qt Ç , vlek en bergstreek in
het N. van Arcadia. Hier ontsprong de Std x..
2%ToNaciizrs hero. — Euander, Nonarc •iuc eeii [/o
= Callisto, 1\ O1UIrcriC( -= Atalanta.

Nonae. zie (/1/fl/f.
Nonii, plebejisch geslacht. 1'oiiiux -1pi•en(L.^,
gunsteling van Caesar, die door (atuilus
bespot wordt. Hij was proconsul in 46, en
legaat van Caesar in Africa en Hispania.

Nonius Mareellus, roem. taalgeleerde uit
Numidia, waarschijnlijk tegen liet midden
der 31e eeuw na., C.

Nonnus , Nori oq, van Panopolis, omstreeks
400 na C., bezong in een episch gedicht de
daden van Dionysus; later ging hij tot het
Christendom over en leverde hij in denzelfden
vorm eene paraphrase van liet evangelie van
Johannes. Beide werken zijn bewaard gebleven.
Nora, 1) Nwon, oude stad op de Z.kust
van Sardinia — 2) rà NioQrn, bergslot in
,

v

.

Cappadocia, waar Eumenes door Antigonus
werd belegerd.
Norba, Nwopu, 1) sterke vesting in Latium
ten Z.O. van Rome, in 492 rom. kolonie in
het gebied der Volscen ; hier werden na den
tweeden punischen oorlog de carthaagsche
gijzelaars bewaard. In den burgeroorlog werd
het door Sulla's troepen verwoest. — 2) IV oi•ba
C,aesccrëa, rom. kolonie in Lusitania, aan den
Tagus, thans Alcantara, niet eene rom. brug,
op welker midden een triumfboog van Tra,
-hfnus
staat.
Norbani, eene rom. familie, uit Norba afkomstig. 1) C. Norl anus, volkstribuun in 95,
trad toen als aanklager op van Q. Servilius
Caepio (consul 106), die in 105 door de
Cimbren was verslagen. Hij werd wegens die
aanklacht in 94 door P. Sulpicius Rufus
lege /1ppuleict maiestatis aangeklaagd, maar
vrijgesproken. Cicero noemt Norbanus seditio
.curl et inufilem civem. Hij was praetor op
Sicilië in 88, en consul in 83. Hij werd door
Sulla vogelvrij verklaard, leed in den burgeroorlog twee nederlagen (82) en vluchtte naar
Rllodus, waar hij zich zelf van kant maakte.
— 2)
C. 1l'orbunus Flacc,ns was legaat van
Antonius en Octavi ,nus in den strijd tegen
Brutus en Cassius ; in 38 was hij consul, in
34 hield hij een zegetocht over de Bispaniërs.
— 3)
Hiervan te onderscheiden is C. Nor-anus Flaccus, consul 24, waarschijnlijk de
zoon van den voorgaanden. -- 4) onder ÍDomitidnus en Traif(nus komt een L. Apples
Norbanus 111a.ariiilus voor.
Noreia, _Yoorca, hoofdstad der Taurisci
in Noricum, aan den Murius (Mur), thans
Neulnark in Stiermarken. Hier werd in 113
de consul Cn.. Papirius Carbo door de Cimbren
verslagen.
Noricum, 'wQt. ó>>, sedert 16 een der rom.
Donau-provinciën, tusschen den Donau en
de Alpen, van den Aenus (Inn) af tot aan
den mons Cetius (Wienerwald) bij Vindobina
(\\reenen). De inwoners, Ta.nrisci, van celti schen stam, waren een nijver volk en dreven
over Aquileia een niet onbelangrijken handel
niet Italia, De bodem was dijk aan metalen
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hit norische staal en de \vapenfabrieke.n. van
Lauriacunl i Lurch, aan den Donau) waren
vermaard. Ook veeteelt en zoutwinning waren
bronnen van bestaan. In de jaren 15-13
werden al (Ie gewesten tusschen Alpen en
Donau tot rom. provinciën gemaakt.
Nortia, etrurische godin van het noodlot,
voornamelijk te Volsinii vereerd.
Nossis, Nood;, lyrische dichteres uit Locri,
omstreeks 300. Eenige epigrammen. van haar
zijn bewaard gebleven.
Morn., epische gedichten betreffende de
avonturen van verschillende grieksehe vorsten
op hull terugreis van 'roj e.
Nota censoria, ook notatio, enima*ersio
eensoi•iu, openbare bestraffing door de censoren, als : het schrappen van onwaardige senaatsleden van de lijst (henaf e morei•e, eirei ,.e) of
van ridders uit de ridderlij sten, liet overbrengen van burgers uit eerie fribus rus flea
in Bene tribes arbana of wel onder de cterarii
(triba yiloeeee, iii. aerarios 7•efei°i•e). Stellig
bewijs van schuld was niet noodig ; de persoonlijke overtuiging der censoren was vol
zij behoorden het echter eens te zijn.-doen,
Notarius, snelschrijver, verslaggever, geheimschrijver of secretaris.
No f-ot, buiten huwelijk geboren kinderen,
of zij, wier ouders tot twee verschillende
staten zonder 7rtyn/L 1f. behoorden. De laatst
kregen, althans te Athene, vrij-genomd
gemakkelijk liet burgerrecht, totdat in 457
een wet van Pericles bepaalde, dat alleen
kinderen van een atheenschen vader enmoeder dit recht zouden mogen hebben. De
buiten huwelijk geborenen waren van alle
familierechten uitgesloten ; zij konden van het
vermogen van hun vader slechts een bij de
wet bepaald deel (i ofh) erven, dat niet
neer dan 1000 drachmen kon bedragen.
Not^um, Nóztor, stadje van Aeolis, later haven
van Colophon op de aeolisch-mysische kust.
Notus, iá ó coS, de Zuidenwind, zie fITindsti•eken.
,

Novaesiam = Novesium.
Novar ia, thans Novara, stad der Insubres
in Gallia Transpaddna. Sedert 89 had de stad
het iu,5 Lafii, sedert 49 was het municipium.
Novemdiale sacrum, een huiselijk reinigingsoffer op den negenden dag na eene
begrafenis. Hiermede, gepaard ging een maal
coena n_ovemclialis of fey•alis. Ook een-tijd,
godsdienstig feest van negen dagen, dat som
gevolge van prodligia door den-tijdsen
senaat werd bevolen.
Novempopulana (provincia), zie Apt quitania.
Novensiles of Novensides Dii, zie J)i(1)
Novensicies.
Novesium, stad der Ubii aan den Rijn, tevens
kwartier van een legioen, thans Neuss tegen
-overDusldf.
Novii, oud geslacht uit- Capua afkomstig.
Omstreeks 90 leefde er een blij speldichter
^VOvizis; hij was dichter van Atellanae fabulae
(z. a.), evenals zijn tijdgenoot L. Poinponius.
Noviodnnum, keltische naam van verschil
steden in Gallia Transalpina. 1) stad-lend

der Bituriges Cubi, tusschen Genabum (Or-

430

NO VIOMAGTJS—NTJMIT0T3

leans) e11 4rarjcui (Bourges). 2 ) stad
schandeljken vrede had moeten sluiten (zie
der Aedui, thans Nevers aan de Loire. - 3
iIoctiiii), werd in 133 Scipio Africanus minor
stad der Suessiones = Aaqesfa Suesîo1zu1i/,
tegen N. afgezonden. Na een memkwaardig
thans Soissons. - 4) stad der Helvetii, aan
beleg van 15 maanden viel liet in Zijne handen
den lacus Lemaniis (meer van Genève), thans : en wemd geheel verwoest. De verschillende
Nyon.
kampen en versterkingen, die Scipio voor deze
Noviolnagus, keltiselie stedennaam in Gal- belegering om de stad had opgeslagen, zijn
ha Transaipnia. 1) bij de Bituriges Vihisci
niet lang geleden opgegraven.
in Aquitania. - 2 ) bij de Leuei in Belgica
Nuinenius, Nosi'toq, 1) aegyptisch gezant
aan de Mosa (Maas). - 3) bij de Neinëtes te Rome, 167. - ) van Apamêa in
Syrië, omstreeks het einde der 2de eeuw
aan den Rhenus (Rijn), thans Spiers. - 4)
Ulpia Novioniagus, kolonie door keizer Tmn. C., vemeenigde in zijn werken de leer van
ianus gesticht, bij de Batavieren, thans I Pythagoras met die van Plato tot een nieuw
Nijmegen. Deze nederzetting is waarschijnlijk
stelsel, dat volgens zijn beweren echter, hoeontstaan in de nabijheid van het kamp, dat
wel minder duidelijk, reeds bij Plato te yinde Rorneinen in 70 n. C. ten Z. van het den was. Hij was een van de voornaamste
verbrande Batavodumum (z. a) hebben opge
voomloopers der neo-platonici, Plotinus heeft
richt.
van zijne werken dikwijls gebruik gemaakt.
Novus (homo), de eerste eener rom. familie,
Numerinus (M. Aurelius Numerius), jongste
die tot een cumulisch ambt gekozen wordt en
zoon van keizer Carus, vergezeldc dezen op
dus Zijne nazaten tot den rang van aobiles zijn veldtocht tegen de Parthen, waarbij Cams
omkwam (83 na C.). Met zijn ouderen broeder
verheft.
Carinus volgde hij zijn vader op, doch werd in
NP. Zie fcisti (dies).
Nuceria, Novzeia, 1) Alfaerna bijge. 284 omgebracht door zijn schoonvader, den
praefectus praetorio Arrius Aper.
naamd, stad in het Z. van Campania, door
Hannibal in 216 ingenomen en verbrand,
Numerii. De naani Numerius was in Italia
later herbouwd. - ) stad in het hart van
zeer algemeen. Q. Nurn euius Rufus, volkstmi
Umbria, met den bijnaam Camelicurics, aan de
buun
in 57, was tegen
terugroeping
de
van
Cicero, doch kwam hierdoor zelf in moeielijkvia Flaminia. - 3) stad in Apulia = Lucerict.
Nuithones, germaansch volk aan den rech- heden. Cicero bespot hem in zijne orciio pro
teroever van den Albis (Elbe), behoort tot Sestio
die volkeren, die de godin Nerthus vereeren.
Numieii, mom. geslacht, waarvan een paar
Numa Pompilius, Novç, tweede koning leden in de volscische en samnietische oorlogen
van Rome (± 715-679), een Sabijn uit de
voorkomen.
stad Cures, die door wijsheid en godsvrucht
Nnmieius of Numieus, Novxo, kustride ruwe zeden der eerste Rorn. verzachtte en
viertje van Latium, valt bij Amdea in zee.
den openbaren godsdienst regelde overeenkom
Numhuia, Nocacka, NoicUii, het afrikaanstig den raad en de voorschriften der nimf I sche kustland, van de rom. provincie Africa
Egeria, met wie hij vertrouwelijken omgang
af tot aan de rivier Muluchath. De naam
had. Godsdienstige instellingen van hoogen ) van de bewoners, Numidae, wordt doom de
ouderdom werden door de Rom. in den regel ouden afgeleid van Nornades, Nopd6, zwemaan Numa toegeschreven.
vers. Hoofdstammen waren de Mcusctesylii en
de Mcsssylii. De kust was bezet met phoeniNuinantia, Novwrria, in Hispania Tarra
aan den Durius (Douro), hoofdstad-conesi,
cische volkplantingen, die later in de macht
van den celtiberischen stam der Arevaci, v. a.
van Carthago ovemgingen. Na Cartbago's val
der Pelendones. De stad was door hare ligging
kreeg koning Masinissa van de Rom. de geop eene hooge en steile, slechts van déne zijde
heele kust bij zijn gebied. Hij slaagde em in,
toegankelijke rots zoo sterk, dat zij muren
zijne Numidiërs aan vaste woonplaatsen te
ontberen kon. In 143 bewerkte Virithus,
gewennen en ze op een hoogemen trap van
de aanvoerder der Lusitaniërs, dat de Arebeschaving te brengen (zie Masinisscs). Het
vacers zijne zijde kozen. Toen ontbrandde de
0. gedeelte, tot aan den Ampsga, werd
Numantijuseke oorloçj. De proconsul Q. Caeci]ius
in 46 door Caesar tot provincie gemaakt onder
den naam Nova4fricct; doch ook de naam
Metellus Macedonicus behaalde in het begin
(14e) groote voordeelen op de Celtiberiërs;
Numidia bleef in gebruik. Het westelijk gedoch toen hij vernam, dat zijn persoonlijke
deelte kwam in 25 met Mauretania aan
vijand Q. Pompeius (consul in 1141) hem in I Juba; het werd in 37 n. C. bij het Eohet bevel zou opvolgen, ontsloeg hij de sol
meinsche rijk gevoegd, en heette voortaan
daten die vertrekken wilden, liet de voorMauretania Caesariensis. De Numidiërs waren
raadschuren onbewaakt aan plundering over,
stoute ruiters en hunne paarden van een
liet de bogen en pijlen der cretensische booguitmuntend ras.
schutters aan stukken breken en de olifanten
Numisii, een mom. geslacht van weinig
doodhongeren. Pompeius werd dan ook in 141
belang.
doom de Numantijnen verslagen en sloot met
Numisto, stad heel in het N. van Lucahen een verdrag (140), dat door den senaat
nia, op de grenzen van ZuidSamnium.
echter niet bekrachtigd werd. Nadat in 138
Numitor, No/t? ; T(OQ, koning van Alba Longa,
de proconsul M. Pompilius Laenas en in 137
vader van Rea Silvia, door zijn broeder Aniu
de consul C. flostilius Mancinus het onderspit
lius van den troon gestooten, doch later door
hadden moeten delven en de laatste een
zijne kleinzonen Romulus en Remus hersteld.
;
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Numitorii, rorn. geslacht, afkomstig uit
Etruria.
Nunlmus of Humus, in liet algemeen geldstuk, in het bijzonder de sesterlius. De hunzmus) aureus of •oli(Iii8 was gelijk aan 100
sestertiën. Yumii/i cuiullei•ivi — valsch meld.
Numonii, rom. geslacht niet den familie
Valcc.
-nam
Nvpopuywyoq, z. -11aoczr^ p(joff.

Nuneupare, V . nomeui tapere, iets niet nanee
noemen, duidelijk en ondubbelzinnig uitspreken; vandaar vofa nuncupa^e, zijn wensch
uitspreken, geloften doen. Xuncuputio is ook
liet plechtig aangaan eener verbintenis ten
overstaan van getuigen.
Nundinae, -marktdag, eigenlijk de eerste dag
van de week, die mundinma heette. Zie Ti•lnundinumm1. Tusschen twee marktdagen lagen 7
andere dagen in ; van den eenen marktdag
tot den volgenden verliepen dus volgens
romeinsche telling 9 dagen, vandaar de naam
novemdincie.

Nuntiatio, zie auquu•es.
Nuptiae, bruiloft. Deze had in het huis
van de bruid plaats. Na, de sluiting van liet
huwelijk (z. Confcvrecitio en Coempti'o) ver
zich en haalde daarna de-wijderman
bruid met een stoet van vrienden in optocht
(povnpa nuptialis) uit haar luis; men droeg
fakkels (hierdoor werd Jiia het symbool van
het huwelijk), strooide noten en zong liederen
voor Hymenaeus. De jonge vrouw legde in
de straat, waar zij zou wonen, een geldstuk
op het sacellu»c van den Lar Compitalis ;
aan het huis gekomen droeg de man haar
over zijn drempel.
Nursia, sabijnsche stad aan den Nar, ge
-borteplasvnQ.ciu

Nurtia = Nortia.
Nyetèis, Yt ri iS, dochter van Nycteus,
moeder van Labdacus, ook Antiope, als dochter van Nycteus.
Nyetelius, Ni^xrl)toc, bijnaam van Dionysus naar de nachtfeesten, IYvz-ria w^ die te
zijner eer gevierd werden.
Nyeteus, NiizvefS, zoon van Hyrieus, koning
van Thebe, z. I,ycus, Labdacus en A4ntiope.
Nyetimere, Nix-' , dochter van Epópeus, koning vane. Lesbus ; uit schaamte over
de liefde, die zij voor haar vader, of v. a.
haar vader voor haar, had opgevat, verborg
zij zich in liet diepste der wouden. Athena
veranderde haar in een nachtuil.
Nyetimus, Ní xzeos, zoon en opvolger van
Lydon no 1. Onder zijne regeering kwam de
groote overstrooming van Deucalion over de
aarde.
Nymphae, Nf1a , dochters van Zeus, godheden van minderen rang, personificaties van
het leven der natuur in al zijne verschillende
uitingen. Iedere berg, iedere rivier, iedere
boomsoort heeft bijzondere nimfen, in lateren
tijd stelde men zich zelfs voor, dat iedere boom
een eigen nimf had, die dan met den boom
ontstond en stierf. Overigens zijn zij onsterfelijk, betoonen zij zich vriendelijk en herberg
voor de menschen, die haar gebied be--zam
treden, en sluiten zij zich gaarne aan bij de
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hoogere goden, die bij voorkeur in de vrije
natuur leven, zooals Artemis en Dionysus.
Soms hebben zij zitting in de vergadering der
goden op den Olympus. — Men onderscheidt
ze in :. zeenimfen (Ocectnide.^°, Nereïdes), rivieren bronnimfen (Xcrzccde.), bergnimfen (Oreacles),
dalnimfen (^l'(/paeae), boschnimfen (Alseicles),
boomnimfen (Drycides, IKcimadrycides), soms
heeten zij naar de plaats, waar zij zich
ophouden : _-lcheloádes, Cithaeronides, Nyseïdes,
l)odonicle, enz. -- Zij genoten goddelijke
vereering vooral in wouden en grotten, bij
rivieren en bronnen, maar ook in vele steden
hadden zij prachtige heiligdommen,
Men offerde haar geiten, lammeren, melk en
olie. Zij werden afgebeeld als schoone jonge
vrouwen, licht of niet gekleed, gewoonlijk
met een of ander attribuut, dat hare beteekenis duidelijk maakt. --- Ook sommige
andere goddelijke wezens, die onsterfelijk zijn
en meer dan menschelijke macht hebben, worden nimfen genoemd, ofschoon zij niet tot het
leven der natuur in betrekking staan, bijv.
Calypso, Circe, e. a. Ook in Rome worden
Nymphae, oudtijds Lymphae geheeten, als
godheden van het water en van de bronnen, vereerd; ze hadden een tempel op het
Campus Martins; hier hadden de Censoren
hun archief.
Nymphaeum, Ni' q stoi', 1) kaap en haven
op de illyrisch e kust, nabij Apollonia. -- 2)
kaap in de taurische Chersondsus (Krim). —
3) kaap van het _ voorgebergte Acte, een uit
-lopervanhtAsgb.
Nymphéum, vt^uq ói', gebouw, aan de
waternimfen gewijd en versierd met zuilen
en beelden. Daarbinnen stroomden een of meer
fonteinen, omgeven door zitplaatsen, waar
men bij groote hitte Bene aangename koelte
kon genieten. Te Rome vond men verscheidene i'ymphecc (ook nyrnphaea, víáµ au«, ge
Zulk een nympheum was ook het-schrevn).
zoogenaamde Septizonium (z. a.).
Nymphidius Sabinus (C.) , verklikker onder
Nero, die zich tot bevelhebber der lijfwacht
wist op te werken. Na Nero's dood werd hij
door zijne eigene soldaten vermoord, toen hij
hen van Galba afvallig zocht te maken.
. Nymphis, Ni'g , van Heracléa in Pontus,
geschiedschrijver ten tijde van Ptolemaeus
Euergetes, van wiens werken weinige fragmenten bewaard zijn.
Nymphodórus, Nvµ (póorwooq, van Syracuse,
schrijver van twee aardrijkskundige werken
ten tijde van Ptolemaeus Philadelphus; eenige
fragmenten van een werk over de merk
Sicilië zijn bewaard ge--wardighenv
bleven.
Nysa, Nf o(o)a, de plek waar Dionysus
door nimfen werd opgevoed. Deze nimfen
worden Alyseides, .Alv^a^ldS, genoemd en de
god zelf Alyseus, Nvaé '.. Men zocht dit Nysa
in verschillende oorden, in India, Aethiopia,
Caria, Pisidia, Cappadocia, Thracia, Boeotia,
op Naxos, overal waar bergen of steden met
den naam Nysa voorkwamen en waar de god
op zijne tochten geweest was. De belang
steden van dien naam zijn : -- 10.-rijkste
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i\/8cI i JicIeandru)iI, stad in Caiië, ten 0.
van Tralies, gesticht in de 3de eeuw. Belangrijke ruïnen nit den keizertijd zijn nog over.
- 2. 2Vyasa in Cappadocia, aan den Halys,
z. Gi'eyoriu O 3

Nyseides, Nvoi1ckç, nimfen van Nysa, opvoedsters van Dionysus.
Nyseus, Nysius, Nysigena, Noíç, Dionysus, naar zijne geboorteplaats Nysa.
Nysiatles = Nyseides.

Oanis, 'f2(J'ç riviertje 01) de Z.kust van
Sicilia bij de stad Canìarina.
' OáQz T(, vruchtbaar eiland
Oaraeti,
in de Perzische golf op de kust van Carmania.
Oarus, ' OQOÇ rivier ergens in Sarmatia,
die volgens Herodotus in de Pains Maeötis
(zee v. Azow) zou vallen, 0.waarts van den
Tanaïs (Don). Bedoeld is de Rha (Wolga).
Oaxlls, ' Ouloç, stad midden op Creta, ook
zi:vits genoemd, aan de rivier Oaxes.
'J21h 1 z. 0v 2 -i .
Obel iseus, /oco ç , hooge, vierhoekige
zuil, die naar boven toe gelijkmatig dunner
wordt en aan den top op eenmaal in eene
pyrarnidale spits uitloopt. Oorspronkelijk behooren deze zuilen, in het Nederlandsch ook
naalden genoemd, in Aegypte te huis, waar
zij uit graniet, marmer of kalksteen in één
stuk gehouwen werden. De hoogte wisselt van
50 tot 150 voet. Vele obelisken zijn met hiëroglyphen beschreven. Na de verovering van
Aegypte door de Perzen schijnt liet bouwen
van obelisken gestaakt te zijn; verscheidene
er van zijn met groote kosten naar Rome en
in de vorige eeuw zelfs naar Londen, Parijs
en New-York overgebracht. In Aegypte ston
den zij voor de tempelgebouwen. Bij eene
obelisk behoort een vierkant voetstuk, rondom
ongeveer een voet hi-ceder dan het ondereind
der naald.
Obelus, (i 1i6, een dwarsstreepje, waarmede de alexandrjnsche grammatici in hunne
uitgaven van oude schrijvers onechte of verdachte plaatsen aanduidden.
Obligatio, de band tussehen twee personen
of partijen, van wie de een creditor is en
eene vordering heeft, en de andere clebio
is en onder zekere verplichting ligt. Obhycttioes ex conirctetu ontstaan uit eene op wettigen grondslag rustende overeenkomst, obliga
tiones ex delico uit een wederrechtelijk vergrijp tegen de rechten van een ander, waarvoor deze dan vergoeding of voldoening kan
vorderen. Verder kent het Romeinsche recht
nog obtiqationes er va ) -iii cctesciî-uiii fiiuris,
waartoe o. a. hoort de aansprakelijkheid van
den rechter, die een partijdig vonnis heeft
geveld.
Obnuiitiatio, mededeeling der augurs, dat
de auspiciën ongunstig zijn. Zie de artikels
(iiViflCtiO en servciie de coelo.
grieksche munt, vroeger van zilver, later van brons, liet 6de. deel van een
drachme. ' O/). 'exoi z. (heron.
Obrima, 0/3Qtoç, zijtak van den Maeandei
in Phrygia

'O1 intorthrQi, zij, wier vader machtig is,
bijnaam van Athna.
Obsequens (l ulius), schrijver van een werkje
over wonderteekenen, pro(11f/uL, waarvan nog
een gedeelte over is. Hij leefde waarschijnlijk in de 4de eeuw na C.
Obucola, 01 ioicoL, stad in Baetica, ten
0. van Hispalis (Sevilla).
Ocala, '!2d)eta, dochter van Mantineus,
gemalin van Àbas, moeder van Acrisius en
Proetus.
Ocalea, j2z()dIJ7, riviertje en vlek in Boeotia ten W. van liet meer Copdis.
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Oceani(les, -nmnae, 'J2zeai'i;deç, -i'Zu, -itceç, 3000 dochters van Oceanus en Tethys,
niinfen der zee.
Oceanus, V2a'6ç, zoon van Uranus en
Gaea, de oudste der Titanen, die zich aan liet
heersehende godengeslacht heeft onderworpen
en door hen niet liefde en zorg behandeld
wordt, maar geen aandeel heeft aan de regeeling der wereld, afgezonderd leeft en niet bij
de vergaderingen der goden komt. Bij Tethys
is hij de vader van de 3000 stroomgoden en
3000 Oceaniden. Hij is de god van den grooten
stroom (Oceaan), volgens ouderen eene rivier,
volgens lateren een zee, die aarde en zeeën
insluit, waaruit alle wateren der aarde hun
oorsprong hebben, en zon, maan en sterren
oprijzen. Aan deze zijde van den Oceaan wonen
de vrome Aethiopiërs en ligt het Elysium,
aan gene zijde heerscht eeuwige duisternis en
is de ingan naar het rijk van Hades. - In
latere tijden onderscheidde men verschillende
deelen van den Oceaan, bij voorkeur gaf men
dien naam aan den Atlantischen Oceaan (0e.
Uccidentclis), maar ook de Erythraeïsche,
Hyperboreïsche, Aethiopische e. a. worden
genoemd. Over het algemeen verbindt inca
aan het woord Oceanus het begrip van eb
en vloed.
g

Occelus of Ocellus Luciïnus, Ooç of
'OxUoç i A(n'xaJ6Ç, pyth agoreïsch wijsgeer

nit onzekeren tijd ; het hem toegeschreven
werk 2t,- et', lfÇ 7t (CiiTÇ çI'oewc is waarschijnljk eerst uit de le eenw voor C.
Oeelum, stad der O-raioceli in de 0-rajische
Alpen.
Oeha, berg in het Z. van Euboea, bij de
stad Carystus.
Ochus, f2Xoc:, bijnaam van Artaxerxes III
Oelius, 5 J2 y o ç, 1) linker zijrivier van den
Oxus, tgw. Sangalak. - 2) rivier in Hyrcania,
die in de Caspische zee nitstroomt, tgw. Atreb.
Oenus, " Oroç, zoon van Tiberis en Manto,
stichter van Mantua . V. a. was hi : -een zonn
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of broeder van Aulétes, den stichter van Perusia, en had hij Felsina, het latere Bononia,
gesticht.

Ocricnlum, 'Ozoizo) u., welvarend municipium in Umbria aan den Tiber en de via
Flaminia, thans Otricoli.
Oetavia (lex) f r°ummzentaria ter verhooging
van den korenprijs en gedeeltelijke opheffing
der ier Sempronia. Zie Aiznona en Octavi2 n°. 5.
Oetaviánus, zie Iulii n°. 14.
Oetavii, rom. gesl., uit Velitrae afkomstig,
dat reeds in den koningstijd naar Rome ver
On. 0e1avius, rom. vlootvoogd in-huisde.1)
den tweeden punischen oorlog (205 en 202).
In 192 werd hij als gezant naar Griekenland
gezonden, om Antiochus tegen te werken. —
2) Cn. Octavius, zoon van n°. 1, was in 168
rom. vlootvoogd tegen koning Perseus, die
zich op Samothrd,ee aan hem moest overgeven.
Van den buit bouwde hij de porticus Octavia
te Rome. In 165 was hij consul ; in 162 werd
hij te Laodieda vermoord, terwijl hij met een
staatkundigen last in Azië vertoefde. — 3)
Jl1. Octavius, in 133 volkstribuun met Ti.
Gracchus, verzette zich tegen diens akkerwet
en werd op diens voorstel door het volk
afgezet. Zie Sempronli n°. 10. — 4) Ca. Oclavizcs,
consul in 87, trachtte als hoofd der optimatenpartij Cinna te keer te gaan en verdreef
hem zelfs uit Rome ; toen echter Cinna Rome
bestormde, werd Oct. vermoord. — 5) M.
0e1avius, zoon van n°. 4, bewerkte als volkstribuun eene inkrimping der korenwet van
C. Gracchus, zie 0ctavia (lex) frumentaria. —
6) L. Oetavius, consul in 75. — 7) M. 0e1avius
was in den burgeroorlog vlootvoogd van Pompeiu s ; hij verdreef Caesars legaat P. Cornelius
Dolabella uit Illyria en nam C. Antonius gevangen (49). Later belegerde hij tevergeefs
A. Gabinius te Salona. Na den slag bij
Pharsálus wordt hij door een gedeelte zijner
manschappen verlaten, hij lijdt een neder laag tegen P. Vatinius, en vlucht met de
rest van zijn vloot. — 8) C. 0ctavius, geroemd
om zijn goedheid en braafheid, praetor in 61,
vernietigde in 60 het overschot van Catilina's
benden en bestuurde daarna met grooten
lof Macedonia, waar hij tegen de Thraciërs
streed (60/59). Hij was de vader van keizer
Augustus. Hij stierf in het begin van- 58 te
Nola. — 9) C. 0ctavius, zoon van n°. 8,
geb. in 63, was vier jaar oud, toen zijn vader
te Nola overleed. Hij was de latere keizer
Augustus. Zie Iuliï n°. 14. — 10) Oelavia,
dochter van n°. 8, eerst gehuwd met C. Claudius Marcellus en daarna (40) met M. Antonius, den drieman, won aller harten door
haar edel en zacht karakter. Zij droeg er
veel toe bij om eene uitbarsting tusschen
haar man en haar broeder Octavidnus te voor
Doch Antonius, naar het Oosten ver -komen.
verwaarloosde haar, zooals hij te-troken,
voren Fulvia had gedaan, en liet zich in 32
van haar scheiden. Zij stierf in 11, diep betreurd als een toonbeeld van eene rom. vrouw
en moeder. Zij liet de portleus Oetaviae bouwen, waarvan nog enkele brokstukken over
zijn. Daar zij nog een oudere zuster had,
SCHLIMMER en DE BOER.
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wordt zij ook wel minlor bijgenaamd. Haar zoon,
de in 23 gestorven M. Marcellus (Claaclii
n°. 37), om wien zij tot haar dood gerouwd
heeft, was de eerste man van Augustus' dochter
Julia. — 11) Octavia, dochter van keizer
Claudius uit diens derde huwelijk met Valeria
Messalina, huwde in 53 na C. met keizer
Nero. Hare strenge zeden konden hem echter
niet behagen. Ze werd eerst door Nero verstooten, daarna verbannen naar Pandataria
en vermoord (62). Zij was zeer geliefd bij
het volk, en na Nero's dood leverde zij de
stof voor een tragedie Octavia, die onder de
geschriften van Seneca bewaard gebleven is.
OctooMrus, tgw. Martigny, stad der Veragri,
in het tegenw. kanton Wallis.
Oetogésa, stad der Ilergetes aan den Ibérus
in Hispania.
Ocypete, een van de Harpyiën.
0cyrhoe, 'f2r,')ó,/, dochter van Chiron en
Chariclo, eene wijze profetes; zij werd in een
paard veranderd.
Oden 1thus, VLdiv« 3 -oS, aanzienlijk burger
van Palmyra, die zich in liet zoogenaamde
tijdperk der 30 tyrannen tot vorst verhief
(261 na C.), den perzischen koning Sapóres
uit Syrië verjoeg, en door den rom. keizer
Galliénus als mederegent erkend werd. In 267
werd hij door een bloedverwant omgebracht.
Zijne weduwe, de schoone en begaafde Zenobia
nam nu als beheerscheres van het Oosten de
teugels van het bewind in handen.
0dessus, ' Ocb ooh , milesische kolonie in
Thracia aan den Pontus Euxinus (Zwarte
zee), thans Varna.
ov, gebouw voor muzikale wedOdéum,
strijden, gebouwd op de wijze van een theater, doch van een dak voorzien. Pericles
liet het eerste odeum te Athene bouwen. Bij
het beleg der stad door Sulla in 86 brandde
het af, doch werd op kosten van den cappadocischen koning Ariobarzanes, Philoromaeus bijgenaamd, weder opgebouwd. Herodes
Atticus gaf aan Athene een tweede odeum
ten geschenke, het prachtigste der oude wereld; het kon 8000 personen bevatten. Ook
te Corinthus bouwde Herodes er een. Na dat
van Athene was het odeum van Patrae het
prachtigste. Het eerste odeum te Rome was
dat van Domitinus.
Odo eer, een Rugiër, die bij een opstand
der rom. huurtroepen zich aan hun hoofd
stelde, den laatsten keizer van het westrom.
rijk, Romulus Augustulus, afzette, en een
koninkrijk Italië stichtte, 476 na C. In 493
werd hij ten val gebracht door Theodorik,
koning der Oostgothen.
0domanti, thracische volksstam aan den

w&

mons Orbdlus, tusschen den Strymon en den
Nestus.
Odrysae, ' 0Jof ofat, het machtigste volk
van Thracia, uitstekende ruiters met voor
paarden. Hun grootste macht be--treflijk
reikten zij onder de achtereenvolgende koningen Teres, Sitalces, met wien de Atheners in 431 een verbond tegen Perdiccas van
Macedonië sloten, en Seuthes I. Diens neef
Seuthes II riep de hulp in der 10000 Grieken,
28
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die met Xenophon huiswaarts keerden. Twisten over de opvolging brachten den staat later
wel in een zekere afhankelijkheid van Macedonië , maar toch bleef hij zelfstandig bestaan,
ook nog onder de Rom., tot hij eindelijk in
46 n. C. onder den naam 'Thracia bij het rijk
werd ingelijfd.
Odysseus, 'Ofzoan' c, Ulizes, zoon van Laërtes of Sisyphus en Anticléa, koning van
Ithaca, Sane en Zacynthus. Ook hij had naar
de hand van Helena gedongen, en toen aan
Tyndareos een goeden raad gegeven (z. Helena),
uit dankbaarheid daarvoor was deze zijn voorspraak bij Icarius, toen hij diens dochter Penelope tot vrouw begeerde. Toen de troj aan
oorlog uitbrak, was 0. verplicht mede-sche
op te trekken ; v. s. had hij door geveinsde
krankzinnigheid getracht zich aan die verplichting te onttrekken, maar was deze list door
Palamddes (z.a.) ontdekt. Hij ging dus met
12 schepen naar Troje en toonde zich daar een
dapper en volhardend krijgsman, maar vooral
onderscheidde hij zich door schranderheid,
tegenwoordigheid van geest en welsprekendheid. Daarom werd hij vooral gaarne gebruikt,
waar deze eigenschappen te pas komen, als
onderhandelaar of verspieder, en luistert men
met aandacht naar zijn raad. Vóór het begin
van den oorlog werd hij naar Troje gezonden
om Helena terug te eischee, hij weet Achilles
(z.a.) op te sporen, als deze zich op Scyrus
verborgen houdt, bij den strijd om de wapenen
van Achilles behaalt hij de overwinning op
den grooten Aiax, en het houten paard, waardoor eindelijk Troje genomen werd, was van
zijne vinding. Maar bovenal is hij beroemd
door vele gevaren en avonturen, die zijne
terugreis bemoeilijkten en die het onderwerp
uitmaken van de Odyssea van Homérus. Tien
jaar lang zwierf hij over de zee en door verre
landen, eer hij zijn vaderland weder bereikte.
Reeds was hij tot kaap Malea gekomen, toen
een storm hem naar het land der Lotophagen
dreef, waar sommige van zijn makkers zoo
door den smaak van de zoete lotusvrucht bekoord werden, dat zij met geweld naar de
schepen teruggedreven moesten worden. Daarna landde hij bij de Cyclopen, hier beroofde
hij den woesten menscheneter Polyphdmus
(z.a.) van het gezicht, waarom hij sedert voort
toorn van Poseidon vervolgd-dureno
werd. Op het eiland van Aeolus werd hij goed
ontvangen, en bij zijn vertrek kreeg hij een
zak mede, waarin alle winden opgesloten waren behalve de Westenwind, zoodat de vaart
zeer voorspoedig was, maar in het gezicht van
Ithaca openden sommige schepelingen den zak,
de winden ontsnapten en een geweldige storm
dreef het schip weder naar het eiland van
Aeolus terug. Vervolgens kwam hij bij de
Laestrygonen (z. Antiphates) en bij Circe (z.a.),
op wier raad hij over den Oceaan zeilt en in het
voorportaal der onderwereld de schim van Tiresias over zijne verdere lotgevallen onderv r aa g . Langs het eiland der Sirenen, tusschen Scylla en Charybdis doorzeilend, komt
hij op Thrinacia, waar zijne tochtgenooten,
door den uitersten honger gedreven, zich in
,

weerwil van zijne dringende vermaningen aan
de kudden van Helius vergrijpen. Deze beklaagt zich bij Zeus, die het schip van 0.,
zoodra het weder in zee is, door een bliksem
verbrijzelt en alle schepelingen doet om--stral
komen, behalve 0. zelf, die op een plank naar
het eiland Ogygia drijft. Daar wordt hij
ontvangen door Calypso (za.), en zeven jaar
blijft hij, hoewel door heimwee verteerd, bij
haar ; als zij hem eindelijk op uitdrukkelijk
bevel der goden laat gaan, vaart hij 18 dagen
lang gelukkig op een door hem zelf vervaardigd vlot; daarna merkt Poseidon hem op,
en in een vreeselijken storm wordt het vlot
verbrijzeld, maar door de hulp van Ino Leucothea komt hij, met verlies van alles, zelfs
van zijne kleedenen, op het eiland Scheria.
Van uitputting valt hij in slaap, en zoo wordt
hij gevonden door Nausicaa, die hem naar
het hof van haar vader Alcinous, koning der
Phaeaciërs, brengt. Nadat hij hier eenige
dagen eene gastvrije ontvangst had genoten,
zich bekend gemaakt en zijne lotgevallen ver
wordt hij eindelijk, met geschen--hald,
ken overladen, naar zijn vaderland teruggebracht. Daar verneemt hij dat zijne moeder
van verdriet over zijne lange afwezigheid
gestorven is, dat zijn vader zich uit de stad
teruggetrokken heeft, dat sedert drie jaar meer
dan 100 edele jongelieden naar de hand van
Penelope dingen, en in afwachting van.
hare beslissing in zijn huis brassen en zwelen en zijn vermogen verteren, en eindelijk
dat Telemachus, die in den laatsten tijd
begonnen is zich krachtiger tegen hen te verzetten, nauwelijks voor hunne lagen veilig
is. Door Athéna, zijne trouwe beschermster,
als oude bedelaar vermomd, maakt hij zich
voorloopig alleen aan zijn zoon bekend, dan
gaat hij naar zijn huis en komt er juist wanneer Penelope, die nog steeds op de terugkomst van haar gemaal hopend, tot nu toe
aan hare vrijers geen beslissend antwoord gegeven heeft, zich eindelijk gedwongen ziet eene
keuze te doen. Zij verklaart dat zij hem tot
echtgenoot zal nemen, die den boog van 0.
kan spannen, en als niemand daartoe in staat
is, vraagt 0. zelf, nog steeds als bedelaar
vermomd , of hij het beproeven mag; zij stemt
toe, en zoodra hij den boog in handen heeft,
doodt hij met de hulp van Telemachus en
eenige getrouwe dienaars al de overmoedige
vrijers. Daarna maakt hij zich bekend, terwijl
Athéna een oproer stilt, dat door den moord
der vrijers dreigde te ontstaan. — Over zijne
verdere lotgevallen zijn de berichten ver
doodde hem zijn eigen zoon-schilend.V
Telegonus (z.a.), zonder hem te kennen, v.a.
was hij naar Italië gegaan en had daar
verscheiden steden gesticht.
Oea, Oh, 1) vlek op het eiland Aegina. —
2) stad op de kust van Africa, tusschen de
beide Syrten.
-

Oeager, Ouhhyooy, koning van Thracië, v.s..
vader van Orpheus en Linus. Vandaar Oea grius
= thracisch.
0eagrides, OLay^obA S, de Muzen, als zusters,
t

,

van Orpheus, den zoon van Oeager.

OEANTHE— OEDIPUS.
Oeanthe, éa, OLá1)49 1/, OZáv9 Fu , stad der
Locri Ozolae aan de westkust van de golf
van Crisa.
Oeax, 0f, zoon van Nauplius n°. 2.
Oebalia, de burcht van Tarentum. Zie
-

Oebalus.

Oebalides, OL1 aalark, Hyacinthus of de
Dioscuren (Oeha.lii fratres), afstammelingen
van Oebalus. Soms alg. = Spartaan.
Oebalus, Ou ) oS, 1) zoon van Cynortas
of Periéres, koning van Sparta, vader van
Tyndareos. Naar hem wordt Helena Oebalia
pulley en Tarentum Oebalia are genoemd. —
2) zoon van Telon, verliet het eil. Capreae,
waar zijn vader over de Teleboërs regeerde,
en vestigde een nieuw rijk in Campanië.
Oeclialia, naam van verschillende
steden, als : 1) in Thessalia aan den Peneus,
tusschen Tricca en Pelinna, de zetel van den
door Heracles gedooden Eurytus. — 2) in het
N. van Messenia. — 3) in Trachis. — 4) nabij
Eretria op Euboea. — 5) in Aetolia.
Oeclides, zoon van Oecleus,
Amphiaráus.
Oeeus, eene zaal in een rom. huis, zonder
lichtopening in de zoldering. Het licht moest
dus door vensters naar binnen vallen of het
vertrek moest op een peristylium of veranda
uitkomen. Ze diende als pronkzaal (z. domnes)
of als tricliniuve.
Oedipus, OZck no2' S , OZc h7tód'r/y, zoon van
Laius en Iocaste. Wegens een onheilspellend
orakel (z. Laias) gaf zijn vader hem kort na
zijne geboorte aan een herder, met bevel het
kind op den Cithaeron te dooden. Door medelijden bewogen, volbracht de herder dien last
echter niet, maar gaf het kind aan een anderen
herder, die het medenam naar Corinthe en
het aan zijn heer, den kinderloozen koning
Polybus, gaf. 0. groeide op in de lneening
dat hij een zoon van Polybus was, maar toen
hij volwassen was geworden, werd hem eens
bij een feest toegevoegd, dat hij zich voor
een ondergeschoven kind wat al te trotsch
gedroeg. Deze woorden griefden hem, en daar
hij op zijne vragen om inlichtingen van ieder
ontwijkende antwoorden kreeg, besloot-en
hij het delphische orakel over zijne afkomst
te gaan ondervragen. Ook hiér kreeg hij echter
op deze vraag geen antwoord, maar de Pythia
herhaalde tot hem, wat eens tot Laius gezegd
was : dat hij zijn vader zou dooden, met zijne
moeder zou trouwen en met haar een geslacht
zou verwekken, dat goden en menschen tot
gruwel zou zijn. In de onzekerheid, of hij niet
misschien toch een zoon van Polybus en diens
echtgenoote was, besloot hij in ieder geval
niet naar Corinthe terug te keeren, en onverschillig waarheen hij zich begeven zoude,
sloeg hij den weg naar Thebe in. Op een
smallen bergweg kwam hem een reiziger te gemoet, die op een wagen gezeten was en door
eenige dienaars begeleid werd; wijken was
moeielijk, er ontstond een twist, waarbij 0.
den reiziger en zijn geheel gezelschap doodde,
behalve één man die ontvluchtte. Daarna
kwam hij in Thebe aan en vond het land in
de grootste verwarring : de koning was kort
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te voren op reis aangevallen en gedood, en
bovendien werd het land geteisterd door de
Sphinx (z. a.), die reeds talrijke slachtoffers
gemaakt had. In deze omstandigheden nam
Creon, de broeder der koningin, voorloopig
de regeering in handen en maakte bekend
dat hij, die het land van de Sphinx zou ver-=
lossen, met de hand van Iocaste en de koninklij ke waardigheid zou beloond worden. 0. lost
het raadsel van de Spinx op en wordt zookoning van Thebe, maar tevens huwt hij
zooals het orakel voorspeld had, met zijne
moeder; dat hij de moordenaar van Laius
is, kan hij niet vermoeden, want de eenige
man, die het bericht van diens dood in
de stad gebracht heeft, beweert dat hij
door een rooverbende den dood gevonden
heeft; op deze wijze wil hij het n.l. doen
voorkomen, dat hijzelf niet uit lafheid, maar
voor de overmacht gevlucht is. Lang regeert
0. gelukkig en tot heil van het land, bij
Iocaste krijgt hij vier kinderen : Eteocles,
Polynices, Antigone en Isméne. Na vele jaren
wordt liet land echter door een verschrikkelijke
pest bezocht, en in den hoogsten nood zendt
0. zijn zwager Creon naar Delphi, ten einde
Apollo om raad te vragen. Het antwoord luidt
dat de toorn der goden op het land zal blijven
drukken, totdat de moordenaar van Laius
verbannen of ter dood gebracht zal zijn. Vol
ijver begint 0. zijne nasporingen om hem te
vinden, maar niemand kan hem inlichtingen
geven dan de man, die bij den moord tegen
geweest, toevallig dezelfde die hem-wordigs
als kind op bevel van Laius had moeten dooden.
Terwijl deze man ondervraagd wordt, komt
een bode uit Corinthe den dood van Polybus
berichten, deze bode is dezelfde, die 0. als
kind van den anderen herder had overgenomen
en naar Corinthe gebracht, en door de elkander aanvullende verklaringen van deze twee
personen ontdekt 0. eindelijk, hoe de oude
orakels vervuld zijn. Bij steekt zich in wanhoop de oogen uit, terwijl Iocaste zich ophangt.
Ofschoon hij in het begin gewenscht had,
volgens het bevel der goden, uit het land,
verbannen te worden, weet Creon hem tot
bedaren te brengen, en zoolang deze regeert,
blijft 0. inderdaad te Thebe. Toen echter zijne
beide zonen volwassen waren geworden, behandelden zij hun vader met minachting, erg
spoedig dwongen zij hem het land te verlaten.
0. vloekt zijne zonen en terwijl zij zich alleen.
om de bevrediging hunner heerschzucht bekommeren, begint hij, oud en blind, een
zwervend leven, waarbij hem zijne dochter
Antigone trouw vergezelt en ook Isméne hem
nu en dan diensten bewijst. Wel verklaarde een
later orakel, dat het land, waar het graf van
0. zich zou bevinden, groot en bloeiend zou
worden en door Thebe niet te overwinnen zou
zijn, en trachtten daarom Creon en Polynices
hem te bewegen naar zijn vaderland terug
te komen, maar 0., die intusschen bij Theseus
in Attica vriendelijk opgenomen is, wil hier
niets weten. Met de goden verzoend, eindigt-van
hij zijn leven zacht in het woud der Eumeniden op den heuvel Colónus bij Athene, zijn
;

;
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graf is alleen aan de koningen van Attica
bekend en is een onderpand van heil voor
hun land. — Volgens de oudste verhalen was
de naam van zijne moeder Epicaste, en regeert
hij na de ontdekking zijner grnweldaden,
hoewel door de Erinyen gekweld, tot liet einde
van zijn leven over Thebe. Nadat Epicaste
zich opgehangen had, nam hij Euryganëa tot
vrouw, en deze was de moeder zijner vier
kinderen. Later zoude hij haar verstooten en
Astymedksa tot vrouw genomen hebben.

Oenéis, OLri i^ , eene van de 10 phylen,

waarin de bevolking van Attica door Clisthenes verdeeld werd.
Oeneon, OLJv()J-, havenstad der Locri Ozolae.
Oeneus, OZ vu's, zoon van Portheus of Por thaon, koning van Calydon en Pleuron, de
eerste die den wijnbouw in Aetolië invoerde,
waartoe Dionysus hem zelf den eersten wijnstok gaf. In zijn tijd had de calydonische
jacht plaats. De zonen van zijn broeder Agri ns
zetten hem gevangen en gaven de regeering
aan hun vader, Diomedes doodt echter na
zijne terugkorist van Troje Agrius met de
meeste van diens zonen en geeft de regeering
aan zijn grootvader terug, die haar echter
aan zijn schoonzoon Andraemon afstaat. —
Op eene reis in de Peloponnésus werd hij
door de in leven gebleven zonen van Agrius
gedood. Diomédes begroef hem in Argos,
op de plaats die naar hem Oenoë genoemd
werd.
Oeniadae, Oiiibádet, oude kustsi. van Acarnania aan den mond van den Achelóus, die
ze in den winter onder water zette. De burcht,
Nasus, 'roos (z. a.), lag op een eilandje in
een meertje.

0eni d es, W ilé i^T^s, Meleager en Diomédes,

zoon en kleinzoon van Oeneus.
Oenoanda, O i Javdr^, stad in Cabalia, op
de grenzen van Lycia.
Oenoë, OL-'6i1, 1) attische demus bij Elen,

therae, tot de hippothoönsche phyle behoorende, grensvesting tegen Boeotia. — 2) attische demus der phyle Aeantis, bij Marathon. —
3) corinthische sterkte aan de golf van Corinthus. — 4) vlek in Argolis, ten W. van
Argos. — 5) stadje in Elis aan den Ladon,
oudtijds Ephyra geheeten.
0enomaus, 0i'io taoS, zoon van Ares, koning van Pisa. Daar hem voorspeld was, dat
hij zou sterven wanneer zijne schoone dochter
Hippodam^a trouwde, maakte hij bekend, dat
hij hare hand slechts aan den,ene zou geven,
die hem in den wedren overwon. Daar hij. van
Poseidon paarden gekregen had, die alle andere
in snelheid overtroffen, was hij zeker dat deze
voorwaarde niet vervuld konde worden. Reeds
velen, die om Hippodamea aanzoek gedaan
hadden, waren op deze wijze door 0. overwon nen en gedood, totdat Pelops den wagenmen
omkocht om zwarte-nerva0.,Mytilus
was in plaats van pinnen in de assen van
den wagen van zijn heer . te steken, daardoor
viel de wagen van 0. om, hij werd door zijne
paarden voortgesleept en kwam jammerlijk
cm. — V. a. overwon Pelops hem niet door
verraad, maar door de hulp van Poseidon,
,

die hem paarden geschonken had, nog vlugger
dan die van 0.
Oei ne, Obi-wa-n, 1) oude naam van Aegina.
— 2) dochter van den riviergod Cebren, gemalin van Paris, bij Wien zij een zoon had,
Corythus (z. a.). Toen Paris doodelijk gewond
was liet hij zich bij haar brengen, daar zij

hem koude genezen, maar vertoornd over
zijne ontrouw, weigerde zij. Maar toen hij
gestorven was, wierp zij zich van smart op
den brandstapel, waarop zijn lijk lag, en
verbrandde zij met hein.
Oenopiiyta, r a OZi o^t Sze, vlek in Boeotia,
aan den Asopus, waar de Atheners in 456
de Boeotiërs versloegen.
0enopia, OLroniiz, oude naam van het eil.
,

Aegina.
Oenopion, Ob'ro7chwv, zoon van Dionysus of

Rhadamanthys en Ariadne, die van Creta
naar Chius verhuisde en daar den wijnbouw
invoerde, z. Orion.
Oenotria, 0^^ wi u. = wijnland, oude naam
voor Lucania en Bruttii, en dichterlijk voor
geheel Italia. De Oenotri zijn de oudste bewoners dezer streken ; ze werden door de
Grieken, die zich aan hun kusten vestigden,
onderworpen. Een gedeelte der Oenotri vindt
men nog later op Sicilia, zie Torganíiain.
Zie ook Oenótr2.us.
Oenotropi, -pae, OZi'ózeo,Zo&, dochters van
Anius, die van Dionysus het vermogen hadden gekregen om alles wat zij wilden in wijn,
V. a. in wijn, koren en olie, te veranderen.
Haar vader konde door deze gave het grieksche
leger voor Troje negen jaar lang van het
noodige voorzien. Later trachtte Agamemnon
de meisjes niet geweld naar Troje te brengen,
doch Dionysus veranderde ze in duiven.
Oenótrus, OGi'wr oc, jongste zoon van Lycáon, verhuisde uit Arcadië naar Italië, waar
een deel naar hem Oenotria genoemd-van
werd.

Oeniis, OZvovc, rivier in Laconica, die boven
Sparta in den Eurótas valt.
Oenussae, OLvvoi3oosn, 1) vijftal eilandjes

tusschen Chius en de aziatische kust (het
Mimasgebergte). — 2) eilandengroep ten Z.
van Messenia.
Oeónus, OLwv6S, zoon van Licymnius, bondgenoot van Heracles in den oorlog tegen Auglas, eerste overwinnaar in den wedloop bij
de olympische spelen. In Sparta werd hij
door de zonen van Hippocoön gedood, later
werd er een gedenkteeken voor hem opgericht.
0 pro ei, 'J2)6(L of 'JL^oo r , riviertje en eilandj e
bij Plataeae in Boeotia.
Oesyme, OZoilu-r^, thasisehe kolonie op de
thracische kust, tusschen den Nestus en den
Strymon.
Oeta, O, zijtak van liet Pindusgeb., die
zich ten Z. van Thessalia tot bij de Malische
golf uitbreidt en waarvan de Callidromus
met den pas der Thermopylae en de Cnemis
eene voortzetting zijn. Het is een woest ge
bijna 6000 voet hoog. Op den Oeta-bergt,
liet Heracles zich verbranden.
Oetaei, OLraao„, thessalische volksstam aan
het Oetagebergte, ten W. van Doris en Malis.

OETYLUS—OIKL4.
Oetyltts, OGrit)o c , havenstad in Laconica
aan de Messenische golf niet een tempel van

Serilpis.
Ofella, familienaam in de gees Lucreíia,

4).

(Lucretii n°.
Ofilii. L1. O filius, een bekwaam , rechtsgeleerde, tijdgenoot van Cicero en vriend van
Caesar. Een andere Of lius komt voor in den
oorlog van Oetavidnus tegen S. Pomnpeius.
Ogulnia (lex) van de volkstribunen Q. en
Cn. Ogulnius (300), dat er in plaats van 6
patricische pontifices en 6 (v. a. 5) pair.
augurs 9 pontifices en 9 augurs zouden ge
worden, en dat hiervan 5 plaatsen-kozen
door plebejers noesten bezet worden. Hieruit
blijkt duidelijk, dat reeds in 300 de aan
plebejers de macht in handen hadden.-zienljk
0;ulnii. Van deze familie zijn, slechts twee
broeders bekend ; zie Oqulnzia lex. Als aedilen
lieten zij in 296 van de boeten, aan woekeraars opgelegd, bronzen beelden tot versiering
van Rome gieten, o.a. van Romulus en Remus,
door de wolvin gezoogd. Zie hieromtrent
Ruminct. Q. O gulnius was een dergenen, die
in 293 naar Epidaurus werden gezonden, zie

Aesculapius.

Ogygia, 's2yi'yLa,1) het eiland van Calypso,
de navel der zee genoemd, waarmede waar
bedoeld wordt, dat het zoo ver-schijnlk
mogelijk van ieder vastland verwijderd was.
— 2) oude naam van Thebe.
Ogyges, Ogygus, 'f27 y 11ç , "JL y vyo ;•, een

attische of boeotische koning uit zeer ouden
Lh
tijd, onder wiens regeering het land door
een groote overstrooming geteisterd werd.
Een van de poorten van Thebae heette de
Ogygische, ook een woud en heuvel in de
Inabijheid van de stad droegen dien naam.
.
— Ook worden Ogygische nimfen genoemd,
die voor dezelfde gehouden worden als de

s

Erinyen.

Oleles, clews, '0^z)Lfs,
-

-

2s,

kleinzoon

van Melampus, vader van Amphiar us. Hij
vergezelde Heraeles op diens tocht tegen Laomedon en sneuvelde daarbij. V.a. zoude hij
echter behouden van Troje teruggekomen zijn
en sedert in Arcadië gewoond hebben.
0iclides, ' Otz),ric1;S, Anlphiardus, zoon van
Oieles.
OLz^u, 0,'zo;, huis. Hoewel de inrichting
van de huizen bij de Grieken, evenals overal, naar de beschikbare ruimte en de behoeften der bewoners verschillend geweest moet
zijn, kan men zich toch, gebruik makende
van de mededeelingen van oude schrijvers,
zeer in het algemeen een denkbeeld vormen
van hun aanleg. Eigenaardig is aan de grieksche huizen ten eerste, dat een betrekkelijk
groot deel van de door muren ingesloten
ruimte onoverdekt blijft, ten tweede, dat de
vertrekken verdeeld zijn in een afdeeling voor

..

mannen, waar ook vreemden ontvangen, gast
gegeven worden, enz., en eene afdeeling-malen
voor vrouwen, waar geen vreemde komt en
de eigenlijke zetel van het huiselijke leven is.
In de huizen, of liever paleizen, die Homerus
beschrijft, komt men van de straat door een
niet dubbele deuren gesloten gang (tó3-1o)
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op een open plaats (aïI)•^), omgeven door ver
voor slaven, stallen en dgl. Aan beide-trekn
zijden van de voordeur was eene zuilengalerij
(«G^ol'oi^ F^ïa fS) en aan de overzijde eene dergelij ke, maar doorloopende en waarschijnlijkk
ruimere, galerij ((LlOO 01' (J5),aaro^), waarachter het eigenlijke woonhuis (ck 1 a, dóµoS; de
(/ i 1 niet de galerijen, enz., heeten met elkander 7ro6cfoµoS) lag. Achter deze galerij
ligt liet mannenvertrek (yaoov ), vanwaar
een kleine gang (rroó3i^oov) naar de overige
vertrekken (&á Aaµot,) van liet huis geleidt;
onder deze is een het gewone verblijf van de
huisvrouw met hare slavinnen, terwijl de
verdere ruimte en, waar deze niet voldoende
is, ook een bovenverdieping (vJr4ov) slaap
voorraadkamers, enz., bevat. Van de-kamers,
voorgalerij loopt verder een gang langs de
geheele diepte van liet huis, waarop de ver
aan die zijde gelegen vertrekken-schilend
een uitgang hebben. — Van een atheensch
huis uit den hellenistischer tijd kan het plan op
deze bladzijde eene voorstelling geven. Daarop
is a de voordeur (nfd toS &i), b een gang
(Ol'a ck,^ ;z^^^1wr, ó vecooér ov), met een portierswo fling aan de eene en een stal aan de andere
zijde, c de open plaats (ai,) der mannenafdeei -^z&c ,aan alle vier zij den door zuilen
ling(W,00
omgeven (vandaar ook ;rxotocíf).toJ'),-gane
rondom welke de mannenvertrekken
oho, 1 — 9) gelegen zijn. Uit deze (Zv leidt
een gang d (1 o u L
,
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open is, waarschijnlijk de eigenlijke
I 7huiskamer (n«oiio.
Cj—
z(S, -c000zác) ; naast
1
dit vertrek zin
^j twee

I iE::- - : 9=

,

á^slaapkamers (3^^
µoS en agcPa&aí^(,goc,
1
c^) ; aan de andere
zijden van de «ï
b
zijn verschillende
J
vrouwenandere
vertrekken, geheel
achter in het huis zijn vertrekken h, waar
de vrouwen arbeiden, en door de achterdeur
i (u/7 0-ío«) komt men in den tuin of
op straat. — Het behoeft niet gezegd te
worden dat dit plan, dat geheel en al
berust op soms niet volkomen duidelijke
aanwijzingen bij oude schrijvers, in de wer
kelijkheid vele en belangrijke wijzigingen
koude en moest ondergaan, al ware het
slechts omdat daarbij op eene ruimte gerekend
is, die soms onvoldoende, maar zeer dikwijls
ook niet noodig en niet beschikbaar moet ge-
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weest zijn.. In vele gevallen wordt melding
gemaakt van een bovenverdieping, die in
groote huizen alleen gediend kan hebben als
verblijf voor slaven, bergplaats, enz., maar

van nog vele overblijfselen bewaard gebleven
zijn.

Olbia, 1) stad op de Oostkust van

Sardinia, de meest gewone landingsplaats der
Rom. — 2) kuststad in Gallia Narbonensis,
door Massilia (Marseille) gesticht. Tgw. Eonbes. --- 3) vesting in Pamphylia, in den hoek
der Pamphylische golf. -- 4) stad in Bithynia,
ook Astacus genoemd, z. a. — 5) stad in Scythia,
ook Borysthenis geheeten, aan de monden van
den Borysthenes(Dniepr) en den Hypanis( Bug).
Oleades, '0^.zdc?c, kleine volksstam in
Hispania, in het gebied der Oretani, aan
den bovenloop van den Anas (Guadiana).
Olcinium, illyrische zeestad, ten W. van
Scodra, thans Dulcigno. In den oorlog tegen
Gentius (168) schaarde zij zich aan de zijde
der Romeinen.

Olearas = Oliarus.
Olen, 'f2, mythisch dichter, uit Lycië
of uit het land der Hyperboreërs afkomstig,
de eerste die op Delus orakels van Apollo
verkondigde, uitvinder van de epische vers
werden oude hymnen van-mat.OpDelus
hem bewaard, waarvan de inhoud voor zeer
belangrijk gehouden werd.

waarheen in kleinere liet geheele vrouwenverblijf verplaatst is, zoodat dit in het geheel
geen afzonderlijke a2 had. Zeer groote afwijkingen toont bovenstaand plan van de over blijfsels van een particuliere woning, op Delus
gevonden, waarvan de indeeling volstrekt niet
met die van bl. 437 te vergelijken is, alleen is in B de gang te herkennen, terwijl
C de open plaats geweest moet zijn, die
klein en smal is en geene sporen van zuilen
meer vertoont, bij F was een waterput, de
bestemming van de overige ruimten is niet
nader te bepalen. Dat dit echter geen armoe dig- huis geweest is, mag men uit den smaak
ionische zuilen versierden voorgevel-volmet
veilig besluiten.
OZom^µ^i'i (yi), eigenlijk het bewoonde gedeelte van de aarde ; men veronderstelde,
dat de keerkringen wegens de hitte onbewoonbaar waren.. In engeren zin beteekent
o^,. het aan de Grieken, later aan de Romeinen bekende of door hen beheerschte gedeelte der aarde, orbis Bomanus, orbis terrainn and qu2s notes.
Oileus, ' 0Ja Fvs, koning der Locriërs, een
van de Argonauten, bij Eriópis vader van
Aiax, bij Rhene van Medon.
0ï'ovo róo^, OLcortoraí, waarzeggers, die de
toekomst voorspellen uit wonderteekenen (zinar(), voornamelijk uit liet verschijnen van
vogels, de omstandigheden, waarin deze zich
vertoonen, de richting, waarin zij vliegen, enz.
Olba, "0),1ri, stad in het binnenland van
-

Cilicia Trachea, ten N. van Soli, in den
hellenistischen tijd zetel van het priestergeslacht der Teucriden ; hier vond men den
tempel van Zeus Olbios, Z5i'S "0) tho5, waarj

Olennius, primipilaris, d.i. eerste centurio
bij de pildni of triarii, onder keizer Tiberius,
in 28 na C. naar de Friezen gezonden om de
schatting van runderhuiden te innen, bracht
hen tot opstand door zijne hebzucht. Hij
eischte huiden van oerossen of wilde stieren,
die bijna uitgeroeid waren, en daar de Friezen
geene zoo groote huiden konden leveren, werd
hierdoor eene bron van afpersingen geopend.
Olenus, "JL) u oc, bewoner van den ' Ida,
wiens gemalin Lethaea zich beroemde schooner te zijn dan alle godinnen ; voor dezen
overmoed werden beiden in steenen veranderd.

Olenus ,

"fL^^vo^

1) eene der 12 achaeïsche

bondssteden, aan de golf van Patrae (Patras). —
2) oude stad in Aetolia, ten W. van den Aracynthus, zetel van Oeneus, door de Aetoliërs
verwoest. -- Dichterlijk Olenius = achaeisch
of aetolisch, Olenia capella = de geit Amalthéa.
Oliarus, 'fLh „noóc, eil. van de groep der
Cycladen, ten W. van Parus, thans Antiparo.
De beroemde grot wordt bij de ouden niet
vermeld en schijnt hun dus niet bekend te
zijn geweest.
Oiigyrtus, 'O^Lytlozoc, bergvesting in N.O.
Arcadia, ten Z. van Stymph flus.
Olisipo, ' 0i1toiarwi', stad in Lusitania, thans
Lissabon, zie Junii no. 4.
Olizon, 'Ov, stad in het Z. van het
thessalische landschap Magnesia, tegenover

het eil. Euboea.
011ius (T.), de vader der schoone, maar
beruchte Poppaea Sabina, Nero's tweede vrouw.
011ius was een vriend van Seinus en werd
in diens val medegesleept. Zijne dochter droeg
niet den naam van haar eigen vader, maar
van haar moeders vader.
011ius, thans Oglio, rechterzijtak van den
Padus (Po), die in zijn loop den lacus Sebinos (lago d'Isea) vormt.
Olo^sson, '0) 0000chv, stad der Perrhaebi in
het N. van Thessalia.

OLOPHYXUS—OLYMP(I)ENI.

Oloph yxus, ' O) o^pi';o;, stad aan den berg

Athos met eene gemengde bevolking van Thraciërs, Pelasgen en Grieken (Chalcidiërs).
"Oa ri7, sterkte in AcarnaOlpae, "OJ
nia, op een heuvel aan de Oostkust der Ambracische golf gelegen.
Oltis, rechter zijtak van den Garunlna.
Olurus, "O)o2'oo;, 1) vesting in Achaia bij
Palléne op de sicyonische grenzen. -- 2) ook
Oltris en Dorium geheeten, stad in het N.
van Messenia.
Olympia, ' 0^.liµ7ri«, was niet zoozeer eene
stad, als wel eene verzameling van tempels
ziet de noodige worstelperken, loop- en renbanen voor de spelen, alles in een liefelijk oord
ten N. van de rivier Alphéus en ten 0. van
de beek Cladeus gelegen te midden van
plataan - en olijfboomen. In het eigenlijke
tempelgebied ( A^i:^c), gedeeltelijk door
muren omgeven, lagen ook het Heraeum, de
oude tempel van Hera (vroeger van Zeus en
Hera) met daarvoor het groote altaar van
Zeus, en de nieuwe Zeus- tempel uit de Me eeuw,
waarvoor Phidias het Zeus -beeld gemaakt
heeft, vele schatkamers (3ij oreveoi) en vele
wijgeschenken en standbeelden. Buiten de
Altis vond men o. a liet Gymnasium, de
Palaestra en het Stadium. Op kosten van het
Duitsche rijk is Olympia in 1875 —1881 vol
opgegraven. Oorspronkelijk behoorde-ledig
dit tempelgebied tot de stad Pisa (z. a.), doch
toen de Eleërs Pisa verwoest hadden, wilden
zij evenmin de vestiging eener zelfstandige
gemeente te Olympia als den herbouw van
Pisa toestaan. Zie ook Elis.
Olympia, zá 'Wit urci«, de olympische spelen, oorspronkelijk een feest ter eere van den
pelasgischen Zeus, later verbonden met lijk feesten ter nagedachtenis van Pelops, vervolgens door Heracles vernieuwd, en eindelijk
door. Lycurgus . van Sparta en Iphitus van
Elis voor goed geregeld. Het was het grootste
nationale feest der Grieken, 'waaraan sedert
het einde der 7de eeuw ook Grieken uit Azië,
Italië en Sicilië deelnamen, en waarbij alle
grieksche staten officiëel vertegenwoordigd
waren. De wedstrijd bestond aanvankelijk alb,

leen uit een wedloop, waarbij achtereenvolgens
gevoegd werden : d'hcsv2oy, Ji^&XoS, worstelen
en risrao-^oi', rijden met vierspan, paardrijden en n«ysoártov, wedloop in wapenrusting
(ó.t) zi7 coo,uos), rijden met tweespan. Wegens
het talrijke bezoek was het hier ook de meest
geschikte plaats tot het voordragen van rede
gedichten, enz., en tot het doen van-voering,
afkondigingen van algemeen belang ; eerbetuigingen aan bizondere personen of staten werden hier bekend gemaakt, enz. De feesten
werden om de vier jaar des zomers in de
Altis gevierd; oudtijds — men zegt tot 472 —
liep alles in één dag af, later duurden de
feesten vijf dagen. Uit naam van de Eleërs,
die het beheer over de feestviering hadden,
werd in alle grieksche staten eenigen tijd
te voren het naderen van het feest door
drie aanzienlijke Eleërs, o;rovcYoTOpo, bekend
gemaakt, en op deze bekendmaking volgde
,een stilstand in alle oorlogen tusschen griek-
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sche staten (izFxF) ; van heinde en ver
kwamen feestgezantschappen, de beroemdste
gymnasten van Griekenland als mededingers,
en ta,llooze toeschouwers toestroomen. De
kamprechters, ïUavoóéza , hadden streng toe
te zien. dat geen onwaardige aan een wedstrijd deelnam. Eerst nadat men hen had overtuigd dat men een vrijgeboren Griek van onberispelijk levensgedrag was en dat men zich
minstens 10 maanden in een gymnasium geoefend had, kreeg men verlof naar den prijs
mede te dingen. Deze bestond in een palmtak
en een krans van den heiligen olijfboom in
de Altis, door een knaap, wiens beide ouders
in leven waren, met een gouden mes afgesneden, terwijl de overwinnaar het recht kreeg
zijn standbeeld in de Altis te laten plaatsen.
Hoe groote waarde men aan zulk een prijs
hechtte, blijkt uit de eer, die den overwin
ook buiten het tooneel-nar
van den wedstrijd te beurt viel ; in zijn va
werd hij met gejuich ontvangen en-dersta
van alle lasten vrijgesteld en had hij een
eereplaats (7roosdoi«) bij alle feesten, de voornaamste dichters bezongen zijn roem, enz. -Sedert 776 begon men te Olympia lijsten van
de overwinnaars aan te leggen, dit j aar geldt
dus voor het eerste der eerste olympiade
-

(' Olctáç) en is het begin van de in Griekenland meest algemeene tijdrekening naar
Olympiaden. Ook_ de meest gebruikelijke afstandsmaat, het stadium, heeft naam en lengte
van de renbaan van Olympia. — Hoewel de
olympische feesten met het einde van de onafhankelijkheid van Griekenland veel van
hunne beteekenis verloren, werden zij nog
lang daarna met grooten luister gevierd; in
394 na C. werden zij op bevel van Theodosins d. G. opgeheven.
Olympiades, O) iLáorsç, de Muzen, naar
haar verblijf op den Olympus.
Olympias, ' 0^vp;r dr , 1) dochter van Neoptolemus van Epirus, huwde met Philippus
van Macedonië en werd moeder van Alexander
d. G. Met haar hartstochtelijk en heerschzuchtig karakter konde zij niet dulden, dat
Philippes eene andere vrouw, Cleopatra,
huwde, zij verliet hem, ging naar Epirus terug,
en laadde door haar gedrag zware verdenking
op zich, dat zij aan het vermoorden van haar
vroegeren echtgenoot medeplichtig was. Gedurende de afwezigheid van Alexander was
zij wegens hare aanmatiging voortdurend in
twist met Antipater, en na Alexander's dood
(v. a. reeds in 330) vond zij het raadzaam
naar Epirus te . vluchten. Ín 319 riep de
zwakke Polyperchon haar terug om den
jongen Alexander op te voeden, en nu nam
zij bloedige wraak op de partij van Antipater,
ook Arrhidaeus en diens gemalin werden gedood. Maar toen Cassander uit de Peloponnesus terugkwam en haar in Pydna belegerde,
moest zij zich na eene moedige en standvastige verdediging overgeven, en werd zij
door Cassander, in strijd met zijn gegeven
woord, ter dood gebracht (315). — 2) z. Olympia.
Olymp(i)ér^i, bewoners van
het gewest Olympene in Mysia.
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OLYMPIEUM--OPHELION.

Olympiéum, ' 021^,^c;ZL„óo^^, ook - i o l', 1)
tempel van Zeus Olympius, zooals er in ver
steden vermeld worden. — 2) stadje-schilend
op Sicilia vlak bij Syracusae, ten Z. van de
monding van den Anapus, naar zulk een
tempel genoemd en ook wel Oiimpann geheeten.
OlympiodOY'us, ' O) l'^.0 tiJ(ooS, 1) zoon van

Lainpon, dapper lochaag der Atheners in den
perzischen oorlog. — 2) atheensch archont,
veldheer tegen Cassander (304) en tegen Demetrius Poliorcëtes (287). — 3 van Alexandrie, neo- platonisch wijsgeer uit de school
van Iamblichus, leermeester van Proclus. —
4) neo- platonisch wijsgeer uit de school van
Proclus, schrijver van commentaren op verscheiden werken van Plato. — 5) van Thebe
in Aegypte, leefde te Byzantium in het begin
der 5de eeuw na C. en schreef eene geschiedenis van zijn tijd, waarvan een uittreksel
bewaard is gebleven.
Olympias, -pia, 'O) 'canto s , -qa«, bijnaam
van verscheiden goden en godinnen, naar hun
woonplaats op den Olympus.
Olympus, "OAt'^e7coS, 1) mythisch zanger en
fluitspeler, leerling van Marsyas, die zich
aan een wedstrijd met Pan waagde. — 2) beroemd fluitspeler, musicus en liederendichter
op liet einde der 8ste eeuw.
Olympus, "O^T^,anoS, naam van onderscheidene bergen. 1) op de grenzen van Macedonia
en Thessalia, in de mythologie de woonplaats
der meeste goden, (3-7000 voet hoog en van
boven met eeuwige sneeuw bedekt. — 2) in
Mysia, ten Z. der stad Prusa (Brussa). — 3)
in Galatia, ten Noorden van Pessinus, op de
grenzen van Bithynië. Hier versloeg Cn.
Manlius Vulso (Man/li n°. 4) de Galaten in
189. -- 4) vulkaan met gelijknamige stad
aan de Oostkust van Lycia. — 5) op den staart
van het eiland Cyprus. -- 6) in het Z. van
hetzelfde eiland. — 7) in Laconica bij Sellasia. — 8) op Euboea, ten N. van Eretria.
— 9) in het Z. van het eiland Lesbus.
Olynthus, "O2m' ó^, grieksche kolonie op
Chalcidice aan den sinus Toronaicus, de belangrij kste van alle volkplantingen aan de
macedonische kust. In den peloponnesischen
oorlog nam het de inwoners van Potidaea en
andere kleinere plaatsen in zich op en kon
hierdoor lang zijne zelfstandigheid handhaven, totdat het zich in 379 aan de Spartanen
moest overgeven. In 349 werd de stad aan
wel-gevalndor.PhipusMacedon,
zocht de redenaar Demosthenes in zijne drie
olynthische redevoeringen de Atheners tot het
zenden van tijdige hulp aan te sporen, doch
de Atheners draalden tot het te laat was. Philippus verwoestte de stad (herfst van 348), die
niet herbouwd werd, en verkocht de inwoners als slaven.

Olysipo = olisipo.
Ombrius, "C^,^obos, bijnaam van Zeus als
regengod.

Omana, Omanades, zie Homona, Honzona-

clenses.

Omen, zie aucyurict.

Ompllal e, ' Ogá2 i, dochter van Iardanus,

koningin van Lydië, bij wie Heracles als slaaf
diende. Zij werd bij hem moeder van Lamus
en A geldus.
Ouátas, 'Ov«z(^s, zoon van Micon n°. 1,
beroemd beeldgieter en schilder, uit de eerste
helft van de 5de eeuw.
Onea. "Oysa, bijnaam van Athéna, naar
haar heiligdom te Oncae bij Thebe.

Onehesmus, 'Oyxi ostóc, haven in Chaonia
(Epirus), tegenover liet eil. Corcyra (Corfu).
Onehestus, ' Oyxijoróc, 1) oude stad in Boeo
tia, in het gebied van Haliartus. — 2) rivier
in Thessalia, die bij Cynoscephalae ontspringt,
en niet een grooten omweg uitstroomt in het
meer Boebdis.
Oneus moiS, 'Ose(or3oos, "Ov^ta ^o^, ezels berg, aan het Z. uiteinde der landengte van
Corinthus, bij Cenchreae, een sleutel tot de
Peloponnësus en daarom een dikwijls hevig
betwist strategisch punt.

Onesieritus, -crates,

OoyzoS, —x^Oázr ,

van Aegina, leerling van Diogenes den cynicus. Hij ging roet Alexander d. G. naar Azië,
werd als gezant naar een indisch volk gezonden, en was later opperstuurman op de
vloot van Nearchus. Hij schreef eene geschiedenis van zijne tochten en van de daden
van Alexander, aan welke echter door de
ouden weinig vertrouwen geschonken werd.
Onochonus, 'Oz'óycovos, rivier in het gewest
Thessaliëtis in Thessalia, zijrivier van den
Penéus, tusschen den Panvisus en den Enipeus.
V. a. = Oizcheslus n 0 . 2.
Onomacles, '0s0ny)f^, een van de atheensche strategen, die in 412 bij •Milétus eene
overwinning op de Peloponnesiërs behaalde.
Onomacritus, 'OvotazobroS, Athener, tijd
een van de verza--genotdrPisa,
melaars en bewerkers van de gedichten van
Homerus. Bij verzamelde ook orakels van
Musaeus en Orpheus, maar daar hij deze
door interpolaties vervalschte, werd hij door
Hipparchus verbannen. Bij verzoende zich
echter later niet de Pisistratiden en werkte
door zijne voorspellingen mede om Xerxes
tot den oorlog tegen Griekenland te bewegen.
Onomarehus, 'O^^ogue;^o^, na den dood van
Philomélus (354) aanvoerder der Phocensers
in den heiligen oorlog. Hij plunderde den delphischen tempel, overwon Philippus van Macedonië tweemaal, en voerde den oorlog over
het geheel met geluk, in 352 werd hij echter
door Phillippus in Thessalië verslagen, bij
welke gelegenheid hij sneuvelde.
Onosander, 'Oi oo«^sfvoç, platonisch wijsgeer
omstreeks 60 na C., schrijver van eenige
werken over krijgskunde.
Onuphis, "Oroi^Tt , stad in de Nijldelta, in
het distrikt of den nomus Onuphitis.
Onusa, stad aan de kust van Spanje, ten
Noorden van Carthago Nova.
Opellius Maerinus (111.), zie Macrinus (lil.

Opellius).

Ophelion, 'J2q^2i:wn', 1) atheensch blij spel
waarschijnlijk uit het middelste tijd--dichter,
perk der comedic. — 2) grieksch schrijver over
geneeskunde en natuurlijke historie. — 3)zoon
van Aristonidas, beeldhouwer omstreeks 160,

OPHEL(L)AS—OPUS QLTADRATUM.

van wiep een beeld bewaard is gebleven.
Ook een schilder van dien naam komt voor;
misschien is dit dezelfde.

Olphel (1)as, 'Oril(^)5, generaal van Ptolemaeus Lagi, veroverde Cyréne (322) en regeerde er eerst als stadhouder, later onaf
Hij verbond zich niet Agathocles-hankelij.
tot een oorlog tegen Carthago, maar werd
spoedig daarop door zijn bondgenoot trouweloos vermoord (308).
O i►heltes, ' Oq)F ^1 t?1 s, de eigenlijke naam van
Archemorus (z. a.).
Oplhion, 'Oq lw^', 1) een van de oudste Titanen, die met zijne gemalin Eurynome nog
vóór Cronus regeerde, doch door dezen ver
-drevniTatusofdenOc
geworpen werd. — 2) een van de Giganten.
Ophis, "Oqtc, riviertje in Arcadia bij Man-

tinéa.
Ophiuchus, ' Oçrtov;ros, Serpen tarius, AnZ fuif er,

Avv9uiienens, een sterrenbeeld, voorstellend
een man, die een slang bij den kop houdt,
welke tusschen zijn beenen ligt. Men zag
daarin Asclepius, Heracles, Carnabon,
Triopas, Phorbas, Polyidus of nog anderen.
Ophinsa, ' 0wtoi o het slangeneiland,
1) eiland in de Propontis (zee van Marmara).
— 2) een der Pityusae, ook Colubraria genoemd. — 3) oude naam zoowel van Rhodus
als van Cyprus; dichterlijk Ophziusius —
cyprisch. — 4) oude naam van Tenus.
Ophrynéum, ' OcoI i' tov, stadje in Troas
aan den Hellespont, dicht bij Rhoetéum, met
een aan Hector gewijd bosch.
Opici, ' 0ryt,>:oi, of Osel, oud-italisch volk.
,
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Oppia (lex) sunpuaria, van den volkstri

Oppius, in 215. Zij verbood den-bunC.
vrouwen o.a. meer dan een halve uweia aan
gouden sieraden te hebben, of bonte gewaden
te dragen, of binnen den omtrek eereer stad
in een rijtuig te rijden tenzij bij godsdienstige
plechtigheden. In 195 werd zij afgeschaft.
Oppiánus, '0;r7cm 'ó;, 1) uit Cilicië, tijdgenoot van M. Aurelius, dichter van een didactisch epos, Aa'rt;:, over het leven der vis schen, vischvangst, enz., dat hij aan den
keizer opdroeg, en dat bij dezen, evenals bij
andere tijdgenooten, buitengewoon grooten bijval vond. Hij stierf reeds op zijn 30ste
jaar. — 2) uit Syrië, tijdgenoot van Caracalla, dichter van een dergelijk werk over
de jacht, Ktu'iztxcz.
Oppidum Batavoruni, z. Batavoduruni.
Oppii, plebejisch geslacht waarvan verscheidene leden vermeld worden. 1) Sp. Oppius
Cornicen, een van de tien mannen van 450,
die, volgens het verhaal, met App. Claudius
Crassinus zelfmoord pleegde. — 2) Q. Oppius,
proconsul van Asia, viel bij de verovering
van Klein -Azië in handen van Mithraddtes.
Eupator, en kreeg eerst door Sulla zijne vrijheid terug. — 3) onder de vertrouwelingen
van Caesar komt een C. Oppius voor, die te
Rome een tijd lang veel invloed had en zich
later bij Octavidnus aansloot. — 4) Oppius
Sabinus, legaat van Moesia onder keizer
Domiti nus, werd door Decebalus verslagen„
en sneuvelde (± 86 n. C.).
Oppius (,eons), een van de bergen van het,
^.Septimontium (zie Rona), gelegen in het Z.
van de regio Esquilina.
Ops, rom. godin van vruchtbaarheid en
overvloed, later gemalin van Saturnus. Oorspronkelijk is zij eene godin van den oogst,
en hoort zij bij Consus, hetgeen uit den
naam van haar feest, Opiconsivia, blijkt.
Haar andere feest, de Opalia, werd op 19
December gevierd. Als godin der zaadvelden
had zij den bijnaam Cons%vcr. Zij werd later
dikwijls verward met Fauna, Maia, Bona
Dea of geïdentificeerd met Rhea Cybele of

Zie Italia.
Opiconsivia, -siva, feest, ter eere van Ops
Consiva den 25sten Augustuste Rome gevierd.
Opilius (Aurelius), vrijgelatene, leeraar in
wijsbegeerte, rhetorica en grammatica, omstreeks 90, eerst te Rome, later te Smyrna.
Van zijne werken is niets overgebleven.
Opimii, plebejisch geslacht. 1) L. Opinies
verwoestte als praetor in 125 de opgestane
stad Fregellae. In 121 was hij consul en deed
toen aan liet hoofd der optimatenpartij den
gewapenden aanval op C. Gracchus, waarbij
deze met 3000 zijner aanhangers omkwam.
In 120 werd hij hiervoor zonder succes aan
hij censor ;-gekladorP.Dcius,nwa
in 115 als gezant tot Jugurtha gezonden,
liet hij zich door dezen omkoopen, waarvoor
hij later veroordeeld werd en te Dyrrachium
in armoede stierf. Het jaar 121 was een beroemd wijnjaar ; vandaar dat men nog lang
sprak van visaura Opiniavum. — 2) Q. Opinies
werd in 74 veroordeeld en door den praetor
C. Verres van zijn geheele vermogen beroofd,
omdat hij als volkstribuun de lex tribunicia
van Sulla had overtreden. -- 3) _l. Opinies,
praef. equiiaum onder Pompeius (48), ontsnapte
niet enkelen in Macedonië aan gevangen
soldaten van Cn. Domitius-nemigdor
Calvinus (Doei tii n° 15).
Opis, 'J27rbe, handelsstad aan de samen
-vloeingadPhyscuenTigr.

Opus quadratum, incertum, reticulatum,
laterieium . Met deze woorden duidt men in

Opitergium, rom. kolonie in liet land der
Veneti, tusschen Verona en Aquileia.

den Romeinschen tijd verschillende wijzen
van bouwen aan. Terwijl de Grieken naast.

Dem éter.
"Oit or, Opsonium, Obs-, toespijs, alles wat
bij het brood genuttigd wordt, vleesch, kaas,
vruchten, maar vooral visch, de voornaamste
lekkernij der ouden, waaraan veel geld
besteed werd.
geschenken, die de jonggehuwde
vrouw van haar echtgenoot, bloedverwanten
en vrienden kreeg, wanneer zij zich voor het
eerst na het huwelijk zonder sluier vertoonde.
Optimátes, de aristocratie te Rome, tegenovergesteld aan de populares, de volkspartij.
In engeren zin — nobiles.
Optio, luitenant of adjudant, die in den
beginne door den centurio of decurio zelf uit.
zijne manschappen gekozen werd (optare)..
Later ging de keus op de krijgstribunen
over.
,
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OPUS—ORESTES.

- prachtige bouwwerken van gehouwen steen
en marmer, vooral lucht- of zonsteenen gebruikt hebben voor huizen en tempels (zelfs
het Heraeum te Olympia was van zonsteen
opgetrokken op een onderbouw van natuursteen), hebben de Romeinen naast natuursteen, waarvan de lapis Tiburtinus (Travertino) de beste soort is, vooral veel baksteen
voor de kern hunner reusachtige gebouwen
gebruikt . Het opus quaciralwn der Romeinen
is een bouw uit vierhoekige steenblokken,
,op elkaar gelegd zonder eenige verbinding.
Het opus incertuni geeft de oudste wijze van

metselen weer. In een soort kalk van bijzon dere sterkte werden allerlei steenen, vooral
veldkeien, ingevoegd; alles werd dan later
met een dikke laag kalk overdekt, die weer
door het aanbrengen van een laag fijnere
kalk, de italiaansche stucco, gelegenheid tot
beschildering aanbood. Deze wijze van bouwen
vindt neen in de geheele eerste eeuw vóór
Christus. Iets later komt het opus reficulatum
op. Dit zijn vierkante baksteenen, op de
scherpe kant gezet, en zoodanig aan elkaar
gemetseld, dat de voegen schuine lijnen in
twee richtingen vormen, die den indruk van
een net maken. Dan volgt in het begin van
den keizertijd het opus laíericium, dat is een
baksteenbouw, die slechts in zoover van den
onzen verschilt, dat de Romeinsche baksteenen
platter, langer en breeder zijn dan de onze.
Opus, ' O rovS, hoofdstad der Opuntische
Looriërs , aan de golf van Euboea, de geboor,

teplaats van Patroclus.
Orbélus , "OPjJs o s , gebergte in Paeonia ten
W. van den Strymon.

Orbi et orbae. Volgens de opgaven bij den
census verkregen, werd door de censoren
aangelegd een register van belastingschuldi,gen, waarop voorkwamen : 1° de mannelijke
burgers, die in een tribus waren ingeschreven, en onderhevig waren aan het tributurz
(z. a.). 2 0 . de aerarii (z. a.). 3-1 . de orbi at
orbae. Orbi zijn de mannelijke weezen beneden 15 jaar, die door sterfgeval sui iuris
zijn geworden, en onder voogdij staan. Orbae
zijn de vrouwelijke weezen en de weduwen,
die sal iuris waren. Samen betaalden zij het
beiioodigde voor het aes equestre en het aes
liorcleariumn, (z. a.).

Orbilius Pupillus, uit Beneventum, eerst

klerk, vervolgens soldaat, ten slotte schoolmeester te Rome. Bij hem ging Horatius
school, die hein plagosus noemt, ter herinnering aan de klappen, die Orbilius uitdeelde.
Orbilius stierf in den ouderdom van bijna
100 jaar. Hij was een verdienstelijk man,
die echter veel met geldgebrek te kampen

had.

Orbis, in liet algemeen een" kring of schijf,
o. a. ook een rond tafelblad uit één stuk;
bij het leger een vierkant of carré, doch niet
hol, maar geheel met manschappen opgevuld.
Orbius (P.), praetor in Asia in 63, - door
Cicero als bekwaam, schoon niet welsprekend,
jurist geprezen.
Orbóna, oud -romeinsche godin, die aangeroepen werd door ouders, die kinderen ver-

loren hadden en weder kinderen wenschten
te krijgen. Zij had een altaar bij den tempel
der Lures.
Oreades insulae, 'Oozar1 i'i oob, de Orkney-

eilanden ten N. van Schotland.

Orehamus, "Oox«,^os, vader van Leucothoë.

Orchestra, ip% Oco«, in het algemeen een
dansplaats, in het bizonder de plaats waar
de dithyrambische koren ter eere van Dionysus zongen en dansten. In den schouwburg is
de orch. de ruimte tusschen de zitplaatsen der
toeschouwers en het tooneel, waarop bij tooneelvoorstellingen een houten stelling opgeslagen werd, die even hoog of weinig lager
was dan het tooneel en op welke de plaats
van het koor was. In rom. schouwburgen
werd ook de orchestra door zitplaatsen ingenomen ; hier zaten de senatoren.
Orehia (lex) sumptuaria, van den volks
-I- 181. Zij beperkte-tribunC.Ochs
het getal gasten bij maaltijden..
Orehomenus, 'Opxom„i'l , 1) oude en rijke
hoofdstad van westelijk Boeotia, bij Homerus
A-rol?',Ftos geheeten naar de Minyers en hun
koning Minyas, aan den Cephi(s)sus gelegen.
Het bestond reeds in den my ceenschen en
vóór-myceenschen tijd. Tijdens den trojaanschen oorlog was Orch. reeds niet meer zoo
machtig als vroeger ; later kwam het onder de
hegemonie der Thebanen, die het in 367 zelfs
verwoestten. Hoewel Philippus van Macedonia
de stad liet herbouwen, werd zij van geene
beteekenis meer. — 2) oude stad in Arcadia,
bij Homerus iro^l ti oc genoemd.
Oremni, slaven die bij testament rechtstreeks
waren vrijverklaard en wier patroon dus in
den Orcus was. Spottend noemt Cicero aldus
de nieuwbakken senatoren, die door Antonius,
zoogenaamd uit Caesars aanteekeningen, in
den senaat werden gebracht.
Orens, bij de Romeinen de god der onder
ook de onderwereld zelf.-werld—Has,
Ordessus, ' Oo(Î17oO i , thans Sereth, zijtak
van den Ister (Donau) in liet tegenw. Walachij e.
Ordoviees, volk in Britannia, in het N.W.
van het tegenw. Wales.
Oreades, 'Oonáás^, 'Ooois g-ncJsS, bergnimfen, komen vooral dikwijls als gezellinnen van
Artemis voor.
Orestae, ' Oolocm., volk in Epirus, in het
gewest Orestis, later bij Macedonia ingelijfd.
De sage leidt den naam af van Orestes, die
tot dit volk zou gevlucht zijn. Het is een
illyrischen stam.
Orestéa, ' Ooso raa, bijnaam van Artemis,
wier beeld Orestes uit Tauris naar Grieken
overgebracht.
-landh
Orestes, 'Ool6ciS, 1) zoon van Agamemnon
en Clytaemnestra. Bij het vermoorden van
zijn vader was hij nog een kind, en daar ook
zijn leven gevaar liep, zond zijne zuster Electra hem heimelijk naar Phocis, waar hij bij
zijn oom Strophius opgevoed werd. De zoon
van Strophius, Pylades, werd zijn trouwe
vriend en stond hem in zijn verder leven in
alle moeilijkheden en gevaren trouw ter zijde.
Met hem kwam hij na acht jaren naar
,

ORESTHASIUM--ORLON.
Mycénae terug, nadat hij eerst zelf het gerucht had verspreid, dat hij bij een wedren
verongelukt was en te zamen doodden zij
Aegisthus en Clytaemnestra. Maar ofschoon
0. door Apollo zelf tot die daad was aangemoedig d, werd hij door de Erinyen zijner
moeder vervolgd, hij verviel tot razernij en
dwaalde langen tijd rond zonder rustte vinden.
Eindelijk begaf hij zich op raad van Apollo
naar Athene en riep hij daar de hulp der
godin Athena in, deze bracht hem voor de
opzettelijk hiervoor bijeengebrachte rechtbank
van den Areopagus, die sedert bestaan bleef,
en voor deze rechtbank werd nu 0. door de
Erinyen aangeklaagd, door Apollo verdedigd.
Toen bij de stemming bleek dat evenveel rechIers voor vrijspraak als voor veroordeeling
gestemd hadden, wierp Athena een wit steentje (calculus Minervae) in de bus, zoodat 0.
vrijgesproken was. De Erinyen waren ver zoend en kregen onder den naam van Eumenides een heiligdom in Attica. — V.a. moest
0., om van zijn waanzin genezen te worden,
naar Tauris gaan en van daar het beeld van
Artemis naar Griekenland brengen. Zoodra
hij daar met Pylades aankwam, werden zij
gevangen genomen om aan Artemis (z. a.)
geofferd te worden, maar toen zij voor het
altaar stonden, bleek het dat de priesteres,
die het offer zou verrichten, Iphigenia (z. a.),
de zuster van 0., was. Na de herkenning
verschafte zij hun door list de middelen om
te ontvluchten, zij zelve ging mede en, om
aan het bevel van Apollo te voldoen, namen
zij ook het beeld der godin mede. --- V. a. had
Orestes gedurende den tijd van zijne razernij
in Arcadië rondgezworven, en niet ver van
Megalopolis was de plaats van zijne genezing
('.4n) met een heiligdom der Eumeniden. —
Naar Mycénae teruggekeerd, doodde hij Alétes (z. a.) en regeerde hij na dien tijd lang
en gelukkig. Hij huwde met Hermione, zond
spartaansche volkplantingen naar Aeolis, en
sloeg den eersten inval der Heraeliden onder
Hyllus af. Op hoogen ouderdom stierf hij te
Tegea aan een slangebeet, zijne beenderen
werden later naar Sparta overgebracht. In
beide steden werd hij als heros vereerd. —
2) zoon van den thessalischen vorst Echecratides, werd omstreeks 450 verbannen ; de
Atheners ondernamen een veldtocht tegen
Pharsdlus om hem terug te brengen, maar
moesten onverrichter zake terugkeeren.

Oresthasium, Oresthéum of Orestéum,
nov, -ocov, stad in het

'Oo^o9-áo&ov, 'Ooio8

Z. van Arcadia, ten 0. van het latere
Megalopolis.
0restheus, 'Oono&^dS, 1) zoon van Lyeáon,
stichter van Oresthasium, het latere Orestéum.
— 2) zoon van Deucalion, koning der Aetoliërs en der aangrenzende Locriërs. Zijn hond
bracht een kluwen ter wereld, dat hij in de
aarde liet begraven ; in het voorjaar ontsproot
daaruit een wijnstok, naar welks ranken (do)
de Locriërs zich ' O^ i) i n noemden.
Oretáiii, 's2o z«voI, aanzienlijke volksstam
in Hispania aan den Boven-Anns (Guadiana) tot aan het brongebied van den
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Baetis (Guadalquivir). Hoofdstad: Castulo.
Orelis, 'J2o„6S, vroeger Hestiaea, stad aan

de N.V. kust van Euboea, door Pericles in
445 gestraft met verdrijving der inwoners,
waarna het met 2000 atheensche cleruchen
werd bevolkt. Als strategisch punt speelde het
in de oorlogen der diadochen en later eerre
gewichtige rol.
'O9y^wrFs, heetten te Athene de personen,
die met elkander zekere offers brachten en
plechtigheden verrichtten, welke niet van
staatswege uitgingen. Ze bestonden al in den
tijd vóór Solon. Later verdwijnt het verschil
tusschen hen en de deelnemers aan een &l a0o^
(z.a.) (&i , (wdocc )

of iprt oS (z.a.)

(Oavtorab).

Orgetorix, aanvoerder der Helvetiërs, die

liet plan ontwierp tot de groote verhuizing
van dit volk in 61, doch vau streven naar
de alleenheerschappij beticht werd en, om de
doodstraf te ontgaan, een einde aan zijn leven
maakte.
Orgia, "Oogpa, werden de mysteriën genoemd met het oog op enthusiastische gemoedsbeweging, die deze geheime plechtigheden bij de deelnemers te weeg brachten; ook
de luidruchtige feesten van Dionysus (z.a.).

Oribasius, 'Op t/3dmoc, van Pergamus of
Sardes, beroemd geneesheer, lijfarts en raadsman van keizer Iulidnus. Door Valens en
Valentinianus verbannen, verwierf hij door
zijne kunst ook onder de barbaren groot
aanzien, en eindelijk moesten de keizers toegeven aan het algemeen verlangen, hem terugroepen, en zelfs de door hem geleden verliezen vergoeden. Hij was de schrijver van een

uittreksel uit alle beroemde geneeskundige
werken, waarvan een gedeelte in Latijnsche
vertaling bewaard gebleven is, en waarvan hij
later zelf weer een uittreksel gemaakt heeft.
Ook heeft hij een ` Y7tóµv 1/µa, memoires, geschreven, waarin hij de herinneringen van
zijn omgang met Julianus heeft te boek gesteld. Hiervan heeft Eunapius gebruik gemaakt, waaruit later wederom Zosimus geput
heeft.
Oricum, -us, 'f2p&x6v, '- , grieksche zeestad
in het Noorden van Epirus nabij de Ceraunische bergen.
Origenes , 'f2,ol y' fis, 1) de kerkvader, zoon
van Leonidas, geb. 185 na. C. te Alexandrië,
gest. 254 te Tyrus, leerling van Clemens
Alexandrinus. Nadat hij zich in zijne jeugd
met taalkundige en wijsgeerige studiën had
bezig gehouden en v. s. ook de school van
Ammonius Saccas bezocht had, verdedigde
hij in verscheidene werken (z. ook Celsus)
het Christendom, ook op gronden, aan de
oude grieksche wijsgeeren ontleend. Zijn bui
werkzaamheid verwierf hem den-tengwo
naam van á& rvw oS. — 2) neo- platonisch
wijsgeer, leerling van Ammonius Saccas,
leermeester van Longinus.
Orion, '(Zob'cov, 1) zoon van Hyrieus of Poseidon, of v. a. uit de aarde geboren. Hij was
een geweldig jager, buitengewoon schoon, en
zoo groot dat zijn hoofd ver boven de wolken
reikte en hij veilig door liet diepste der zee
konde gaan. De Pleiaden vervolgde hij zeven
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jaar, totdat Zeus ze uit medelijden onder de
sterren opnam. Op Chius werd hij door Oenopion, wiens dochter Merope hij onteerd had,
dronken en vervolgens blind gemaakt; op raad
van Hephaestus begaf hij zich toen naar het
paleis van Helios, waar hij zijn gezicht terugkreeg ; hij keerde naar Chius terug om zich
op Oenopion te wreken, maar deze hield zich
onder de aarde verborgen. Later werd Eos op
hem verliefd, zij ontvoerde hem naar Deins,
maar dit verwekte bij de goden zooveel ergernis, dat zij aan Artemis last gaven hem
te dooden. -- V. a. doodde Artemis hem, omdat hij haar of de nimf ITpis met zijne liefde
vervolgde, of omdat hij beweerd had beter
den discus te kunnen werpen dan zij. V. a.
werd hij gedood door de steken van een schor
dien (maea op hem had afgezonden,-pioen,

omdat hij gezegd had, dat hij al het wild
van de aarde zou uitroeien. -- Hij werd in
volle wapenrusting aan den sterrenhemel
-

geplaatst.

—

2) van Thebe in Aegypte,

schrijver van een etymologisch werk en van
een bloemlezing van spreuken uit oude grieksche dichters ; hij leefde waarschijnlijk in
het midden der 5de eeuw na C.
Oritae, 'J2Eh tz«L, volk in het perzisch landschap Gedrosia, aan de Zuidkust, aan de grens
van India, uit India afkomstig.
Orithyia, 'JGGFG&I'L(C, dochter van Erechtheus. Zij werd door Boreas geschaakt en
naar Thracië gebracht, waar zij bij hem
moeder werd van Calais, Zetes en Cleopatra.
Ormenis, 'Ooitn i;, Astydaméa, kleindochter

van Ormenus.
Ormenium, Armenium, Orminium,
',4,<
> ' o ', ' Ogi

'toi',

'

O^og^i , LOV,

stadje in Thessalia, in

de buurt van Pherae en Iolcus.
Ormenus, "Oog <rro;, kleinzoon van Aeolus,
stichter van Ormenium in Thessalië.
Orneae, 'Oov,-nnl, oude argolische stad nabij
de grenzen van Phliasia.
Orne tae, 'OoYFhrrLL, eigenlijk inwoners
van Orneae, schijnt de gemeenschappelijke
naam geworden te zijn van de oude bevolking
van Argolis, die na de verovering der Doriërs
in denzeifden toestand kwam als de lacedaemonische ^-nmioLYOL
Oroanda, 'O,oórzvJT(L, bergstad in Isauria.
0robiae, '00o 1 im«t, stad in het N. van
Euboea, aan de Euboeïsche golf.
Orobii, stam in Gallia Transpadiina; in
hun gebied ligt Bergómum.
Oiôdes, naam van twee parthische koningen.
Orödes I of Arsaces XIV (57-37) voerde
tegen de Rom. den oorlog, waarin Crassus
bij Carrhae omkwam (53). Later (39 en 38)
zag hij zijne legers door Ventidius Bassus
vernietigd, terwijl zijn zoon Pacorus sneuvelde. Door een anderen zoon, Phrates, werd
hij vermoord. — Orodes II of Araces XVII
(5-6 na C.) was een wreedaard en werd
.

spoedig omgebracht.

Or ontes, 'Ooorrrjc, 1) perzisch edelman, ver
jongen Cyrus op diens tocht tegen-gezldn
Artaxerxes, en werd wegens pogingen tot ver
dood gebracht. — 2) schoonzoon van-radte
Artaxerxes II, tijdens den tocht der 10.000

Grieken satraap van Armenia, later (381).
aanvoerder van een leger tegen E nagoras ;
in 361, toen hij satraap van Aeolis en
Ionia was, viel hij met andere satrapen,.
o.a. Maussolus, van den koning af, maar
verried hen spoedig. In 349 viel hij nogmaals
af, en verbond zich toen niet Athene.
Orontes, ' Ooóvzi;, rivier in Syria, ontspringt in liet dal tusschen den Libanus en
den Antilibanus, en stroomt langs Emesa,.
Apamda en Antiochia naar zee.
Orontobates, 'Oooi'rouiáni S, vorst van Carid, verdedigde zich lang tegen Alexander
d. G., naaar moest zich eindelijk aan Ptolemaeus overgeven (333), z. Ada.
Orópus, 'JLownóc, havenstad aan den Eonpus, op de grenzen van Attica en Boeotia,
hoofdplaats van de Grai (z. Graecia). De
stad was bij voortduring een twistappel
tusschen de beide staten, ten slotte bleef zij
aan de Atheners. Hier was de beroemde
tempel van Amphiarilus (z. a.).
0rosius (Paulus) , christelijk presbyter uit
Tarraco in Hispania, schrijver eener beknopte
wereldgeschiedenis, die nog bestaat : Hisíoriarunz libri FII aciverszus paganos. Het werk
kwam uit omstreeks 420 na C.
Orospeda, gebergte in Hispania, thans
Sierra Sagra, aan de bronnen van den Tader
(Segura).
Orpheus, ' O^p^fs, zoon van Oeager of Apollo
en de Muze Calliope, broeder of leerling van
Linus. De invloed van zijn liefelijk gezang dat
hij niet de heerlijke tonen zijner lier begeleidde,
was zoo groot, dat hij daardoor niet alleen
de menschen tot zachtheid en meer beschaafde
zeden bracht, maar zelfs wilde dieren konde
temmen en ook de onbezielde natuur er door
bewogen werd. Daarom waagde hij het ook
na den dood zijner gemalin Eurydice naar de
onderwereld af te dalen om haar terug te
vragen, en inderdaad wist hij door zijn spel
en gezang Persephone te bewegen zijn verzoek
toe te staan. Eurydice mocht hem volgen, maarop voorwaarde dat 0. niet naar haar omzag,,
voordat zij de aarde bereikt zouden hebben.
0. konde zich echter niet zoo lang bedwingen,
hij zag om, en Eurydice moest naar de onder
zijn droefheid leidde-werldtugkn.I
0. nu een eenzaam en zwervend leven, hij
kwam ook in Azië en Aegypte, en voerde
na zijn terugkomst bij de thracische stammen
wetten en godsdienst in. Op hoogen leeftijd
maakte hij nog den tocht der Argonauten mede
en redde hij zijne reisgenooten door de macht
van zijn spel uit vele gevaren. Kort daarna
werd hij door een troep Maenaden verscheurd,
v.s. omdat hij sedert den dood van Eurydice
als vrouwenhater bekend stond. Zijn hoofd
en zijne lier werden in den Hebrus geworpen en dreven naar Lesbus, zijne . overige
lichaamsdeelen werden door de Muzen bijeen
gezocht en te Libdthra begraven ; de lier
werd onder de sterren geplaatst. — Aan 0.
werd ook de instelling van de zgn. orphische
mysteriën toegeschreven, die sedert de 7de
eeuw bestonden ; deze mysteriën verkondigden
de van het volksgeloof afwijkende leer, dat
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de ziel door zonde van haar oorspronkelijker ^ Oosten van Bohemen, en onderworpen aan
toestand van reinheid vervallen is, en dat
Quaden en Sarmaten.
zij door deugd en een ascetisch leven (,J'ioS
Osiris, "OobobS, aegyptisch zonnegod of god
Opt; ó) daartoe kan terugkeeren ; zoolang
van den Nijl, broeder en echtgenoot van
dit niet geschied is verschijnt zij in verschil
Isis, vader van Horus. Zijn broeder Typhon
lichamelijke omhulsels telkens weder-lend
sloot hem in een kist, die hij in den Nijl
op aarde ; de god, wiens hulp men vooral wierp, en toen hij bemerkte, dat Isis de kist
inriep om verlossing en zaligheid deelachtig
gevonden had, nam hij des nachts het lichaam
te worden, was Dionysus-Zagreus, wiens bloed
er uit, sneed het in 14 stukken en verstrooide
voorgesteld werd door den slok wijn, dien
ze naar alle kanten. Isis zocht de stukken
de ingewijden dronken. — De gedichten, die weder bij elkander en begroef ze op Philae
den naam van Orpheus dragen ('OeTtzd), zijn of te Aby^dus. 0. verscheen daarna aan Horns
op eene enkele uitzondering van vrij laten en spoorde hem tot den strijd tegen Typhon
tijd en van ongelijke waarde. Maar ook die,
aan, waarin deze na eene lange verdediging
welke aan de ouden bekend waren, werden
volkomen overwonnen werd.
reeds vroeg door velen als onecht beschouwd,
Osismii, 'Ootoet oi, keltisch volk in het W.
en sommigen, o. a. Aristoteles, betwijfelden van het tegenw. Bretagne.
of 0. wel ooit bestaan had.
Osroéne, 'O000ip i;, gewest in Mesopotamia
ten W. van den Chabóras, met de hoofdstad
Orrho^ne = Osroéne.

Orsilochia z. IphigC enia.
,

Orta = Horta.
Orthagoras, 'Oo&(tyóoote, Sicyoniër van lage
af komst, die zich met de hulp van de volks
opwierp (665) en wijs en-partijoyn
gematigd regeerde.

Orthagoréa = MIaronéa.
Orthia . 'OQ&11z, bijnaam van Artemis (z. a.)
te Sparta.

Orthriis, "O,o&oo5, de hond van Geryones
(z. a.).
Ortóna, "O&zwY-, 1) havenstad der Frentdni in Sanlnium. — 2) stad in Latium, in
de nabijheid van Corbio, aan de N.O. zijde
van. het Albaansch gebergte.
Orty oia, 'Otcilybaa = kwartelland, 1) deel
van Syracilsae (z. a.). — 2) oude naam van
het eiland Delus ; Ort1cyia deco = Diana,
0i•tycjiae bores, de runderen van Apollo. —
3) heilig bosch bij Ephesus

,

Orxines, 0i'sines, 'O d i; , perzisch veldheer, die bij Gaugamela streed, afstammeling
van Cyrus. Terwijl Alexander in Indië was,
regeerde 0. als satraap over Persis, bij de
terugkomst van den koning werd hij op ware
of valsche beschuldigingen van gewelddadig
-hedn
knevelarij opgehangen.
Osca, "Oozrr, voorname stad der Ilergetes
in Tarraconensis, thans Huesca in Arragon.
Osehophoria, '.l2o;^octoob(.^, óOyoq)oobct, feest

ter eere van Athena, Dionysus en Ariadne,
naar men zeide door Theseus bij zijne terug
ingesteld, te Athene den-komstvanCre
7áe11 Pyanepsion gevierd. Twintig epheben,
met wijnranken beladen, hielden een wedloop,
en de tien overwinnaars kregen een schaal
niet een drank, 7nn'ra7r)wa, uit wijn, honing,
kaas, meel en olie gemengd.
Osei, oud -italisch volk (zie Ausones en
Italic). Later geven de Romeinen den naam
O^ci aan de samnietische veroveraars van Carnpania en aan hun stanlgenooten in het achterland. Hunne taal bleef als plattelandsdialect
in een gedeelte van Midden- en Beneden Italië lang in wezen ; vandaar oscus = boersch,
lomp; techi Osci waren landelijke kluchtspelen.
Osciles, zie Auçiuria.
Osi, volksstam waarschijnlijk van Keltischen oorsprong in Germanië wonende, ten

Osroë of Edessa.
Ossa, "Oom , ^^µ^ Faiilcó, personificatie
van het, los gerucht, bode van Zeus.
Ossa, "Oom, gebergte in het N. van het
thessalische kustland Magnesia, 5000 voet
hoog. Ten Z. hing de Ossa met den Pelion
samen; ten N. was hij van den Olympus gescheiden door het dal Tempe.

Ostentuni, zie auturia.
0steodes, 'Oor^wrYi7s = Ustiea n°. 2.
Ostia, havenstad van Rome aan den linker
Tibermond, door Aneus Marcius gesticht.
Het had een bloeienden handel en groote
zoutketen, salinae. Door Marius verwoest,
herrees het nog prachtiger dan te voren.
Toen echter keizer Claudius aan den rechter
riviermond eene betere haven, poreus 4uqusíi
of poreus Roel-anus, aangelegd had, verplaatste
zich Ostia's handel, alleen de zoutwinning
bleef. Tusschen de genoemde riviermonden
lag de insula sacra.
Ostippo, Astapa, "Aoz(C7c1, stad in Baetica,
niet ver van Munda.
Ostorii, roni. geslacht. 1) Ostorius Scapula,
sedert 47 na C. Ieçjalus pro praelore van Britannia, streed daar niet geluk tegen Caractacus die in zijn handen viel, maar later
begon zijn voorspoed te tanen, hetgeen hij
zich zoozeer aantrok, dat hij ziek werd en
stierf. — 2) M. Ostorius Scapula, zoon van
11 0. 1, diende met roem onder zijn vader. In
62 na C. benam hij, uit vrees voor Nero's
bedreigingen, zichzelf het leven.
0straeismus, 'Ooroaztouós, verbanning door
stemming met scherven, door Clisthenes ingevoerd. Te Athene werd jaarlijks in eene
daarvoor bij de wet aangewezen volksvergadering aan het volk de vraag voorgelegd, of
liet wenschelijk was, iemand door het. ostracismus te verbannen. Werd die vraag bevestigend beantwoord, dan werd in eene volgende
vergadering, waarin minstens 6000 stemmen
moesten uitgebracht zijn, beslist, wien dit
lot zou treffen, ieder schreef een naam op
een scherf, en degene, die de meeste ste mm en
gekregen had moest voor 10 jaar Attica
verlaten. Deze maatregel moest strekken om
de democratie tegen aanslagen van eerzuchtigen te beveiligen, de verbanning door het
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ostracismus is dus geen straf, en gaat niet
gepaard met verlies van goederen of rechten,
en daar zij alleen tegenover aanzienlijke en
invloedrijke burgers doeltreffend kan zijn, is
zij eerder als eer dan als schande te beschouw en. De grenzen, binnen welke zoo iemand
zich gedurende den tijd van zijne verbanning
mocht vestigen, waren bepaald door een wet
van 480, die echter niet streng gehandhaafd
schijnt te zijn. --- Nadat, door kuiperijen van
Alcibiades en Nicias, Hyperbolus door het
ostracisme verbannen was (417), werd deze
instelling niet meer toegepast.
Otaeilii, rom. geslacht. 1) Ill. Otacilizus
Crassus, consul in 263, dwong met zijn ambt
(Valerii n°. 16),-genotM.Valriusxm
den syracusaanschen koning Hiero tot den
vrede. — 2) T. Otacilius Crussus, broeder van
n°. 1, consul in 261, streed ook op Sicilia.
3) T. Oíacilius Grasses, praetor op Sicilia
in 217 en propraetor in 216, streed, met
hero. verbonden, tegen Carthago en onder
een strooptocht naar Africa. Later werd-nam
hij nogmaals stadhouder van Sicilia en deed
opnieuw strooptochten op de carthaagsche
kust. Hij trachtte tweemaal te vergeefs consul te worden. --- 4) Otacilius Crassus, aan
bezoedelde zijn naam.-hangervPompius,
door het ombrengen van weerlooze gevangenen uit de tegenpartij (48). — 5) L. Otacilius Pilitus, zie L. Tloltacilius Pilatus.
Otanes, ' Ozá^-^ 5 , 1) hoofd van de samen
zeven perzische edelen, die den-zweringd
valschee Smerdis van den troon stieten. —
2) opvolger van Magabazus n J. 1, als veldheer van Darius, veroverde verscheidene
Grieksche steden, en ook Lemnus en Imbrus.
Otho, familienaam in de yens Sctivict.
Otho (111. Salvius), rom. keizer van Jan.
tot April 69 na C., geb. 32, behoorde
in zijne jeugd tot de vrienden van Nero,
wiens uitspattingen hij ook deelde en aan
wiep hij zijne schoone, maar zedelooze gemalin Poppaea Sabina overliet. Als stadhouder
van Lusitania was hij 10 jaar lang een recht
bestuurder. Bij Nero's dood omhelsde-vardig
hij de partij van Galba, tegen wien hij echter
uit .gekrenkte eerzucht in opstand kwam,
waarop hijzelf tot keizer werd uitgeroepen.
Door de legioenen aan den Rijn werd echter
Vitellius tot keizer gekozen. Otho leed bij
Bedridcum eene zware nederlaag, en benam
zich hierop te Brixellum het leven, niet uit
vrees, maar om den strijd te doen eindigen.
-

Othryades, '06 Ql , r,r,l , -r«s, 1) Panthoüs,
L

zoon van Othrys. -- 2) de eenig overgeblevene
van de 300 Spartanen, die tegen evenveel
Argiven een beslissenden strijd om het bezit
van Cynuria zouden leveren (550). Van de
Argiven waren bij het vallen van den nacht
twee overgebleven, die naar huis snelden om
hunne overwinning te berichten, maar 0.
bleef als overwinnaar op het slagveld. Daar
niet beslecht en werd den-dorwaseti
volgenden dag een slag geleverd, waarin de
Spartanen overwonnen. 0. wilde echter zijne
wapenbroeders niet overleven, en bracht zichzelf een doodelij ke wonde toe. V. a. had hij
-

vooraf op de buitgemaakte wapenrustingen
met bloed zijn naam geschreven. Bij de Gymnopaediën werd zijn heldhaftig gedrag in
liederen herdacht.
Otliryoneus, ' O n'omí s, thracisch vorst,
die Priamus te hulp kwam en daarvoor Cas
vrouw zoude krijgen. Hij werd-sandrto

door Idomeneus gedood.
Othrys, "0^9oi^S boschrijk gebergte in het
Z. van Thessalia, in het gewest Phthiötis.
Otréra, 'OT Qu, koningin der Amazonen,
bij Ares moeder van Penthesilëa en Hippolyte.
V. s. stichtte zij met Antiope den tempel van
Artemis te Ephesus.
Otus, V2 os, een van de Aloaden.
Otys, "Oziis, vorst van Paphlagonië, ver
zich met Agesildus tegen den perzischen-bond
koning.

Ovatio, een kleine triumftocht, ií wu-c vmdie somtijds aan een veldheer werd

Q«UfioS,

toegekend, wanneer zijne verdiensten niet
groot genoeg schenen voor een werkelijken
zegetocht. De veldheer reed dan niet op een
triumfwagen, maar was te voet of te paard,
hij droeg geen lauwer -, maar een myrtenkrans,
geen veldheersmantel, maar eene toga praetezta, hij offerde geen stier, maar slechts
een schaap.

Ovidius Naso (P.), den 20 Maart 43 te
Sulmo uit eene ridderfamilie geboren, toonde
reeds vroeg een buitengewonen aanleg voor
de dichtkunst. Zijn vader had hem door eene
zorgvuldige opvoeding den weg willen banen
tot hooge eereambten, doch rhetorische oefeningen en staatszaken vielen niet in den
smaak van den zoon, die gemakkelijker dicht
dan ondicht schreef. Ovidius bekleedde dan
ook slechts ondergeschikte ambten, namelijk
dat van triumvir capitalis en van decemvir sílitibus iudicandis. Hij wijdde zich liever geheel aan
de dichtkunst. Hij schreef treurspelen, die
verloren zijn gegaan, doch waarvan de lJIedèu
algemeenen lof verwierf, schreef zijne Heroic/es,
zIviores, Medicamina faciei, Ars amatorici, Remen ordiumïz amoris, en zijn groot dichtwerk, Mete m
phoseon libri XV. In 9 na C. 'werd hij door
Augustus naar Tomi in Moesia verbannen,
aan de onherbergzame kusten van den Pontus Euxinus. Over de reden dezer verbanning
(releyatio) ligt een sluier, men weet alleen,
dat hij (volgens hem zelven onschuldig) ver
geworden in de uitspattingen-wikeldas
van Augustus' kleindochter Iulia. Uit liet
oord der ballingschap schreef hij nog zijne
Tristia, Rpistulae e.x Pore/o, Ibis, Halieutica
en de half voltooide Fcusti. Deze laatste waren
reeds vóór zijne verbanning gedicht, maar
werden eerst na Augustus' dood met eene
opdracht aan Germanicus uitgegeven. Andere
gedichten van hem zijn verloren. Hij stierf
in 17 na C. te Tomi, waar hij ook begraven is.
Ovule of saepíum, afgesloten ruimte, die
gebruikt werd voor de stemmingen der
comitia centrriata op den Campus Mcirtius,
ten einde te zorgen, dat elke burger in zijne
afdeeling stemde. De omheining best ondwaarschij nlij k uit paal- en traliewerk ter halve

OVINIA (LEX) --PACTYICA.
manshoogte, en had zooveel uitgangen (pon tes) als er eenturiae tegelijk stemden. Aan
het einde van elke pons stond de uit teenen
gevlochten stembus, z. Alai'ia(lex) de sufial/is ferendis. De soepfa werden telkens weder
afgebroken, totdat Caesar op den Campus
Martins marmeren saepta liet bouwen.
Ovinia (lex), een plebiscituin waarschijnlijk
van 320 ut eensores ex omni orcline optiroum quuemmaque iuraíi in sencatum legerenl, droeg
de lecíio senataus, die tot dien tijd door de
consuls werd verricht, aan de censoren op.
Met de ordines, waaruit de censoren de keuze
moesten doen, zijn de verschillende klassen
der gewezen curulische ambtenaren bedoeld.
Reeds spoedig (± 300) is ook aan de gewezen
aediles plebis toegang tot den senaat verleend;
eerst in -}- 102 werden de volkstribunen (z.
A tinfa (lex) en in 81 (z. Corneliae leges van
81 aan het einde) de quaestoren in den senaat
opgenomen. Zoodoende werd de senaat indirekt door het volk gekozen, terwijl de taak
der censoren zich bepaalde tot het uitstooten
der onwaardigen (senate movere, eleere, legenclo
praeterire). Terwijl de consuls tot nu toe in
de eerste plaats patriciërs hadden gekozen, werd
nu de senaat in hoofdzaak plebejisch, daar het
meerendeel der ambtenaren tot dien stand
behoorde.
Oxathres, 'Olábohs, broeder van Darius
Codomannus, streed roemrijk bij Issus ; later
onderwierp hij zich aan de Macedoniërs.
Oxines, kustrivier in Bithynia,
die zich in den Pontus Euxinus stort.
Oxiones, wilde, half mythische stam in het
Noorden van Europa. Volgens andere lezing
heeten ze Etiones.
Oxas, "Oros, beter 'Vlos, thans AmoeDarja of Gihon, groote rivier in Midden•

Paches, IIáyii7, atheensch veldheer, die het
afvallige Mytiléne tot overgave dwong (427)
en bij verrassing Notium bezette. Te Athene
teruggekeerd, werd hij aangeklaagd, en doodde
hij zich zelf voor het gerecht.
Pachynum of -us, Hd giros, Z.O. kaap van
Sicilia, thans kaap Passaro. De aangrenzende
baai werd portes Pae/iyni genoemd.
Paeonii, rom. geslacht, waarvan onder de
eerste keizers enkele leden voorkomen.
Pacorus, IId;weo S , parthische koningsnaam
in de dynastie der Arsaciden. 1) De voor
prins, die door zijn-namsteidprhc
vader Oródes I in 52 en 51 tegen Syria werd
afgezonden, doch door C. Cassius, quaestor
van den in 53 gesneuvelden Crassus, verslagen
werd. In 40 veroverde Pac. Syria, Phoenice,
Palaestina en Cilicia met behulp van den
rom. uitgewekene Q. Attius Labienus, doch
P. Ventidius Bassus versloeg de Parthen bij
herhaling, Labienus sneuvelde in 39 en
Pac. in 38, de laatste juist op de verjaar dag van Crassus' dood. — 2) een koning
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Azië, die op den Paropanisus ontspringt en
zich in het meer Aral, Oxia palus, uitstort.
In ouden tijd moet ook een arm naar de
Caspische zee gestroomd hebben. Deze liep
uit in het bekken Sary-Kamisch, dat toen
veel hooger gevuld was, en stroomde dan,
tusschen den Grooten en Kleinen Balkan
doorloopend, uit in de Koschu-odek -baai
tegenover het eiland Ogurschinsk. Vóór
Alexander den Groote wordt hij bij de oude
schrijvers Araxes genoemd. Over deze rivier,
waarvan de verlande stroom den naam Usboi
draagt, trok Cyrus om de Massageten te bestrijden. Hij heeft in de oudheid als scheep
gediend : Indische waren gaan-vartoue
langs den Oxus naar de I4yrcanische zee (het
zuidelijk gedeelte der Caspische zee), vandaar naar het land der Albani, en langs de
rivier den Cyrus naar de Zwarte zee. Zie
verder Iaxartes.

Oxyartes, ' 0ivawr 7s, 1) Oxathres. -2) bactrisch edelhan, die zich lang tegen
Alexander verdedigde. Na zijne onderwerping
maakte Alexander hem satraap van de landen
aan den Paropanisus, waar hij zich ook na
Alexander's dood staande hield. Hij was de
vader van Roxane.
Oxydraeae, 'Olt^áoazat, dapper indisch volk
aan beide oevers van den Acesines.
Oxylus, "Oli^Aos, zoon van Haemon, den
koning van A etolië. De Heracliden, die vol
uitspraak van het orakel voor hun-gensd
inval in de Peloponnesus een gids met drie
oogera moesten zoeken, vonden dien gids in
den eenoogigen 0. met den muilezel, waarop
hij gezeten was, toen zij hem ontmoetten. Na
de verovering van de Peloponnesus kreeg hij
Elis tot belooning.
Ozolae, ' 0^ 6)w, zie Locus.
,

—

Pacorus regeerde tijdens Domitianus en
Traianus.
Paetólus, Thszzco^oq, riviertje in Lydia,
ontspringt op den Tmolus, stroomt langs
Sardes en valt in den Hermus. Oudtijds voerde
het veel goudstof mede, weshalve het roohóae werd genoemd. Hier behoort de mythe
van koning Midas te huis, die zijn goudma
kende kracht aan de bron van den P. moest
-

afspoelen.

Pactye, H«xzfi, stad aan de 0. kust der
thracische Chersondsus, verblijf van Alcibiades. Zie ook Lysimachea.
Pactyes, Ha;n;Ii1S, een Lydiër, die voor

Cyrus de schatten van Croesus beheerde. H ij
verwekte een opstand tegen den perzischen
stadhouder, maar bij het aanrukken van een
perzisch leger vluchtte hij ; na een poos gezworven te hebben kwam hij op Chius, van
waar hij aan de Perzen uitgeleverd werd.

Paetyiea, rl«xTvïz , land der Pactyes, oostel ijk gewest van het perzische rijk, ten Z.
van den Paropanisus, een onderdeel van het:
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latere Arachosia. De Pactyes zijn de tegen
Afghanen.
-wordige
Paeuvii. 1) Pae e;ia s Calaviuc.s bekleedde
tijdens den tweeden punischen oorlog te Capua
de hoogste waardigheid en werkte mede
om Hannibal binnen te halen. Zijn zoon
daarentegen wapende zich met een dolk om
Hannibal te vermoorden, maar liet zich door
zijn vader van dat plan af brengen. -- 2) 11.
Pacefvius, zusterszoon van Ennius, te Brundisjoin + 220 geboren, was schilder en vooral
treurspeldichter. Hij volgde grieksche mo-

dellen, met name Sophocles en Euripides, en
schreef Bene colnoed i a, doch 12 tragoediae,
waaronder ééne prcretea•ta, Paullus getiteld,
waarvan vermoedelijk L. Aemilius Paullus,
die den slag bij Pydna won, de hoofdpersoon
was. Zijne laatste jaren sleet hij te Tarentum,
waar hij in. 132 stierf. --- Later komen er
nog andere Pacuvii voor, o. a. in Caesars
leger in Gallia. Ook wordt er een Pacuvius
vermeld, die tijdens keizer Tiberius na Piso
(Calrurnii n°• 7) eerst als leyates van Cn.
Sentius, daarna tot 32 voor L. Aelius Lamia,
dien Tiberius - dwong te Rome te blijven,
Syrië bestuurd heeft. Hij was berucht om
zijn losbandige levenswijze.
Padaei, II(c(J(^-o^, een nomadenvolk in het
NW. van India, dat rauw vleesch at en zelfs
ouden van dagen en zieken opat.

Padus, rivier in Gallia Cisalpina, thans
de Po. Hij stortte zich in zee door 7 mondingen,
waarvan enkele door menschenhanden waren
gegraven : Pacl rsa, Spineticurrz os ium, ost.
Sciyis, Volane, ostia plena en fossae Pnilistl.nae.

Zie ook Ericlanus.
Padusa, thans niet meer bestaande Poarm, die langs Ravenna liep. Zie Padlus.
Paean, JIubár, Thud),', IIu^ hou', 1) de geneesheer der goden. Verder bijnaam van ver
goden, wanneer men hen om ge--schilend
nezing van ziekte of bevrijding van smart
aanroept, zoo van Apollo, Asclepius, Dionysus, Thanatus e. a. — 2) een lied, waarin
Apollo onder den naam Paean aangeroepen
en geprezen wordt; later werden niet dien
naam lof- en dankliederen ter eere van ver
goden aangeduid, in het bizonder-schilend
{le liederen die men in den oorlog bij den
aanval en na de overwinning zong
Paeania, IIub(avia, demus van Attica, ten
0. van den Hymettus, geboorteplaats van den
redenaar Demosthenes (IIaLav&í S).
Paeanius, Ilatdvtoc, sophist, die het Breviarium van Eutropius in het Grieksch ver
-talde(380n.C)
Paedagógus, ;tau(faycvyóc, een slaaf, die met
dé opvoeding van de kinderen zijns meesters
belast was; hij behoefde hun geen onderwijs
te geven, maar zijne taak was, hen overal
te vergezellen en op hun gedrag toe te zien.
Bij de Romeinen, die zich meer zelf met de

Paenula, een regenmantel, alleen met eerie
opening om het hoofd door te steken, overigens
gesloten en van achteren van een kap voorzien.

Paeon, II(cLWJ', I1acwi, z. Paean.

Paeon, IIwi zoon van Endymion, broeder van Epéus (z° a.); v.s. was Paeonië naar
hem genoemd.
Paeones, H(iio^v , thracisch volk aan den
,

bovenloop van den Axius.
Paeonia, II(.toî-1(L, het land der Paeones,

gewest in liet N. van Macedonia (z. a.).

Paeonia, II(.ctoria, of Paeonidae, _Ilcc^oj adat
demus van Attica, ten N. van Acharnae.
, 1) van Ephesus, bouw
eeuw, werkte mede bij de-mestrind5
voltooiing van den tempel van Artemis te
Ephesus (± 400) en bouwde den tempel van
Apollo Didymeus bij Milëtus. — 2) van
Mende, bekwaam beeldhouwer in de 5de eeuw,
van wiep een beroemd beeld, voorstellend de
godin der ' overwinning (AT z) hoewel niet
ongeschonden, te Olympia is opgegraven.
Onjuist is het, dat ook een deel van de
(eveneens bewaard gebleven) beeldhouwwerken ter versiering van den tempel van Zeus
te Olympia van Pae. zouden zijn. V. s. zijn
deze beeldhouwwerken van Par_aenus (z. a.),
die in Olympia gewerkt heeft.
cu„ paeonische stam aan
Pae+ ►plae, IIatkrr,
de macedonische kust, aan den Strymon en
den mons Pangaeus.
Paestum, II«iorov, vroeger Posidonia, stad
op de lucanische kust aan den sinus Paest-nus (golf van Salerno), kolonie van Sybaris,
in 524 gesticht. ± 400 viel de stad in handen
van de Lucaniërs, en heette voortaan Paestum.
In 273 'brachten de Rom. er eene kolonie
van Latijnen heen. Paestum was beroemd ons
zijne rozenteelt. 1blen vindt er nu nog de
overblijfselen van drie grieksche tempels, die
voor de geschiedenis der grieksche bouwkunst van groot belang zijn. Onder Templuni
vindt men een afbeelding van den meest be-

Paeonius, T diii o

;

kenden, den zoogenaamden Poseidonstempel.
Paesus, H(^baó , stad en rivier in Troas,
aan het begin van de Propontis. De stad is
door Milete gesticht.
Paetus, een familienaam, die in verschil
voorkomt, en als adjectief lon--lendgts
kend beteekent. 1) beroemd rechtsgeleerde,
zie Aelii. — 2) echtgenoot der heldhaftige
aftige
Arria, zie Cs<ee nae. — 3) vriend van Cicero,
zie Papirii n°. 14. — 4) senator onder Nero,
-

zie Thrasea.

opvoeding hunner kinderen bezig hielden,
vond dit grieksche gebruik eerst in lateren
tijd en slechts bij enkelen ingang.

Pagae, Pegae, TiyaG, IIiya^, versterkte
havenstad in Megaris aan de Corinthische golf.
Paganalia, door Servius Tullius ingesteld,
feesten door de inwoners van iederen pa qus
gevierd. Ze behooren tot de feriae cenceptivae,
zie feriae.
Pagán1, zie paqus.
Pagasae, Hay(xaa^ , stad in het Z. van Thessalia, in het landschap Pelasgidtis, dicht bij
de grens van Magnesia, aan den sinus Pagv saeus (golf v. Volo). Dichterlijk Pagasaeus

Paeligni = Peligni.
Paemari, gernlaansche stam in Belgica aan
de Mosa (Maas), bij het tegenw. Luik.

= thessalisch.
Pagus, landelijk distrikt, plattelandsgemeente. Soms behoorden de panti- tot het ge-

g
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bied eener stad en kan het woord door dorp
worden overgezet, somtijds ook hadden zij
eene grootere uitgebreidheid en vormden zij
,een zelfstandig geheel, overeenkomende met
hetgeen wij een kanton of distrikt zouden
noemen. De inwoners waren pa gdazi. De dorpen,
vlekken en gehuchten in zoon distrikt heetten
vici (zie vitas n°. 3). Te Rome werden de
bewoners der vroegere buitenwijken ook pagani
genoemd. Paganus beteekent ook : boersch,
landelijk ; onder de keizers wordt de naam
gebezigd in tegenstelling met milites, en bij
de kerkelijke schrijvers = heidenen.
II( &(1f)«or u, knapenliefde, eene betrekking
tusschen een volwassen man en een knaap,
die medebracht, dat zij zooveel mogelijk in
elkanders gezelschap waren, dat de man door
goede voorbeelden en lessen een gunstigen invloed op de zedelijke ontwikkeling van den
knaap trachtte uit te oefenen, en dat dè knaap
zich naar het voorbeeld van den man trachtte
te vormen. Deze verhouding bestond vooral
in dorische staten, in het bijzonder op Creta,
waar de knaap evenals eene bruid uit het
huis zijner ouders geroofd werd, na twee
maanden vrijgelaten werd, maar zich dikwijls
levenslang bij den man aansloot, waaruit soms
-de innigste vriendschap en broederschap, vooral
in den oorlog, ontstond. -- De man heette
op Creta ^^^rzwo, te Sparta orrv?(<S (inblazer), de knaap op Creta '6S (geroemde),
te Sparta ckzas (toehoorder). — Werd van
zulk een verkeer op onzedelijke wijze misbruik
gemaakt, wat in oude tijden slechts zelden
schijnt voorgekomen te zijn, dan koude de
man gestraft worden met atimie, verbanning
of zelfs met den dood, de knaap werd van
openbare betrekkingen en van godsdienstige
feesten uitgesloten. In lateren tijd verloor de
zaak echter geheel en al hare oorspronkelijke
beteekenis en ontaardde zij tot eene door en
door onzedelijke verhouding, in welken vorm
zij ook bij de Romeinen, vooral in den keizertijd, ingang vond.
fIrmTvóaoS, te Sparta en op Creta een
magistraat, die met het toezicht op de opvoeding der knapen belast was; hij werd
bijgestaan door de 6iJivot, en onder hem
stonden de M(fartyoq)óoob, om door hem opgelegde straffen te voltrekken.
Hzt v ziI, landstreek in het N. van Thracia.
Palaegambrlum, JI( C ^yt git C ^wv, stad in
Aeolis aan den Caicus.
Palaemon, II«)«towv, z. Helieertes.
Palaepolis, Ha2ai-col (.S, zie ATeapolis.
I

Palaephatus, II(L1( ^ÇazOS, 1) van Abydus,

vriend van Aristoteles, schrijver van verscheiden geschiedkundige werken, die op enkele
fragmenten na verloren gegaan zijn. — 2) Aegyptenaar of Athener, wordt geroemd als
schrij ver van verscheiden thans verloren mythologische werken. Waarschijnlijk is van
hem ook een nog behouden werkje dire
orcw, dat op de wijze van Euhemerus, van
wien P. een tijdgenoot schijnt geweest te
zijn, allegorische of historische verklaringen
van verscheiden mythen bevat. Het is langen
tijd als schoolboek gebruikt.
SCHLIMMEIt .

en DE BOER.

Palaerus, T^la(Qó S , zeestad in het N.W.
van Acarnania.
Palaeseepsis, Haílfflox77gibg, zie Scepsis.
Palaeste, IIla^oz^, kustplaats in het N .V.
van Epirus, bij de Acroceraunische bergen,
waar Caesar landde, toen hij tegen Pompeius
optrok.
Pala estina, IIa2«tori-r = land der Philistijnen, Philistaei, ot.tt va ot, die langs de
kust der Middellandsche zee van de aegytische grenzen N.waarts tot aan den berg Carmel
woonden. Later werd de naam uitgebreid over
het binnenland, tot zelfs over het transjordaansche gedeelte van het joodsche land. Over
zijne geheele uitgestrektheid werd Pal. verdeeld in de volgende landschappen : ten W.
van den Jordaan : Galilaea in het N., Samaria
in het midden en Judaea in liet Z. Het overjordaansche land werd Peraea geheeten ; het
N. gedeelte werd Batanaea of Basan (het
weeke, vruchtbare land) genoemd en langs
de rivier meer in het bijzonder Gaulonitis;
het Z. deel heette Galanditis (het harde, ruwe
land). Onder Salomo had het rijk der Israëlieten zijne grootste uitgebreidheid, het reikte
toen tot aan den Euphraat. Nog bij Salomo's
leven echter ging Syria weder verloren, en
na zijn dood splitste zich de staat in twee
deden; het rijk der 10 stammen, dat in 722
door Salmanezer werd vernietigd, en dat
van Juda, waaraan Nebukadrezar in 588 een
einde maakte. Onder Cyrus werd het land
perzisch, onder Alexander d. G. macedonisch.
Na diens dood kwam het in den beginne onder
Aegypte, was een tijd lang een twistappel
tusschen dit rijk en Syrië, tot het eindelijk
onder Antiochus III aan Syrië bleef. De
poging van Antiochus IV Epiphanes, om
den mozaischen eeredienst niet geweld door
den griekschen te doen verdringen, had een
opstand ten gevolge, en van 130 tot 64
vormde Pal. nogmaals een vrijen staat onder
het vorstenhuis der Maccabaeën. Broeder
tusschen Aristobulus en I4yrcdnus-twisen
hadden de inmenging der Rom. ten gevolge.
Zie verder Herodes en Herodes dgrippa.
Palaestra, t( 5IOzoce, het gedeelte van een
gymnasium, dat meer bepaald tot beoefening
der gymnastiek bestemd is. Soms wordt de
naam echter voor afzonderlijke gebouwen gebruikt, die weinig van de gymnasia schijnen
te verschillen, en waarschijnlijk meer in het
bizonder door athleten van beroep bezocht
werden.
Palaetyrus, I1 (z).aicvo c , zie Tprus .
Palamédes, TIfJ iurdJ75, zoon van Nauplius
en Clymene, een wijs, dapper en rechtvaardig man, wien de uitvinding van vuurtorens,
maten en gewichten, eenige letters, dobbel spel e.a. toegeschreven wordt. Toen Odysseus
zich poogde te onttrekken aan zijne ver
om deel te nemen aan den tocht-plichtng
tegen Troje, werd P. met anderen gezonden
om hem daartoe te nopen. Zij vonden Odysseus, terwijl hij in geveinsde waanzinnigheid
ploegde met een ploeg, waarvoor hij een os
en een ezel gespannen had, en zout in plaats
van koren in de voren zaaide. P. legde den
-
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jongen Telemachus voor den ploeg, en daar
Odysseus vermeed over het kind heen te rijden,
toonde hij dat zijne krankzinnigheid slechts
voorgewend was. Daardoor verbitterd, bewerkte Odysseus zijn ondergang. Hij liet
namelijk voor Troje een brief onderscheppen,
dien hijzelf geschreven had, maar die schijn
aan P. gericht was, en-bardoPimus
waaruit blijken moest, dat P. had aangeboden
de Grieken voor geld te verraden. Toen de
inhoud van dezen brief bekend gemaakt was,
en men in de tent van P. een som gelds
gevonden had, waarvan in den brief sprake
was, maar die door Odysseus zelf daar ver
hein gemakkelijk zijn-borgenwas,ht
vijand door het volk ter dood te doen ver
vooral daar ook Agamemnon en-ordeln,
Diomédes, naijverig op den roem van P.,
zijn dood wenschten. — Hij had later een
heiligdom op de kust van Klein -Azië, tegenover Lesbus.
Palatines, bijnaam van Apollo, naar zijn
tempel op den mons Palatinus.
Palatinus (mops), een der heuvels van
Rome. Op dezen heuvel heeft het oudste
Rome, Roma quadrata, gelegen. Het N.W.
gedeelte van den berg heette Cermalus, terwijl de ten N. gelegen Velia ook bij deze
oudste nederzetting behoorde. Op of bij den
Palatinus lagen zeer oude heiligdommen, o.a.
het Lupercal ; ook vond men er tot in late
tijden de met stroo gedekte Casco Roniali. In
den laatsten tijd der republiek woonden hier
vele aanzienlijke Romeinen, o.a. M. Tullius

Cicero, Crassus, Hortensius, Catilina en Clodius. Uit iets lateren tijd is nog over een
particulier huis, gewoonlijk het huis van
Livia, de eerste keizerin van Rome, genoemd.
In den keizertijd werd de geheele berg
eigendom van de keizers, die er hun verschillende paleizen (het woord is van palatiuw
afgeleid) gebouwd hebben. Bekend zijn vooral
de domus Auguslana, met daarnaast den Apollotempel en de bibliotheek, de domes Tiberii,
het paleis der Flavische keizers, liet Stadium,
door Domitidnus of één der latere keizers in
den berg uitgegraven, en het Septizonium,
door Septimius Sevërus gebouwd.
Há.17, lucta, luctatio, het worstelen, een
van de voornaamste spelen bij de grieksche
feesten. De worstelaars trachtten elkander
op den grond te werpen, en alle middelen
waren daartoe geoorloofd behalve slaan;
daarbij lette men echter zeer op bevalligheid
in houding en bewegingen. Zoodra een van
beiden viel, liet zijn tegenstander hem opstaan,
en eerst wanneer de een den ander driemaal
op den grond geworpen had, was de' strijd
beslist; later werd het gevecht echter, wanneer een van beiden neergeworpen was, op
den grond voortgezet, totdat hij geen kans
zag zich weder op te richten en zich overwonnen moest verklaren. De worstelaars
hadden hun lichaam met fijn zand bestrooid
en de grond van het worstelperk was met
zand bedekt.
Palenses, J1aijç, inwoners der stad Pale,
IIci), , in liet W. van het eiland Cephallenia.

Pales, eene godin of een god der romein
kudden vruchtbaar maakte-scherdi

en voedde, zie Pa/jib.

Palibothea, II(d ^JJó 3Q(t, groote en bijzonder sterke hoofdstad der Prasii in India, aan
den Ganges, bij het tegenw. Patna.
Palice, H«^t;r, stad der Siculi, door Ducetius gesticht (453/2 ), ten N.W. van Syracusae, bij het heiligdom der Paliei (z. a.).
Palici, HaAtzo1, daemonen, die op Sicilië
vereerd werden, tweelingzonen van Zeus en
een sicilische nimf. Uit vrees voor de j aloerschheid van Hera had hun moeder zich voor
hunne geboorte onder de aarde verborgen,.
maar zoodra zij geboren waren, opende de
aarde zich en werden zij door het daglicht
beschenen. Ten N.W. van Syracusae czie
Pa/ice) waren twee aan hen gewijde, kleine,
diepe meren met warm water, waaruit zwaveldalnpen opstegen. Wie van een misdaad
beschuldigd was en zijne onschuld durfde
bezweren, werd bij een van deze meren
gebracht, zijn eed werd op een schrijftafeltje
geschreven en dit werd in het water geworpen. Bleef het drijven, dan was de aangeklaagde vrijgesproken, zonk het, dan gold
de eed voor valsch, en de meineedige werd
onmiddellijk in den krater van den Aetna
geworpen of van het gezicht beroofd. In de
nabijheid was de tempel der P., waar slaven,
die door hunne meesters hard behandeld
werden, een toevluchtsoord vonden.
Falilia, feest ter eere van Pales den 1sten
April door romeinsche herders gevierd. Men
stak stroovuren aan, dreef het vee driemaal
er om heen, en sprong zelf driemaal er over,
om vergiffenis te verwerven voor onopzettelijke.
verontreiniging van heilige wouden en bron
een uitgelaten vroolijk feest en-ne.Htwas
gold tevens als gedenkdag van de stichting
van Rome.

Palimbothra = Palibothra.
II«dwJ&:t(, à'«d'tzb«,

tweede behandeling

van een proces. Men konde nl. vernietiging
van een vonnis vragen

(L«). .vrhni, ', àva rh-

wanneer dit door een openbaar
scheidsrechter (z. (Ybat,z /x? ) was uitgesproken,
of wanneer men bij verstek (z. b n oS d br ij )
of op grond van valsche getuigenissen (z. ipsvJoga( rv.oi,wV Jix ^) veroordeeld was.
IIat(.-) i)(h«, een gedicht, waarin men herroept wat in een vroeger gedicht gezegd is,
ook in het algemeen het herroepen van een
vroeger gezegde. Beroemd is de 7r«á,. van
ZáO&W.),

,

Stesichorus (z.a.).
Palinurus, II«a wolpoos, stuurman van Ae-

néas, viel bij de naar hem genoemde kaap
Palinurum, ten Z. van Velia, in zee ; hij
zwom aan land, maar werd door de Lucaniërs
gedood. Op bevel van een orakel werd hij
later eervol begraven en werden lijkspelen
te zijner eere ingesteld.
Palla, 1) vrouwengewaad, een overkleed,
dat men omwierp en dat tot op de voeten
afhing, doch bij nimfen en jageressen door
de dichters meermalen wordt geschilderd als
slechts tot de knie reikende. De rom. dames
gebruikten het dikwijls in plaats der meer

PALLAC0PAS—PALMYRA.
deftige stola. — 2) bij goden, heroën, dichters en zangers, een dergelijk gewaad, tot op
den grond hangende en dikwijls slepende,
ten einde hun een rijziger gestalte te geven.

Pallacopas, II(WJizom( of Pallacottas,
zijkanaal van den Euphraat in
de richting der arabische woestijn, waar het
doodliep.
Palladium, á(Y(ov, een beeld van Pallas Athëna of van Pallas, de dochter van
Triton, door de godin Athëne zelve gemaakt
en door Zeus aan Ilus (z.a.) of aan Dardanus gegeven. Het was een staande houten
beeld, drie el hoog, met aaneengesloten voeten, het hield in de rechterhand een speer,
in de linker een spinrokken. Toen de Grieken
door Helenus vernomen hadden, dat Troje
niet genomen konde worden, zoolang het
Palladium binnen zijne muren was, slopen
Odyssens en Diomédes in de stad en roofden
het. Zoo kwam het naar Argos of Athene
T A u.ócra ,

(z. Dionmëdes en Demophon) .
1

De Rom. beweer-

den echter dat Aendas het naar Italië had
medegebracht, zij bewaarden het in den
tempel van Vesta, waar zelfs de pontifex
maximus het niet zien of aanraken mocht.
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werd door Theseus gedood. — 6) een vrijgelaten slaaf, broeder van 1ntonius Felix,
procurator van Judaea, evenals deze vrijgelatene van Anlonica minor (zijn vollen naart
luidt : M. Antonius Pallas), die zich in de.
gunst van keizer Claudius Wist in te dringen,
en zich grootgin invloed en rijkdom verwierf
(hij bekleedde het ambt a rationibus). Het
huwelijk van Claudius met Agrippina en
de adoptie van Nero was voor een groot
deel zijn werk. Onder Nero geraakte hij
echter op den achtergrond, hij moest zich (5
n. C.) uit het openbare leven terugtrekken en
werd in 62 ter dood gebracht.
Pallêne, Ir«2l) i 1) W . landtong van
,

Chalcidice. — 2) demus in Attica.

Palliáta, sc.Tabula, eene romeinsche eomoedie, die in Griekenland speelt en waarbij de
acteurs in grieksch gewaad optraden.
Pallium, i, c vtov, cráQo;, lange wollen mantel, meestal wit, bij de Grieken door mannen
en vrouwen gedragen, en wel gewoonlijk op
dezelfde wijzen als de toga der Romeinen.

Palladius (Rutilius Taurus Aemiliánus),

rom. schrijver van een uitvoerig werk over
den landbouw in 14 boeken, vermoedelijk uit
de 4de eeuw na C.
Pallantia, dochter van Euander, geliefde
van Heracles ; naar haar is de Mons Palati
nus genoemd.

Pallantia, Ha l.wr 4-),, hoofdst. der Vaccaei
in Hispania Tarraconensis, thans Palencia,
aan den Pisoraca (Pisuerga), een zijtak van
den Durius (Douro).
Pallantias, -us, Aurora, kleindochter van
Pallas.
Pallautidae, 111L,.U(fcvzkh/. , de 50 zonen van
Pallas n°. 5, die Aegeus van de regeering
beroofden, maar later door Theseus deels
gedood, deels verjaagd werden. — Ook eene
atheensche familie, die van dezen Pallas beweerde af te stammen, noemde zich zoo.
Pallantium , JIidAávutov, oude stad in Zuid Arcadia, ten W. van Tegea, vanwaar Euander met eene kolonie naar Latium verhuisde,`
waar hij ergens aan den Tiber eene gelijk
stad zou gesticht hebben. Bet ar--namige
cadisch Pallantium werd in 369 ontvolkt
ten behoeve van Megalopolis.
Pallas, HeL) áS, gen. ado , 1) P. A tkënae

2) eene gezellin van Athena,
door wie zij bij ongeluk gedood werd ; haar
beeld was v. s. het Palladium. Zij wordt
dochter van Triton genoemd en is eigenlijk
niemand anders dan de godin zelve.
Pallas, Hi , , gen. «vzo^, 1) een van de
z. zI tkénca. —

Titanen, zoon van Crius en Eurybia. — 2)
een van de Giganten, door Athëna gedood
en gevild ; niet zijne huid bekleedde zij haar
schild. — 3) zoon van Lycdon, grootvader
van Euander, stichter van Pallantium in
Arcadië. — 4) zoon van Euander (z. a.),
sneuvelde door de hand van Turnus. — 5)
zoon van Pandion, broeder van Aegeus, in
wiens plaats hij eenigen tijd regeerde ; hij

Het dragen van een pallium over den chiton
was echter volstrekt niet algemeen en gold
bij de Romeinen zelfs lang als een teeken
van verwijfdheid, in lateren tijd was het de
geliefkoosde dracht van wijsgeeren of hen
die daarvoor gehouden wilden worden.
Palma, rom. of lat. kolonie (123) op het
eiland Baledris maior.
Palmyra, Tn [tf'Qa, of Thaclraór = palmen stad, door Salomo aangelegd in een oase der
syrische woestijn. Als middelpunt van karavaanwegen bereikte het een hoogera trap
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PALUDAMENTUM—PANACHAICUS (MONS).

van bloei. Gebruik makende van de verwarring in het rom. rijk, stichtte de stadhouder
Odenáthus er in 260 na C. een zelfstandig
rijk, dat zich onder zijne gemalin en opvolg ster Zenobia over Syrië, Aegypte en een
deel van Vroor-Azië uitbreidde. Doch in 272
werd Palmyra door keizer Aurelidnus ingenomen en, na een opstand, verwoest; Zenobia
werd als gevangene naar Rome gevoerd. De
stad had een prachtigen zonnetempel. In
1691 heeft neen belangrijke overblijfselen der
schoone en uitgestrekte stad teruggevonden,
die in liet laatst der vorige eeuw wetenschap
onderzocht en beschreven zijn.
-pelijk
Palad amentum, witte of purperroode krij gsmantel der rorn. veldheeren. Paludátus -met den veldheersmantel bekleed.
Palumbinum, stadje in Samnium, ligging
onbekend.
Panvisus, IId/A Goc, 1) zuidelijke zijtak van
den Penéus in Thessalia. - 2) rivier in Mes
stroomt door de vruchtbare vlakte-senia,
Macaria. — 3) oude grensrivier tusschen

Messenia en Laconica, die even ten N. van
Thalamae in . de Messenische golf uitloopt.
Pammenes, Hrig g vi S , 1) Thebaan, tijdgenoot van Epaminondas, onderscheidde zich
in de oorlogen tegen Sparta en bleef met een
leger in de Peloponnésus om de Arcadiërs
gedurende de stichting van Megalopolis te
beschermen ; ook als bevelhebber over de
thebaansche hulptroepen van Artabdzus n°.
2 verwierf hij grooten roem (353). Toen hij
echter met de vijanden van Artabdzus onderhandelingen aanknoopte, liet deze hem
gevangen nemen. Philippus van Macedonië
woonde gedurende zijn verblijf te Thebe als
gijzelaar in het huis van P. — 2) leeraar
der welsprekendheid te Athene, tijdgenoot
van Cicero, die met lof van hem spreekt.
Pammerope, II« aI u „oóJc1, dochter van Celeiis, eerste priesteres bij de eleusinische

mysteriën.

.Pamphila, Ila o ç i , 1) van Cos, uitvindster
van het zijdeweven. Zij leefde in het begin
der vierde eeuw. — 2) aegyptische of epidaurische vrouw, die een aantal bijzonderheden
op het gebied van geschiedenis, wijsbegeerte,
rhetorica, enz., te boek stelde, zooals zij die
gedurende haar dertienjarig huwelijk uit de gesprekken van haar man en zijne talrijke bezoekers had opgevangen of uit haar lectuur had
opgeteekend. Zij leefde ten tijde van Nero.
Pamphilus, Hiá rbïoS, 1) atheensch veldheer, landde in den corinthischen oorlog op
Aegina en belegerde de stad (389), daar zijne
vloot echter verjaagd werd, kwam hij in
groote verlegenheid ; na 5 maanden werd hij
ontzet. Hij werd veroordeeld, en stierf voor
hij de boete betaald had. — 2) leerling van
Plato, leeraar der wijsbegeerte op Samus,
waar Epicurus zijne voordrachten hoorde.
--- 3) van Amphipolis, beroemd schilder,
leerling van Eupompus en leermeester van
Apelles; ook werken van hem over schil
worden. genoemd. — 4) uit Alex--derkunst
andria, grammaticus ten tijde van Nero, schreef
een uitgebreid woordenboek.

Pamphos, II qth , episch dichter, ouder
dan Homerus, aan wiep hymnen ter eere van
verschillende goden werden toegeschreven.
Tfáupt'îot, naam van . een der drie dorische
phylae (z. wa^) r) zoo genoemd naar Pamphylus.
Pampliylia, 1l«µÇU1d , gewest aan de Zuidkust van Asia minor. De bevolking was zeer
gemengd en bestond uit inboorlingen, Ciliciërs en Grieken, hieraan was ook de naam
Pamphyli, JIdttçidoL, ontleend. Het land stond
achtereenvolgens onder Perzische, macedonische, syrische, pergameensche en romeinsche
heerschappij. De voornaamste steden zijn

Aspendus, Perge, Side en Attaléa.
Pamphylas, IIá flAq lv o;, zoon van Aegimius,
trok met de Heracliden naar de. Peloponnésus
en sneuvelde daar.
Pan, IId„, veld-, bosch- en herdersgod,
zoon van Hermes of Zeus en Callisto of de
nimf . Penelope. Reeds bij zijne geboorte was
hij bijna geheel volwassen, hij had horens,
een krommen neus, spitse ooren, een staart
en bokspooten (-47yo7roch77 , Semicaper), boven
hij geheel met haar begroeid. Hij-dienwas
beschermt kudden (NóµboS ,bosschen en weiden,
jacht ('Ayv^í s), visscherij en bijenteelt. Het
liefst zwerft hij in Arcadië, over de bergen
(' OQsomJ*izi ), waar hij jaagt, de nimfen bij
den dans aanvoert (obi o o oS) of zich ver
spelen op de door hem uit -makteh
herdersfluit (z. Syrinx), waarin hij-gevond
het zoover gebracht had, dat hij zelfs Apollo
tot een wedstrijd durfde uitdagen (z. Midas).
De Atheners geloofden, dat zij aan zijne hulp
de overwinning bij Marathon te danken hadden, hij kon n.l. in den strijd gewichtige
diensten bewijzen, door met zijne vervaar
vijanden schrik en ontzetting-lijkestmdn
aan te jagen ; van dit vermogen maakt hij
echter ook misbruik, om bij onschuldige rei zigers of wandelaars in eenzame wouden
een plotselingen (panischen) schrik te veroorzaken. Zoo had hij ook de Titanen in hun
strijd tegen de goden door trompetgeschal op
de vlucht gedreven. Met zijne kinderen en
-

verdere afstammelingen ([Iái sc, Ha-VLo'o ►,,
Pcazisei) sluit hij zich gaarne bij den luid
stoet van Dionysus aan. De nim--ruchtigen
fen , die hij met zijne liefde dikwijls hardnekkig vervolgt, ontvluchten hem gewoonlijk
of worden door de goden tegen hem beschermd.
— In lateren tijd beschouwden sommigen
hem naar aanleiding van zijn naam als een
symbool van het heelal, zijn dans stelde dan
de eeuwige beweging voor, zijn horens en
baard waren de zonnestralen, enz. — Pan
werd vooral in Arcadië, maar ook elders in
Griekenland vereerd, aan sommige van zijne
tempels waren orakels verbonden. Te Athene
hield men jaarlijks te zijner eer een wedloop
met fakkels. — Men offerde hem bokken, lammeren, koeien, melk, honig en most; de steeneik
en de pijnboom waren hem gewijd. — De Ro-

meinen vereenzelfdigden hem. met Faunas.
Panacéa, Il(f.váOOi^, dochter van Asclepius.
Panachaieas (mens), Hro aXa^xàn óooc, berg
,

,

in Achaia, ten Z. van de invaart der Corinthische golf.

PANACTTJM —PANDION.
Pailactuin, Hcj/(Lz EO3' grensvestin tusschen
Attica en Boeotia, ten N. van Eleusis.
Panaei, JIn'uo, thraciseh vo'k, in den
omtrek van Amphipolis woonachtig.
Panaeiius, Uc'o, beroemd schilder te
Athene, broeder van Phidias, medewerker
aan de beroemde schilderij van den slag bij
Marathon in de îioz oroci te Athene. Ook
het schilderwerk aan den troon van het
Zeusbeeld te Olympia was van hem. Z. ook
,

,

Paeonius.

Panaetills, 11(3'(thtOÇ, van Rhodus, zoon
van Nicagoras, geb. omstreeks 180, genoot
te Athene het onderwijs van Diogenes den
Babylonier en Antipater van Tarsus. Te
Rome vond hij vele leerlingen en leefde hij
op vertrouwden voet met Laelius en den
jongen Scipio, dien hij op eene reis naar
Azië en Aegypte vergezelde (140). Later keerde
hij naar Athene terug, waar hij Antipater
als hoofd der st.oicijnsehe school opvolgde
(129), talrijke leerlingen vormde en omstreeks
112 stierf. Hij heeft tot de verbreiding der
stoicijnsche leer, vooral te Rome, zeer veel
bijgedragen en wordt vooral door Cicero dik.
wijis met lof genoemd; evenwel schijnt hij
het gestrenge van die leer in vele opzichten
verzacht en zich ook tot de peripatetische
school aangetrokken gevoeld te hebben. Zijne
geschriften zijn grootendeels verloren, zijn
voornaamste werk cr coi za&iorrOç werd
door Cicero in zijn werk de officlis nagevoigd.
Panaetolieus (molls), òpo ç ,
berg in het hart van Aetolia, ten N. van den
Trichonius lacus.
Panathenaea, 1:/ifl'( &11(Lta het voornaamste feest der Atheners in het derde jaar van
iedere Olympiade, van den 24sten, sr. s. van
den 21 sten, tot den 28 sten Recatombaeon ter
eere van Athëna Polias gevierd. De invoering
er van als een landelijk feest onder den naam
A&?T(a4 wordt aan Erichthonius toegeschreven, zijn eigenaardig karakter als feest van
de geheele attische burgerij en zijn naam had
het van Theseus gekregen, door Pisistratus
waren voordrachten van gedichten van Homerus aan de feestelijkheden toegevoegd, die
later door Pericles nog verdere uitbreiding
kregen. Behalve de wedstrijden in muziek,
gymnastiek, rijden, enz., waarbij vele prijzen
uit kruiken met olie van de heilige olijf
bestonden, moet vooral vermeld wor- -bomen
den de groote optocht (roue), waarmede
aan de godin een nieuw kleed (thrloç) gebracht werd. Dit kleed was saffaank1eurig,
door atheensehe vrouwen geweven en met
het prachtigste borduurwerk, waarvan patroon
en uitvoering van staatswege goedgekeurd
moesten zijn. versierd. Het werd als zeil aan
den mast van een schip vastgehecht, en dit
werd op rollen naar de acropolis voortbewogen, gevolgd door grjsaards met oljfakken in de handen (&al oqlo), dochters
van edele burgers, die mandjes met offergereedschap droegen terwj 1 stoelen en zonneschermen haar nagedragen weren door vrouwen en dochters der metoeci
Ot(L1/qQO1, verder volgde de
,

),

t

d

(
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ruiterj en verdere krjgslieden in de schoonste wapenrusting, overwinnaars in de feestspelen bij vroegere Panathenaea gevierd, emdelijk de geheele burgerij in feestgewaad,
meestal nog gezantschappen van atheensche
kolonies en andere staten. Op den optocht
volgde een offerfeest, groot genoeg om het gebede volk te onthalen.
De fries van het
Parthenon was door Phidias versierd met eene
afbeelding in relief van den optocht der Pana
thenaea, en een groot gedeelte van dit beeldhouwwerk is nog bewaard gebleven.
Behalve dit groote feest werden iederjaar kleine
Panathenaea gevierd, waarschijnlijk bestaande
in wedstrijden en offers.
Pancliaca, I1(L7XÛi, fabelachtig eiland in
den Erythraeïschen oceaan tegenover Gelukkig Arabië, met een heerlijk klimaat en
voortbrengselen van verschillenden aard, z.
-

--

Eu/iemerus.

Panelatioll, 7tuycTtor, worsteling en vuistgevecht tusschen athlete n. De strijders waren
geheel naakt en hadden ook geen caestus.
Panda Cela, italiaansche oogstgodin, die
te Rome aan den voet van het Capitolium
een tempel had.
Pandareils, JIacrcmo, zoon van Merops,
stal voor Tantalus een gouden hond uit den
tempel van Zeus op Creta, en toen Zeus hem
terugeischte, vluchtte hij naar Athene en van
daar naar Sicilië, waar hij stierf. Eene van
zijne dochters was Addon ; de andere twee
werden na de vlucht van P. door de godinnen
AphrodIte, Hera, Artemis en Athdna met
vele goede eigenschappen begiftigd, doch toen
zij zouden trouwen, werden zij door de Harpyi&in weggeroofd en aan de Erinyen tot dienaressen gegeven.
Pandarns, 1Icu1'd(OÇ, II) zoon van Lycdon,
aanvoerder van de lycische bondgenooten der
Trojanen, zeer bekwaam boogschutter. Toen
door de strijdende partijen vastgesteld was,
dat de oorlog door een tweegevecht tusschen
Menelaus en Paris beslist zonde worden,
schond P. op aarisporing van Athëna dit verdrag door op Menelaus een pijl af te schieten.
Hij werd door Diomëdes gedood.
2) zoon
van Alcanor, tochtgenoot van Aendas, met
zijn broeder Bitias door Turnus gedood.
Paudataria, 11(J'(Î1Lr(Q, eiland op de kust
van Campania, waarheen Augustus zijne dQchter Julia verbande. Ook Agrippina de oude
werd hierheen door keizer Tiberius verban
nen, en stierf er in 33 n. C. den hongerdood.
Ha W ^' x corei, zie Diyesfa.
Pantlimus, Jiâ'dijtoç, bijnaam van Aphrodite (z. a.).
Pandïou, llarYw', 1) zoon van Phineus
en Cleopatra. Ten gevolge van de vaische beschuldigirigen hunner stiefmoeder Idaea, werd
hij met zijn broeder Plexippus door Phineus
van liet gezicht beroofd en gevangen gehou
den, z. Calais.
2) koning van Athene, vader
van Erechtheus, Butes, Procne en Philomëla.
3) zoon van Cecrops, koning van Athene,
van waar hij door de Metioniden verdreven
werd. Hij vluchtte naar Megara, waar hij de
dochter van koningPylas huwde, de regee
-

.
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-

-

-

-

PANDIONIS—PANTHEON.
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ring kreeg, en na zijn dood als heros vereerd
werd. Zijne zonen waren Aegeus, Pallas, Nisus e. a.
Pandionis, 1I(Vd'bo1'is, een van de 10 phylae,
waarin de bevolking van Attica door Clisthenes verdeeld werd.

Pandóra, II(^)'&w e, de eerste vrouw, door
alle goden (vandaar de naam) met schoonheid,
lieftalligheid en kunstvaardigheid begiftigd,
had van Zeus een doos gekregen, waarin alle
ongelukken opgesloten waren. Daarop liet hij
haar door Hermes naar Epimétheus brengen,
die haar tegen den raad van Prometheus ontving. Uit nieuwsgierigheid opende zij het deksel van de doos, waarop alle rampen zich over
de aarde verspreidden; alleen de hoop bleef op
den bodem er van liggen, toen P. het deksel
spoedig sloot.
Pandirrns, 17ávd'wooS, zoon van Erechtheus
en Praxithea, stichter eener atheensche volk planting op Euboa.
Pan(losia, 1Ii niJooi«,1) stad in het epirotische
landschap Thesprotia aan den Acheron. — 2)
stad in Lucania, ten W. van Heraclea. — 3)
stad in Bruttii bij Consentia.
Pandotira, IIai d m nt u, geefster van alles,
bijnaam van Demeter.
Pandrosus, HIá1'd'0000s, dochter van Cecrops,
had te Athene naast den tempel van Athëna Polias een heiligdom, waarin de heilige olijfboom
stond. Athene zelve heeft ook den bijnaam Pand.
Panegyris, ^r«^^^yt^^^^ groote feestvergadering, zooals bijv. bij de viering van de groote
nationale feesten der Grieken gehouden werd.
De feestredenen (Tr«il^yvootoG ^oyoi) bij zulke
gelegenheden uitgesproken, waren dikwijls
schitterende voorbeelden van welsprekendheid
en stijl. Zij strekten meestal tot verheerlijking
van het feest of de feestvierenden, soms ook
van enkele personen ; in het laatste geval waren
het lofredenen, en in deze beteekenis komen
Panegyrici ook bij de Rom. voor.
Pangaeus (mons) Háyyator poos, gebergte
op de macedonische kust, ten 0. van Amphipolis, tot welks gebied het behoorde. Het
leverde goud en zilver op.
Panhellenius, II d i) ' oc, bijnaam van
Zeus als den nationaler god van alle Grieken.
Onder dien naam had hij op Aegina een tempel,
het Panhellenium, en werden voor hem op
verscheiden plaatsen feesten, Panhellenia,
gevierd.
,

,

Panhormus = Panormus.
Panionia, IIui'tthiit , vergadering der 12

steden van Ionië bij den bondstempel, het
Panionium, nabij Mycale gehouden en verbonden met feesten ter eere van Poseidon.

Panionium, Iia 'uin' or , temper van Poseidon bij kaap Mycale, bondstempel der aziatisch- ionische steden.
Paniscus, flan zos, z. Pan.
Pannonia, ..liar)-ovL«, rom. Donauprovincie,
door den Donau begrensd, van omstreeks Vindobona (Weenen) af tot aan de samenvloeiing
met de Tisia (Theiss). De inwoners waren
hoofdzakelijk van illyrischen stam. Er waren
echter sedert de 4c1 e eeuw vele keltische
stammen ingedrongen, o. a. de Scordisci.

Onder Augustus werd Pann. tot rom. provincie gemaakt, maar eerst na de demping
van den pannonischen opstand (6-9 n. C.)
door Tiberias werd de rom. heerschappij er
bevestigd. Het land werd ingedeeld in P.
Superior en P. Inferior. In den lateren. keizertijd werd de indeeling herhaaldelijk gewijzigd,
en o. a. Valeria (zie Tlaleria n°. 3) er van
afgescheiden.
Panomphaeus, Ilu-rocprL^oS, bijnaam van
Zeus als den god, die door hoorbare teekens
de toekomst voorspelt.
Panope, Panopeus, fl 'uni, Huron fz , oude
belangrijke stad in Phocis, dicht bij de grenzen van Boeotia, later vervallen.
Panopeus, I1(tvorcflí S, zoon van Phocus,
vergezelde Amphitryo op zijn tocht tegen de
Taphiërs en nam deel aan de calydonische
jacht. Hij was de vader van Epëus n°. 2.
JI11JO t ie, de geheele uitrusting van een
zwaargewapende, schild, helm, borstharnas,
scheerplaten, zwaard en lans. Deze moest
ieder hopliet zich zelf aanschaffen. Vandaar
dat het aantal zwaargewapenden in de Griek
staten steeds tamelijk gering gebleven-sche
is, én men gerust kan aannemen, dat ieder
boerengezin, iedere familie van v i yrurt„ slechts
één hopliet behoefde te leveren. Z. ook ier r(u.

en ip lo &.
Panopolis,

Huî.yó,ïro^ts, oudtijds Chemmis,
XX,ait c, XXi a th, oude stad in Aegypte, aan

den Nijl, stroomafwaarts van Thebae, grootendeels door linnenwevers en metselaars bewoond.

Panoptes, Hai o zzr^S, bijnaam van Argus
naar de vele oogera, waarmede zijn lichaam
bezaaid was.
Panormus, doch beter Panhormus, IIái-oo1!o; (— geheel en al haven). 1) havenstad
op Sicilia, thans Palermo, phoenicische volk planting, later carthaagsch, sedert 254 in
handen der Rom. — 2) in Achaia, aan de
invaart der Corinthische golf. — 3) haven van
Ephesus.
,

Pansa, familienaam in de genies Vihia,
Titinia, Appuleia.

Pantagias, T^v-ra.ziaq, riviertje op de 0.kust van Sicilia, ten N. van Syracusae, bij
Trotilum.
Pantaleon, Iluvv(dFwv, wierp zich in 660

tot tyran van Pisa op en regeerde overmoe
Hij beoorloogde de Eleërs en ontnam hun-dig.
het beheer over de olympische spelen.

Panteus, T nrs 's, Spartaan, vriend van
Cleomenes III, dien hij bij al zijne ondernemingen getrouw ter zijde stond; hij vergezelde
hein ook na den slag bij Sellasia naar Aegypte
en doodde zich te gelijk met hem.
Pantheon, prachtige tempel, in 25 door M.
Agrippa te Rome opgericht op den Campus
Martins en in de 2de eeuw n. Chr. door
keizer Hadriá,nus herbouwd. Het gebouw, dat
nog een sieraad is van het hedendaagsche
Rome, is cirkelvormig en heeft eene middel
voet binnenwerks. In den 19-lijnva132
voet dikken muur zijn 7 ruime nissen aan
waarvan het verwulfsel telkens door-gebracht,
twee zuilen wordt gesteund, met uitzondering

PANTHOIDES—PAPII.
van de nis over den uitgang. Het gebouw
is gedekt door een ontzaglijk koepeldak,
met eene opening van 40 voet middel
midden. Het dak rust alleen op-lijnhet
de muren. Vóór den ingang is een ruim
voorportaal aangebracht, in drie - schepen
verdeeld. Het trotsche gebouw was waar-
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minor aan den Pontus Euxinus (Zwarte zee),
tusschen den Parthenius en den Halys, bergachtig en meer voor veeteelt dan voor landbouw geschikt. Het leverde voortreffelijk hout
voor den scheepsbouw op. De bewoners, Paphlagones, II«q^uy6 ié , worden reeds bij Homerus vermeld. De geschiedenis van dit landje

Pantheon, in doorsnede van binnen gezien.
schijnlijk in de eerste plaats aan Mars en
Venus gewijd als de godheden der gens Ieelia,
V. s. in de eerste plaats aan Jupiter Ultor.
Welke goden en heroën verder de nissen vulden, is onbekend.
.

Panthoides, II(u' &eiYr^ç, Euphorbus, zoon
van Panthous; ook Pythagoras, die beweerde
dat hij vroeger als Euphorbus op aarde geieefd had.
Panthous, -thus, -Mi000S, -á-ei'c, zoon van
Othrys, een van de oudsten van Troje, priester
van Apollo en dapper krijgsman.
Pautieapaeum, 1IavrLxé,-ra or, milesische
volkplanting in de taurische Chersonésus
(Krim), gewoonlijk Bosporus geheeten, later
hoofdstad van het bosporaansche rijk. Thans
Kertsch.
Pantomimus, 11(ti'T lgipoQ, een tooneelstuk
waarin de geheele handeling door lichaamsbewegingen en gebarenspel werd uitgedrukt
(n iltc're fabzela l-). De pantomimen waren van
rom. oorsprong en vielen zeer in den smaak.
De stichter van het genre is waarschijnlijk
Bathyllus (z. a. n°. 2.) Keizer Nero trad er
gaarne in op.
Panyasis, II^u í «ot , van Halicarnassus,
oom van Herodotus, werd door den tyran
Lyg.damis gedood. Als episch dichter vond
hij bij zijne tijdgenooten niet veel bijval, lateren schatten hem echter zeer hoog en sommige n stelden hem in den canon der epici onmiddellijk na Homerus. Van zijne werken,
eifoàxlet(( en '1en'n d, zijn weinige maar schoone
-

-

fragmenten bewaard gebleven.
Paphia, TIac ^a, bijnaam van Aphrodite,
naar Paphus, waar zij zich het liefst ophield
en een beroemden tempel had.

Paplilagonia, ThLq «yovi«, gewest van Asia

is van belang ontbloot. Het was achtereen
na-volgensydich,przmaeons

Alexanders dood onafhankelijk. In 220 ver
vorsten Pontus;-overdnpahlgisc
van 180 tot 1 20 was Paphl. weder van Pontus
gescheiden, daarna er mede hereenigd, tot
het in handen der Romeinen viel.
Paphus, IIIq oc, zoon van Pygama,lion (z.a.),
stamheros der stad Paphus.
Paphus, Hácos, naam van twee aan Aphrodite geheiligde steden op de Z.W. kust van
Cyprus. Te Oud -Paphus, rl^ththragos, een phoenicische kolonie, was de godin aan land
gestegen. Dáár had zij een prachtigen tempel,
waar op 100 altaren voortdurend wierook
werd gebrand. Daar en op Cythéra was haar
meest geliefdkoosd verblijf. Nieuw- Paphos, 'i'.
III.r)oS, lag landwaarts in.
Papia (lex) de virgginibus Vesíalibus, misschien
van 65. Volgens deze wet moest de pontifex
maximus voor de keuze eener Vestalin 20
meisjes uitkiezen, waaruit dan in een contio
door liet lot Bene zou worden aangewezen.
Papia (lex) de pereyrinis, plebisciet van
65. waarbij den niet -burgers het verblijf te
Rome werd ontzegd, en straf bedreigd werd
tegen hen, die zich het burgerrecht hadden
aangematigd. Zie Junia (lex).

Paria Poppaea (lex), z. Julia et Papia
Poppaea (Tex).
Papii, geslacht uit Samnium afkomstig.
Bekend is vooral C. Papius JIutilus, een van
de aanvoerders der bondgenooten in den
.Larsischen oorloq. Later trad hij op als een
van de aanvoerders der democratische partij,
en hield hij de verdediging van Nola tegen
Sulla vol tot het jaar 80. Toen hij daarop
naar zijn huis te Teanum vluchtte, weigerde
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zijn vrouw Bastia hem den toegang, omdat
hij op de lijst der proscï'/pti stond, waarop
hij zich van kant maakte.
Papinlinus (Aemilius), zeer beroemd rorn.
rechtsgeleerde uit den tijd van keizer Septimius Severus, bij wien hij in hoog aanzien
stond en onder wien hij als praefectus praetorio
den veldtocht naar Britannia mede maakte
(208 n. C.). Hij schreef verscheidene rechtsgeleerde werken. De voornaamste hiervan
zijn de Quaesiones (37 boeken) en de RespOflsiS (17 boeken), die in de wetboeken van
Justinidnus vaak aangehaald worden. Na
Sevrus' dood zocht hij als bemiddelaar tasschen Caracalia en Geta op te treden.
Daarom liet Caracalla hem, na de vermoor
ding van Geta, ombrengen (12 n. C.).
Papinius, zie Stcsii n. 7.
Papiria (lex), waarschijnlijk van 304, dat
niemand een gebouw of altaar mocht wijden
zonder goedkeuring van het volk of, volgens
andere lezing, zonder verlof van den senaat
of de meerderheid der volkstribunen.
Papiria (lex) van den volkstribuun L
Papirius, z. Tieseiri n. l.
Papiria (lex) semiunciL2'ia, van den volkstribuun C. Papirius Carbo Arvina (Pctpirii
n°. 13), van 89 waarbij de 1S tot 01) een
halve sozcict verkleind werd, maar de waarde
dezelfde bleef = 1/ sestertius. Z. As.
Papiria (lex) de liôeriszorurn szjJrctyiis van
den zelfden, werd door Sulla opgeheven.
Papiriae (leges) van den volkstribnun
C. Papirius Carbo, 131. De eene dezer wetten,
de frifnsnis plebis rijieievdis, bepalende dat
dezen zonder beperking herkiesbaar zouden
zijn, werd verworpen. De andere, eene lex
tabeuiauia, voerde de geheime stemming ook
bij wetgevende comitiën in, zie Tctheiictricte
-

(ieyes).

Papirii, rom. geslacht, waarin de plebejische Ccirbönes en de patricische C'iasri en
Cursôi-es de voornaamste familiën zijn. II)
V. Papirius Gecissus was in 441 de eerste
consul uit dit geslacht. - 2) L. Pcpirius Ciassus, consul in 436, oorloogde tegen de Vejenten. - 3) L. Papirius Crassus was in 340
dictator, terwijl L. Papirius Cursor (n°. 6)
zijn magister equitu rn was. Hij voerde echter
niet veel uit. In 336 was hij consul en
evenzoo in 330 1 in welk laatste jaar hij tegen
de stad Frivernum streed. Hij was de eerste
van zijn geslacht, die zijn naam met een r
schreef, vroeger heetten zij Papisii. - 4) Al.
Papirius Crosses, broeder van n°. 3, was
dictator tegen de Galliërs in 332. - 5) L.
Papirius Ceisor was censor in 393. Toen zijn
ambtgenoot C. Julius lulus gestorven was,
werd M. Cornelius Maluginensis in diens
plaats gekozen. Daar echter in den loop van
dit lustrum Home door de Gailbirs werd
ingenomen, is er na dien tijd nooit meer
een censor suflecies gekozen, maar werd de
censor genoodzaakt na den dood van zijn
ambtgenoot af te treden. De opgegeven redefl
is echter waarschijnlijk niet de ware. - 6)
L. Papirius Cursor, reeds genoemd bij n°. 3,
was in 325 dictator tegen de Samnieten. Toen

zijn ma ister ecuituin (z. Fabli n°. 1 4) in
zijne afwezigheid tegen zijn bevel slag geleverd en eene luisterrijke overwinning behaald had, wilde Papirius, die woedend was,
Fabius met den dood straffen. Het leger kwam
in verzet en Fabins vluchtte naar Rome,
waarheen Papirius hein volgde. Senaat, volksvergadering, tribunen, alles moest er aan te
pas komen, eer de dictator zich liet vermurwen. Hij koos echter een anderen mag.
eq., L. Pap. Crassus (n°. 3). Het leger was
hierover zoo verbitterd, dat het in den volgenden slag niet opzet den dictator eene
nederlaag bezorgde. Hierop matigde Papirius
Zijne strengheid, en met zijne soldaten verzoend, behaalde hij eene beslissende overwinning. Dit verhaal is niet geheel betrouw
baar. In 30 was hij consul, en wischte de
schande van de nederlaag bij Caudium (31)
uit, door de Samnieten te verslaan. De berichten hieromtrent zijn tamelijk waardeloos.
In 3 15 en 313 bekleedde P. nogmaals het
consulaat; in 310 - de Fc,sii Capilolini
geven ten onrechte het jaar 309 - was
hij dictator. Hij was een uitstekend veldbeer. •- 7) L. Pcspiuius Cursor, zoon van n u.
6, bracht samen met zijn ambtgenoot Sp.
Carvilius ]lia,rimus als consul in 293 den
Samnieten, in 272 den Tarentijnen beslissende
nederlagen toe en maakte een einde aan den
oorlog met Tarentum ; de berichten hiero1ntrent zijn echter niet betrouwbaar. Hij
bouwde in 293 een nieuwen tempel voor
Q uiriuus. - 8) C. Pcipiuius 3laso, consul in
3 1 , had de Corsen overwonnen, de senaat
echter weigerde hem de eer van een zegetocht. Toen was Maso de eerste, die een
triumftocht op den albaanschen berg hield.
- 9) Papiria, dochter vbn n°. 8, was de
vrouw van L. Aemilius Faullus, den overwinnaar bij Pydna, en de moeder van Scipio
Africanus minor. - JO) L. Papirius Mugilidnus, consul in 444, censor in 443, maakte
zich in 420 als interrex verdienstelijk door
een twist te bezweren tusschen senaat en
volkstribunen. - 11) C. Papir ius Cartio,
volkstribuun in 131, een begaafd redenaar,
geraakte over zijn wetsvoorstel cie tribunis
piehis re ficienclis (zie (bineili n°. 18 en Pcipiuiae (leges)), in hevigen strijd met Scipio
Africdnus minor en werd later van medeplichtigheid aan diens dood verdacht (129).
Zie omtrent hem ook onder Agrariae leges,
g

Le.r Sempronia agraria van den voiksiribuun
Tib. Grace/ins van 133. In 120 sloot hij zich

als consul bij de senaatspartij aan, maar
werd toch na den afloop van zijn consulaat
door L. Licinius Crassus (zie Licinli n°. 12)
wegens deelneming aan de woelingen der
Gracchen aangeklaagd, waarop hij zich door
vergif van kant maakte. - 12) Cu. Papirius
Carbo, broeder van n 0 . 11, consul in 113 1
werd bij Noreia door de Cimbren verslagen.
- 13) C. Papirius (JYiubo Auvna, zoon van
n°. 11, werd als aanhanger van Sulla op
last van den jongen Marius omgebracht. Z.
Papiria (lex) semiunclaula. - 14) Cv. Pap iri us
Caubo, aanhanger van Marius, was in 85 en
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84 consul met L. Cornelius China, na wiens
dood hij alleen het consulaat bekleedde. In
82 was hij opnieuw consul, maar, bij herhaling in 83 en 82 door Sulla verslagen,
vluchtte hij naar Sicilia, waar hij in handen
van den jongen Pompeius viel, die hein liet
ombrengen. — 14) L. Papii os .Paetus was
een van Cicero's vrienden, hij had een
afkeer van de politiek. — 15) 31. Papir ias,

romeinsch ridder, die bij een schermutseling
op de via Appia éíoor de schuld van Clodius
omkwam (58). De aanleiding tot deze schermutseling was het ontsnappen uit de hechtenis van Tigrtnes (zie Tiyranes n°. 2).
Pappus, IIci ui oc, van Alexandrië, leefde
ten tijde van Diocletianus, en schreef ver
werken over aardrijkskunde en-scheidn
OvtQoznnzá. Een belangrijk meetkundig
werk van hem, 1Wa r70 «z^z j Ivi ayo)yr, is
bewaard gebleven.
Papas, familienaam in de yeas Aeaaiilia.

Parabasis,

7tao fia6^c, z. Comoedict.

/)ót0, het geld, dat bij de
rechtbank gedeponeerd wordt door iemand,
die van een vonnis appelleert.
II«áf:i crov, een gebouw, in een afgelegen
wijk van Athene gelegen, waar de elfmannen
geheime zittingen hielden.
Paraeheloitis, I[(Lo«;r(^awirC, vruchtbare
landstreek aan den mond van den Achelous,

in Aetolia.
Paraebates, Haoatpd , van Alexandrië,
cyrenaeïsch wijsgeer, leermeester van Hegesias.
Paraetae ne, IIQari1 r, perzisch
bergland; 1) op de grenzen van Persis en
Media. — 2) in het NO. van Bactrina.
Paraetonium, 11a,0a1TOP too, aegyptische
havenstad op de kust van Marmarica, met
Pelusium de sleutels van Aegypte, cornzecz
Jlegypti, genoemd.
IIe UyQCtcpr, exceptie van niet-ontvankelijk heid eener aanklacht, door den aangeklaagde
opgeworpen. De verliezende partij moest aan
de tegenpartij de i2cw,:'F^La betalen, wanneer
hij minder dan een vijfde der stemmen kreeg.
TfQ(xte-az ;O) , eene geldsom, die bij som
processen door den aanklager als waar-mige
gestort werd. Won hij het proces, dan-borg
werd hem het geld teruggegeven, anders verviel het aan de staatskas of aan de tegen p artij .
Paralia, H[ eu) u, eene smalle strook lands
op Attica's Westkust, van kaap Sunium tot
nabij de havens van Athene. De Paraliërs
vormden tijdens Solon de middenpartij, de
gematigde partij tusschen de aristocratische
Pediaeërs en de democratische Diacriërs.
Paralil , II(t Jd tot, eigenlijk bewoners van
de Paralia, die gedurende de burgertwisten
ten tijde van Pisistratus de gematigde partij
vormden ; vandaar werd de naam ook aan die
partij als zoodanig gegeven.
Paraleis, IIdt doS, 1) — Paralia. — 2)
kuststreek van Malis.
Pa ralas, -Meu)oc, een schip dat door den
atheenschen staat gebruikt werd om gezanten
bij feesten of godsdienstige plechtigheden
i
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naar de plaats hunner bestemming te brengen,.
boodschappen over te brengen naar de vloten,
die in zee waren of in vreemde havens lagen,
enz. De bemanning werd Ilàorr ).ot, genoemd.
II«o^^^ ó,^^c^v yo(arr, aanklacht wegens het
voorstellen van een wet of volksbesluit, dat
met de bestaande wetten in strijd is. Zoodra
men met een eed (i';rw0oo^a) verklaarde, dat
men iemand wegens zulk een wetsvoorstel
wilde aanklagen, werd de behandeling van
het voorstel geschorst, totdat over de aan
beslist was. De zaak werd voor de-klacht
archonten behandeld, de straf was niet bij de
wet bepaald, maar in ieder geval verloor hij,
die driemaal op zulk een aanklacht veroordeeld was, het recht om wetten of besluiten
voor te stellen. — Zelfs wanneer het voorstel
reeds tot wet verheven was, kon men nog
gedurende een jaar eene 7cue)a)'opwv
tegen den voorsteller indienen, na dien tijd
kon hem persoonlijk geen straf sneer treffen,
en kon het doel van zulk eene youT^
slechts zijn, de wet om genoemde reden te
doen intrekken.
Mf,oávvc o4, iemand, die een jonggehuwd
paar vergezelt, wanneer de man op den avond
van den bruilofsdag zijne vrouw van haar
huis naar het zijne brengt, gewoonlijk een
van de naaste bloedverwanten. — Was de
man reeds vroeger getrouwd geweest, dan
kwam hij zijne vrouw niet zelf halen, maar
werd zij hem door een bloedverwant of vriend,
vlct ywyó , gebracht.
Parapotanlll, II({ 4ocz7to15áµao., stad in Phocis
op de boeotische grenzen, aan den linker;

oeyer van den Cephlsus.
ff(/ 1 eo,:n1L5 yQug)^, aanklacht tegen
iemand, die van zijne betrekking van gezant
ten nadeele van zijne lastgevers misbruik
maakt. Zulke zaken werden voor de euthynen
behandeld, het bepalen van de straf was aan
de rechters overgelaten.
Parasange, ;c^iooáyyS, perzische maat, ook
door grieksche schrijvers dikwijls gebruikt.
om afstanden te bepalen ; 1 par. — 30 stadiën, ongeveer een uur gaans.
Parasitus, n( davro C , helpers of ondergeschikten van overheidspersonen en priesters;
in de comedic een klaplóoper, iemand die voor
een goed maal zich tot allerlei diensten laat
gebruiken en zich de spotternijen van gastheer
en gasten laat welgevallen.

IIaoaarci „' , zie zlntcae.
eIo(dc,
a
z. Oizia.
TI«odOT«obq, eene kleine som

geld, misschien
een drachme, die men bij het indienen eener
yoaagi; deponeerde, als het ware als onderpand
dat de aanklacht ernstig gemeend was.
Parauaea, landstreek in het N. van Epirus,
in het binnenland.
Parcae, romeinsche naam der schikgodinnen, geheel geïdentificeerd met de Moerae.
II((),xJëon., bijzitters, aan verschillende overheidspersonen toegevoegd om hen van een deel
hunner werkzaamheden te ontlasten, bijv. aan
de archonten, euthynen e. a.
II«Q/yy,oa;crob,

ingeschrevenen, z

wederrechtelijk als burgers
.

Ibap9,,Cpbob^ .
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Parentalia, zie feralicc.

Parilia = Palilia.
Paris , Há;, zoon van Prialnus en Hecabe.

Na zijne geboorte gaf zijn vader hem aan een
herder om hem op den Ida te vondeling te
leggen (z. Aezacus), hij werd echter door een
berin gezoogd, en toen de herder na vijf dagen
het kind nog gezond en wel vond, nam hij
het mede en voedde hij het met zijn eigen zoon
op. P. groeide als een schoonjongeling onder
de herders op; wegens de dapperheid, waarmede hij meermalen de kudden tegen roovers
verdedigde, gaf men hem den naam Alexander.
Hij trouwde met Oenóne, leefde gelukkig met
haar, en werd na verloop van tijd ook weder
door zijne ouders herkend. Kort daarna kwam
Hermes hem uit naam van Zeus de opdracht
brengen om als rechter op te treden in een
strijd tusschen Hera, kthëna en Aphrodite.
Daar namelijk op de bruiloft van Peleus en
Thetis alle goden en godinnen genoodigd waren
behalve Eris, die men uit vrees voor onaangenaamheden uitgesloten had, wreekte deze
zich door onder de gasten een gouden appel
te werpen met het opschrift,: aan de schoonste.
Op dezen appel maakten nu de genoemde drie
godinnen aanspraak, en weldra ontbrandde
tusschen haar een hevige twist, die nu op
raad van Zeus door P. beslecht zou worden.
Hera beloofde hem indien de beslissing gunstig voor haar was, rijkdom en macht, Athena
wijsheid en krij gsroem, Aphrodite de schoonste
vrouw. P. gaf den appel aan Aphrodite, en
van dien tijd vervolgen de beide andere godinnen hem en alle Trojanen met bittere vij andschap. Hij gaat daarop naar Sparta, waar
hij gastvrij ontvangen wordt, en gedurende
Bene afwezigheid van Menelaus schaakt hij
de schoone Helena en voert hij haar mede
naar zijn vaderland, in alles geholpen door
Aphrodite, die op deze wijze hare belofte
vervulde. De trojaansche oorlog is hiervan
het gevolg. In dien oorlog toonde hij zich
over het algemeen onstandvastig en verwijfd,
en hoewel hij soms dapper strijdt en o.a. ook
Achilles doodt, haat het volk hem als de oor
oorlog. Kort voor de inneming-zakvnde
van Troje werd hij door Philoctdtes gedood.
;

Z. Oenóne.

Parisii, volksstam aan de Sequana. Hoofd stad : Lutetia Parisiorunz-, in den lateren keizertijd residentiestad, thans Parijs.
Parium, JTáotov, havenstad in 1Vlysia, milesische kolonie aan de Propontis bij den Hellespont, sedert den tijd van Augustus rom.
kolonie. Aan de stichting hadden ook kolonisten uit Erythrae medegewerkt.
Parma . Ha U((, stad der Boii in Gallia
Cispadána, sedert 183 rom. kolonie, aan de
via Aemilia. De parmaansche schapenwol
was beroemd.
Parmenides, TI(or rr17c, van Elea, geb.
omstreeks 540, uit een rijk en aanzienlijk
geslacht, aanhanger van Xenophanes, met
wien hij nog persoonlijk bekend was. Van
zijn leven is weinig bekend, als man van
edel karakter, diepzinnig denker en verstanlig wetgever was hij in zijn vaderstad hoog
)

geëerd; reeds tamelijk bejaard kwam hij te
Athene, waar hij den jongen Socrates ontmoette. — Het leerdicht van P., waarvan
slechts - weinige fragmenten bewaard gebleven
zijn, heeft voornamelijk ten doel de eenheid
en onveranderlijkheid van het heelal te betoogen. Slechts het zijn bestaat, het nietzijn, dus ook het worden en te niet gaan,
bestaat niet; het zijnde bestaat in den vorm
van een bol, eeuwig, onveranderlijk, overal
aan zichzelf gelijk. Veelheid en afwisseling
is slechts een ijdele vertooning, waarin de
menschen door zinsbedrog iets waars meenen
te erkennen, het ware inzicht in de eenheid
van het bestaande kan ''men alleen door denken verkrijgen, zelfs het denken en dat,
waarop de gedachte zich richt, is hetzelfde.
P. was, naar het schijnt, de eerste, die de
,goden als personificaties van natuurkrachten
enz. verklaarde.
Parmenio, Haoµn'iwv, 1) Macedoniër, een
van de bekwaamste generaals van Philippus
en Alexander. Hij overwon de Illyriërs,
onderhandelde met de Atheners over den vrede
van 346, stond later aan het hoofd der macedonische troepen op Euboea, en werd in 336
naar Azië gezonden om toebereidselen te
maken voor den oorlog tegen Perzië. Onder
Alexander voerde hij het bevel over het voetvolk, dikwijls vermaande hij Alexander tot
voorzichtigheid en gematigdheid, maar zijne
raadgevingen vonden weinig ingang. Na den
slag bij A rbéla, waarin hij den linkervleugel aanvoerde, gaf Alexander hem het bestuur over Medië, na den dood van Philótas
meende hij echter diens vader niet langer te
moeten vertrouwen en liet hij hem heimelijk
uit den weg ruimen. --- 2) Macedoniër, dichter

van eenige grieksche epigrammen, waarschijnlijk tijdgenoot van Augustus. — 3) een bouw
bij de stichting-mestr,dioAlxan
van Alexandrië gebruikt werd.

Parmeniscus.

1Ir o,un'áoxoq,

leerling van

Aristarchus, schreef commentaren op Homerus en de tragici.
Parnassides, IIuoi (O Ct , de Muzen, naar
haar verblijf op den Parnassus.
Parnassus , Ha u u(a)eiS, gebergte in Phoeis, aan Apollo, Dionysus en de Muzen geheiligd. Naar de twee hooge, meestal met
sneeuw bedekte bergspitsen Lycoréa of HyamhoFLi^, `Yá,u7t( a, TL3opea en Tithorea (A'zt
de Parnassus dikwijls de tweetop
a
genoemd. Van boven was hij met denne--pige
bosschen bedekt, in de laagte tierden mirten,
laurieren en olijven. Het gebergte was rijk
aan kloven, valleien, bronnen en beken. Men
vond er Delphi met zijn tempel en orakel,
de bron Castalia, de Corycische grot, de
rotsen Phaedriades, van waar tempelroovers
en godslasteraars in den afgrond werden geworpen. Onder den naam Cirphis scheidde
zich een zijtak naar het Z. af. Door een diep
ravijn tusschen beide bergen in stroomde de
Plistus en liep de weg van Delphi naar Daulis met een zijweg naar Stiris. Op den daardoor gevormden driesprong (o oei óctós) versloeg Oedipus zijn vader Laïus.

)

PARNES—PARTHIA.
Paraes, gen. - this, Iláo^'ic, -ifto,, een
woest en ruw boschrijk gebergte in N.W. Attica. Bovenop stonden altaren en een standbeeld
van Zeus Parnethius.
Parnon, Háou'f)v, bergketen tusschen Laconica en de landstreek Cynuria of Thyredtis.
IláooyoS, naam, die soms aan den cc1/l /A%oc gegeven wordt, omdat hij met het
jonggehuwde paar op denzelfden wagen zat.
Parodia, nao(f)cha, verdraaiing van een
algemeen bekend gedicht, zoodat dcor eene
kleine verandering in de woorden een geheel
andere zin ontstaat, liefst iets belachelijke.
In de blij spelen van Aristophanes zijn op
deze wijze een aantal verzen van verschillende dichters, voornamelijk van Euripides,

geparodiëerd.
IláoorYos, het eerste optreden van het koor
in een tooneelstuk, ook de deur ter zijde van
de orchestra door welke het binnenkomt, verder het lied dat bij het eerste optreden gezongen wordt.

Paropanisus, IIaoo7rávwooS, soms Paropamisus, het hooggebergte aan de bronnen
van den Oxus en den Indus. Het W. deel
draagt nog dezen naam, het 0. gedeelte wordt
Hindoe -Koh geheeten. Het is hetzelfde gebergte als de Caucasus Indicus. De omwonende volksstammen werden Paropanisadae
genoemd.

Parópus, IlcQco os, stadje op Sicilia nabij
Himera.

Paroreátae, HaocooFáza^, met de Caucónes
de oudste bewoners van het triphylische
bergland in Elis.
Paroréa, -Ia, Ilan( ta, streek in het N.O.
van Epirus, in Molossis, aan de grens van
Macedonia.
Paros = Parns.
Parrhasia, H(^o^ofwia, stad en landstreek
in het Z.W. van Arcadia. Parrhasius = ar
-cadish.
Parrhasis, arcadische vrouw, in het bijzonder bijnaam van Callisto.

Parrhasius, IIf»oáoto s , 1) z. Parrhasia. --- 2)

van Ephesus, een van de beroemdste grieksche schilders, leefde in het begin der 4 1 e
-eeuw te Athene. Vooral de levendigheid en
bevalligheid in de gelaatstrekken zijner beelden worden geroemd. Hij was zeer overmoedig en trotsch, droeg een purperen mantel, kroon en met goud versierden staf. Hij
ging eens een wedstrijd aan met Zeuxis, en
terwijl deze een tros druiven zoo natuurlijk
schilderde, dat de vogels er op toevlogen,
bedroog P. zijn mededinger zelven met een
geschilderd gordijn, dat deze voor een wer

skelij k gordijn hield, zoodat hij op het punt
tond het . te willen wegschuiven.
Partháon, IIfzáw1-, zoon van Agénor en
Epicaste, koning van Calydon en Pleuron,
vader van. Oeneus.
Parthaonides, Meleager, kleinzoon van
Parthdon.
Parthéni = Parthini.
Parthenia, %ZCCO&F^'tU, rFGft hymnen, die
door een koor van jonkvrouwen met begeleiding van fluitspel gezongen worden, terwijl
—

459

het zich op feestdagen in optocht naar een
tempel begaf. Als dichters van Parthenia
zijn bekend Altman, Pindarus, Simonides e.a.
Pariheniae, ;z(to&fl 'G(Lb, zonen van spartaansche vrouwen en heloten, geboren gedurende de lange afwezigheid der Spartanen in
den eersten messenischen oorlog. Daar hun
niet de rechten van burgers gegeven werden,
verlieten zij hun vaderland; zij gingen onder
aanvoering van Phalanthus naar Italië en
stichtten Tarentum.
Parihenium, Jlfg&fi bo^', stad in de mysische landstreek Teuthrania, ten Z. van den
,

Caicus.
Parthenius, IIf^o9h toc, 1) episch dichter
van Chins, naar men zeide afstammeling van
Homerus. — 2) van Nicaea in Bithynië, werd
in den mithradatischen oorlog gevangen en
naar Rome gebracht (72). Hij werd spoedig
vrijgelaten en bleef, na een kort verblijf te
Neapolis, te Rome wonen, waar hij met
Cornelius Gallus bevriend werd. Vergillius
leerde bij hem Grieksch. Hij schijnt vooral
elegieën gedicht te hebben, bewaard gebleven

is een werk onderden titel 'Eouwr -,à a3iur,
bevattende 36 liefdesgeschiedenissen in proza,
dat vooral waarde heeft door de vele fragmenten van alexandrijnsche geleerden, die
met opgave van bronnen er in opgenomen
zijn. — 3) gramaticus in de iste eeuw na
C. — 4) gunsteling van Domitidnus, nam
deel aan de samenzwering, die den keizer
het leven kostte; onder Nerva werd hij bij
een soldatenoproer gedood.

Parthenius irons, IIaó inov dos, bergketen
op de arcadisch -argolische grenzen, ten N.O.
van Tegea, met een heiligdom van Pan.
Parthenias, Ilf.ot93'toS, rivier in het W.
van Paphlagonia.
Parthenon, IIfco& n n', de beroemde tempel
van Pallas Athéna, de maagd (îi-a 3F1-oç). Zie
2 thence.

Parthenopaeus, llao fl'07r(L oS, zoon van
Ares, Milanion of Meleager en Atalanta, een
van de zeven vorsten die met Adrastus tegen
Thebae optrokken.
Parthenope, 1Iao01é v'7tJ7, Bene van de Sirenen.

Parthenoi^e, mio&Fn , oude naam voor
Neapolis (Napels).

Parthenus, Hi^o&i,o5, 1) bijnaam van de
maagdelijke godin Athèna, waarnaar haar beroemde tempel, het Parthenon te Athene, genoemd was. — 2) het sterrenbeeld de Maagd,
waarin men Erigone n°. 1 meende te herkennen.
Parthia, Heoó'-v 1J'? ,
het land der Parthen (Parthi, IIdo ot,), ten
0. van Media gelegen, over het algemeen
woest en onvruchtbaar. De Parthen waren
van oorsprong een turanisch nomadenvolken uiterst geoefende ruiters en tevens voor
boogschutters. Terwijl zij schijn -treflijk
vluchtten, keerden zij zich op hunne-bar
paarden om en troffen met goed gemikt schot
den vervolgenden vijand (fugaces Parthi).
Eerst waren zij onderworpen aan liet Per zische rijk, vervolgens aan het macedonische,
daarna aan het syrische. Doch tijdens ko-
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ving Antiochus II Theos stonden de Parthen op (248) en stichtten een eigen rijk,
dat, in den beginne klein, zich allengs door
veroveringen an den Indus tot aan den
Euphraat uitbreidde (± 150). Zij bleven
een barbaarsch volk, maar hunne vorsten
namen, evenals de andere oostersche koningen, de hellenistische beschaving aan. Hunne
31 koningen hadden allen, behalve hun bij
naam, nog dien van Arsaces. In-zonder
plaats van het oude Hecatompylus werd
Ctesiphon tot hoofdstad verheven. De Parthen
betoonden zich verbitterde vijanden van het
rom. rijk. In 227 na C. maakte een Pers, Artaxerxes, zoon van Sassan, zich van het bewind
meester en stichtte zoo het nieuw -perzische
rijk onder d e dynastie der Sassaniden.
Parthini of Parthêni. fIaoii 'oi, II& Iroi,
illyrisch volk bij Dyrrachium. Stad : Parthus.
Parthiseus, bij latere schrijvers de naam
van den Tisia (Theiss).
Parthyaea, Parthyéne = Parthia.
Pares, IIáioS, thans Paro, eil. van de
groep der Cycladen, beroemd door het schitterend witte marmer, Parius lapis, uit den
berg Marpessus. Oudtijds heette het Minóa,
ook Demetrias. De eerste iambendichter, Archilochus, was er geboren. Geschiedkundig
is het o a. bekend door de vergeefsche expeditie
van Miltiades. In 1627 werd hier eene marmeren plaat gevonden niet 93 regels historische
en letterkundige aanteekeningen. Zij werd
aangekocht door lord Thomas Arundel en door
diens kleinzoon Henry Howard in 1667 aan
de bibliotheek van Oxford ten geschenke ge
waar zij nog is (mare/or of clzronicoïz-gevn,
Parium, Amundeliuïn of 0xxoïziense).
Paryátlres, Tiee ^cYo^c, gebergte in het 0.
van Pontus, langs de grens van Armenia
minor, eene voortzetting van den mons Moschicus.
Parysatis, Th o2 oarbS, stiefzuster en gemalin van Darius Nothus, onder wiens regeering zij grooten invloed had, zoodat de
spartaanschgezinde politiek van den koning
in den peloponnesischen oorlog aan haar
werd toegeschreven; ook haar zoon Artaxerxes Mnemon beheerschte zij geheel en al,

metoeke te Athene leefde en wegens zijne
mildheid jegens den staat het burgerrecht
kreeg; zijne strenge eerlijkheid was in geheel
Griekenland bekend. Hij stierf in 370.
Pasiphaë, IIaatcpái, 1) dochter van Helius
en Persdis, gemalin van Minos (z. a.), moeder
van den Minotaurus. — 2) eene godin, die te
Thalamae n°. 2 een tempel had, waar droomorakels gegeven werden.
Pasiphai ia, Phaedra, dochter van Pasiphaë.
Pasiteles, H(^ai J)..i; , beroemd beeldhouwer,
bronsgieter en ciseleur uit Zuid - Italië, werkte
in de iste eeuw te Rome. Hij heeft ook
over kunst geschreven. Hij was de leermeester

van Stephanus.
Pasitelides, II«eTbfY1^, spartaansch veldheer in den peloponnesischen oorlog. In 422
werd hij harmost van Torone, maar het vol
jaar namen de Atheners die stad weder,-gend
en P. werd krijgsgevangen gemaakt.
Pasithea, II(io7.6-i(, 1) eene van de Charites. — 2) Nereïde. — 3) Najade, gemalin
van Erichthonius, moeder van Pandion.
Pasitigris, I.Iaob'rtyot S = kleine Tigris,
thans Karoen, zijrivier van den Tigris, door
Susidne stroomende. De benedenloop heet
Eulaeus.
Passaron, He6oáo(01-, oude molossische
hoofdstad in Epirus, in 169, door de Rom..
vermeesterd.

Passiéni. 1) L. Pcssien us Rufus, consul in
4, verwierf als proconsul van Africa de
ornamenta triumphalia, en was de beste rede
zijn tijd. -- 2) C. Passier us C-i.^p acs,.-narv
zoon van n°. 1, schatrijk vriend van Seneca.
Hij was met Nero's tante Domitia gehuwd,
doch liet zich van haar scheiden om de
tweede man van Agrippina te worden. Deze
laatste liet hem, naar verhaald wordt, kort
daarna van kant maken.
Passas, roan. lengtemaat = 2 grades of
stappen — 5 rom. voeten = 1,478 meter.
Mille passus = 1478,70 meter of ongeveer 16 minuten gaans.
Pataeei, II, ratzoi, dwergachtige godenbeelden, waarmede de phoenicische schepen
aan voor - of achtersteven versierd waren.

Patala = Pattala.

ofschoon zij duidelijk genoeg liet blijken,
dat zij aan haar anderen zoon, Cyrus, de
voorkeur boven hem gaf, o. a. door de
wreedheid waarmede zij allen vervolgde,
die aan zijn dood schuld schenen te hebben.
Wegens het vergiftigen van Statira, de ge
werd zij eenigen tijd-malinvArtxes,
van het hof verwijderd.
Pasargada of -dae, rluo« oy éJe, -d'«^, oude
hoofdstad van Persis, benoemd naar de Pasar gadae (z.a.). De stad lag in den Z.O. hoek
van Persis, aan de grens van Carmania. Hier
was het graf van Cyrus.
Pasargadae, Il iwr oyaJa , de edelste stam
der Perzen, waartoe ook de Achaemeniden

fetiales (z. a.).

behoorden.
Pasierates, Thoázr^s, vorst van Soli op Cyprus, die zich aan Alexander d. G. onderwierp.
Pasinca (Spasinu) Charax, zie Cliai•ar.
Pasion, H aI(Oi-, een geldwisselaar, die als

Patmus, IIái;1uoS, eil. op de aziatische kust,
tot de Sporades behoorend, ten Z. van Samus.
Pairae, TIdrQ«u, Ilarou^S, eene der 12
achaeische bondssteden, thans Patras, aan
de invaart der Corinthische golf.

Patara, th Házccoa, aanzienlijke zeestad
in Lycia met een orakel van Apollo Patareus (Ha ra ,d S), die er vereerd werd.
Patavium, Haz«óftov, thans Padua, stad
in het land der Veneti, in Gallia Cisalpina,
aan den Medoacus minor (Brenta). Haar gebied strekte zich tot aan zee uit, zij kon
20000 man te velde brengen. Tijdens Augustus gold het na Rome voor de rijkste stad:
van Italië. Het is de geboorteplaats van
Livius. De sage schrijft de stichting aan den
Trojaan Antënor toe.
Patereulus, zie Kellaii.
Pater patrátus, de woordvoerder onder de
-

PATRES—PAT] LUS.
Patres zijn de (adellijke) hoofden der yeiztes,
die gedurende den koningstijd en ook later
te Rome zitting hadden in den Senaat. Patres conscripts, de titel waarmede later vaak
de senatoren worden toegesproken, beteekent
dus: patricische en (later) bijgevoegde (plebejische) senatoren. De pcaei'es onder de senatoren hadden bijzondere voorrechten : 1°. het
recht om uit hun midden een interrex te
verkiezen (z. a.), hetgeen voor de laatste
maal gebeurd is in 52 ; 2°. het recht om
door de patrum auctoritas de wetten en keuzen der com.itia te bekrachtigen, m. a. w. de
patres konden alle wetten en keuzen der
cowitia vernietigen, zoo deze in strijd waren
met de auspicia of 's lands wetten. Van de
wetten, die dit recht waardeloos maakten,
zijn twee bekend : de lex Publilia Philonis
en de ier 2]lcteïzia. Voortaan gaat de patï am
auctoritas over op den geheelen senaat (senatus auctoritas), die echter alleen de wetgeving
in de corn. eentzariata kon beletten. Men ver warre deze senatus auctoritas niet met het
senaatsbesluit, dat door intercessio getroffen
was.

Patrieii, de rom. geboorte-adel. Samen met
den koning bestuurden zij den staat; alleen
zij hadden oorspronkelijk zitting in den
senaat (zie panes). Ze zijn in verschillende
Tentes verdeeld, die ieder een zeker aantal
elientes hadden. Ze worden onderscheiden in
ouderen en jongeren adel, patres maiorum et
minos °um gentium; volgens de traditie stam
jongere geslachten uit Alba Longa.-mend
Ook tijdens de republiek zijn nog de Claudii
onder de patriciërs opgenomen. Caesar in 45
en Augustus in 29 (krachtens de lex Saenia
van 30) en ook latere keizers hebben het
patriciaat aangevuld door plebejische geslachten in den adelstand op te nemen. Onder
Constantijn den Gr. werd het patriciaat aan
hooge ambtenaren als persoonlijke adelstitel
geschonken, zonder erfelijk te zijn.
Patrii dii, goden, wier dienst men van
zijne voorouders in eregeren zin geërfd heeft,
die dus alleen door een enkel geslacht of stam
vereerd werden. Hiertoe behooren dus de
Penates, enkele godheden, van wie sommige
edele familiën beweerden af te stammen,

e. dgl.
Patrïnti matrïmi, kinderen die nog een rom.

vader en eene rom. moeder hebben, dus wier
ouders Gives en nog in leven zijn, en die nog
onder de patria potestas staan. Bij sommige
godsdienstige plechtigheden werd de bijstand
van zulke kinderen als cannilti en cannillae
vereischt. Ook het meisje, dat tot vestaalsche
maagd werd uitverkoren, moest paerima
rlcctrima zijn.
Patroeles, Haroos) ir , vriend van Seleucus I. Als bevelhebber over diens vloot in
de Caspische zee verzamelde hij bouwstoffen
voor belangrijke werken over de omliggende
landen en volken.
Patroclus, lárpoz) oc, zoon van Menoetius,
den koning van Opus. Nog zeer jong doodde
hij bij ongeluk zijn speelmakker Clysonymus (z. a.), en om hem aan de wraak van
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diens bloedverwanten te onttrekken, bracht
Menoetius hein bij Peleus. Hij werd niet
Achilles opgevoed, werd . zijn boezemvriend
en wapenbroeder, ging met hem naar Troje
en werd daar door Hector gedood, z. Achilles.
Patrónus, beschermheer. 1) In den oudsten
tijd het patricische familiehoofd, onder wiens
hoede en toezicht de cliënten stonden. De
cliënt was verplicht den patroon eerbied te
betoonen, bij gewichtige familiezaken diens
raad in te winnen, met en voor hem de
wapenen te dragen ; hij moest ook, wanneer
de dochter van den patroon huwde, bijdragen
tot den bruidschat, en evenzoo tot den losprijs, wanneer de patroon uit vreemde krij gs gevangenschap moest worden losgekocht. De
patroon moest zijnerzijds den cliënten hulp
en bescherming verleenen en in rechtzaken
voor hen optraden. De band was heilig:
patronzcs Si ctienli frandem feceril, sacer
esto. — 2) Causarura patron as, niet advocatus, is de advocaat, die in rechtsgedingen
pleit. — 2) ook steden, gewesten en provinciën hadden dikwijls te Rome hunne patroni
onder wier bescherming zij zich stelden en
die hunne belangen moesten behartigen. Zoo
waren o. a. de Marcelli patronen van Sicilië.
Dit patronaat komt eenigermate overeen met
de hedendaagsche instelling der consulaten.

Pattala, Pattalëne, Házi^cylu, Ilazzu) ip's,

het Delta-land van den Indus, met de stad
Pattala.
Patalcius, bijnaam van Janus (z.a.).

Patimus, Tlázoi'aoS, stad aan den Nijl,
van waar Necho een kanaal liet graven naar
de Arabische golf = het latere Hero polis.
Paul (1)inus, familienaam bij de Suetonii.
Paul(l)us, familienaam in de yens Aernitia
(Aemrmitii n°. 8-10).
Paulus, He oc, de Apostel der Heidenen.
Hij was te Tarsus in Cilicia geboren uit
Joodsche ouders, en heette oorspronkelijk Saulus, Za )oe, maar zijn vader was reeds Romeinsch burger, hetgeen hem zijn geheele
leven door uit allerlei moeilijkheden heeft
geholpen. Hij werd door zijn vader voor zijn
opvoeding naar Jeruzalem gezonden, en behoorde tot de secte der Pharisaeën. Oorspronkelijk heeft hij de Christenen te Jeruzalem
vervolgd, maar op weg naar Damascus, om
ook daar de Christenen te vervolgen, is hij tot
het Christendom bekeerd (+ 30 n. C. of
later). Hij heeft een tijd lang te Antiochia
gewoond, waar toen reeds een Christengemeente was. Zijne zendingsreizen vallen ongeveer in de jaren 46-47, 48-51 (in Athene
einde 49, te Corinthe begin 50 tot Juli
51), en 52-57. Op aanklacht der Joden is
hij te Jeruzalem gevangen genomen, onder
liet procuratorschap van Felix, en heeft 2
jaren (tot 59) te Caesarea gevangen gezeten.
Toen hij zich bij den opvolger van Felix,
Festus, op zijn Romeinsch burgerrecht beriep,
is hij met vele andere gevangenen in den
winter van 59/60 naar Rome gevoerd (schip
verblijf te Malta Nov. 59). In Rome-breukn
is hij in cuslodia mititari geweest, maar mocht
een eigen huurhuis bewonen en prediken.

PAULUS (DIACONUS) —PATJSON.
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Wat na 62 met hem gebeurd is, is niet
zeker overgeleverd. Men meent, dat hij in
6 4 met Petrus door Nero terecht gesteld is.
Zijn brieven en de Handelingen der Apostelen, waarin zijn leven beschreven wordt,
zijn niet alleen belangrjjk uit een godsdien
stig oogpunt, maar ook een buitengewoon
belangrijke bron voor de cultuurgeschiedenis
van de iste eeuw n. C. Paulus sprak en
schreef, zooals waarschijnlijk de meeste Joden
van zijn tijd, behalve Philo en Flavius

Josephus, in de

zoni

(z a.).

Paulus (Diaconus), z. Reth€s n°. 2.

Paulus (Inhills), roni. jurist onder de regeering der Seven. Met Papinittnus was hij lid
van het consilluim principle, met Ulpidnus
prafectzes prcietorio. Hij heeft ontzaglijk veel

geschreven, doch in wijze van voorstelling
staat hij achter bij Papinianus en Ulpianus.
Pu1us (mijns of Clanthus), broeder van
Civilis, onder keizer Nero ter dood gebracht
onder beschuldiging van rebellio.
Pansallias, ThLVO(J'fÇ, 1) zoon van Cleoml)rotus, regeerde over Sparta als voogd van
Plistarchus, den zoon van Leonidas. Hij verwierf grooten roem als opperbevelhebber van
het grieksche leger in den slag bij Plataeae
(479), tuchtigde daarna Thebe, dat met de
Perzen geheuld had, onderwierp Cyprus en
veroverde Byzantium. Hier geraakte hij weldra onder den invloed van perzische zeden
en gewoonten, hij nam de kleeding en de
manieren van een perzisch satraap aan, en
maakte zich door zijn overmoed zoo gehaat,
dat ook daaidoor de grieksche bondgenooten
zich van Sparta afscheidden en de hegemönie
aan Athene aanboden. Hij knoopte met
Xerxes onderhandelingen aan, vroeg zijne
dochter ten huwelijk, en bood aan hem de
heerschappij over Griekenland te bezorgen.
Van verschillende kanten aangeklaagd, dat
hij zich meer als tyran dan als strateeg gedroeg, werd P. teruggeroepen, en ofschoon
hij vrijgesproken werd, werd hem het opperbevel ontnomen. Op eigen gezag keerde hij
echter naar Byzantium terug, en door de
Atheners van daar verdreven, zette hij van
Colonae uit zijne onderhandelingen met Xerxes voort, totdat hij opnieuw teruggeroepen
werd (469). Wederom waren er duidelijke bewij zen dat hij met den perzischen koning heulde,
ook werd gezegd dat hij de Heloten tot opstand aangespoord had, toch durfden de ephoren hem nog niet te straffen, totdat zij door
een van de vertrouwden van P. een brief van
hem aan Xerxes in handen kregen en in de
gelegenheid gesteld werden hem met eigen
mond den inhoud er van te hooren bevestigen.
Toen hij gevangen genomen zou worden,
vluchtte hij in den tempel van Athna Chalcioecus, daar werd hij ingesloten, het dak
werd van den tempel afgenomen, de deuren
dichtgemetseld en zoo stierf hij van honger.
Op het oogenblik, waarop hij den geest zonde
(reven, werd hij uit den tempel gedragen om
liet heiligdom niet te bezoedelen (468). - De
geheimzinnigheid, waarmede deze zaak op echt
spartaansche wijze door de ephoren behandeld

werd, is de oorzaak, dat reeds in de oudheid
velen aan het verraad van P. getwijfeld hebben, en ook sommige nieuweren zijn van
meening, dat de ephcren zelf het gerucht
er van verbreid hebben om de ware beweegredenen van hunne handelwijze, welke die dan
ook mogen geweest zijn, te bedekken. - 2)
kleinzoon van den vorigen, had dekoninkljke
waardigheid gedurende de ballingschap van
zijn vader Plistoanax (444-426), en volgde
hem na zijn dood op (408). Gedurende de
burgertwisten te Athene na afloop van den
peloponnesischen oorlog, werd hij met een
leger gezonden om de 30 tegen Thrasybulus
te helpen ; in plaats daarvan bewerkte hij
echter, hetzij uit sympathie voor de atheensche democraten of om Lysander tegen te
werken, dat de democratie hersteld werd
en de 30 Athene moesten verlaten. Reeds dit
werd hem toen zeer kwalijk genomen, en
toen hij nu in het begin van den corinthi schen oorlog door te laat op de afgesproken
plaats te komen de oorzaak was van de nederlaag bij Haliartus (395), werd hij in staat
van beschuldiging gesteld ; hij vluchtte naar
Tegen, waar hij in 385 stierf. - 3) Macedoniër, die Perdicas II vruchteloos de regeering
betwistte (450). - 4) koning van Macedonië,
die door Amyntas onttroond werd (393).
5) Macedoniër, die na den dood van Perdiccas
111 (360) aanspraak op de regeering maakte;
hij werd door de Thraciërs ondersteund, maar
toen Philippus hen voor zich had gewonnen,
moest P. van zijne eischen afzien. - 6) een
van de lijfwachten van Philippus van Macedonië, dien hij om persoonlijke grieven vermoordde ; hij vluchtte, maar werd gevat en
gekruisigd. - 7) i C(Qt1/yflT1ç, een Lydiër,
die onder Hadridnus en de Antonijnen te
Rome leefde. Hij beschreef in 10 boeken eene
reis door het grootste gedeelte van Griekenland, waarbij hij vooral let op oude gebouwen en gedenkteekenen en hunne godsdienstige of artistieke beteekenis ; daarnevens vermeldt hij verscheiden geschied- en aardrijkskundige bijzonderheden. Of hij inderdaad alle
plaatsen zelf bezocht heeft, die hij beschrijft,
is twijfelachtig ; in ieder geval heeft hij niet
alleen zijn eigen waarnemingen te boek gesteld, maar ook oudere schrijvers als bronnen gebruikt. Het werk is ontstaan tusschen

161 en 177. - 8) van Caesnra in Cappadocid,
leerling van Hertdes Atticus, leeraar der
welsprekendheid te Athene en te Rome in de
tweede eeuw na C.
Pansias, II(n'OiCÇ, van Sicyon, beroemd
schilder kort voor Alexander d. G., die vele
leerlingen vormde ; hij wordt genoemd als de
eerste, die de zolderingen met bloemen, kinderfiguren en arabesken beschilderde.

Pausilypum, IIUl'Ol'7iToj' (smartverdrj vend
= Sans souci) (Posilippo) heerlijke villa ten
W. van Napls, door Vedius Pollio aan A u gustus vermaakt. Agrippa liet daar een onderaardschen gang uithouwen, thans de grot
van Posilippo genaamd.
Pausomi, II(LfOOn', arm caricntuurschilder te
Athene, tjdgenoot van Aristophanes.

PAXI— HEAAITIKON.
Paxi, H(^Soi, twee eilandjes tusschen Cor
thans Paxo en Antipaxo. -cyraenLus,
Peeulátus, verduistering van staats- of
tempeleigendom.
Peculium, wordt het vermogen genoemd,
dat de paterfamilias aan een zoon in potentate
of aan een slaaf toestond te verwerven
of te bezitten. Hij kon het hem echter te
allen tijde ontnemen. Peculiummm- cast>•enzse is
wat de zoon zich verwerft, terwijl hij in
krijgsdienst is; quasi eastreizse, terwijl hij
een openbaar ambt bekleedt. Augustus bepaalde, dat de jilius fammzilias de vrije beschik king zou hebben over het peculiusma castrense.
Pedaneus, zie iudZex pedaneus.
Pedanii, plebejisch geslacht. Over den geneesheer Pedanius Dioscorides zie Dioscorides.
Pedarii zijn sedert de ier Ovinia (z.a.) die
senatoren, die geen curulisch ambt bekleed
hadden. De voorzitter was niet verplicht
hun meening te vragen, zoodat in den regel
hun rol zich bepaalde tot het deelnemen
aan de stemming : ibant pedibus in senztenitiarn
alien in; vandaar hun naam.
Pedasa, th IIII(Íaoa, stad in Caria, ten 0.

van Halicarnassus.
Pedasus, II7, (s(^oos, 1) oude stad der Leleges
in het zuiden van Troas, aun den Satniols. —
2) stad in Messenia, later Methone, thans
Modon.
Pediaei, fli(1&(5iob, eigenlijk bewoners van
de Pedias, het vlakke land in het Noorden
en Noordwesten van Attica, meest rijke grond
burgertwisten ten tijde van-eignars;d
Pisistratus vormden zij voornamelijk de oligarchische partij, vandaar wordt de naam
ook. aan die partij als zoodanig gegeven.
Pedias. Ilic?tas, het vlakke gedeelte van
Attica ten N. en N.W. van Athene, waar
de groote grondbezittingen gelegen waren.
De Pediaeërs, H d t (L bot, vormden in Solons
tijd de aristocratische partij.
Pedia (lex) van den consul Q. Pedius in
43, tot vogelvrijverklaring (aqua et icyni interdictio) van Caesars moordenaars.
Pediéa, Il C1 t(L, vlek in Phocis ten N.
van don Cephissus.
Petiii, eene familie, die in den laatsten
tijd der rom. republiek opkwam. Q. Pedius,
zusterszoon van Caesar, diende onder hem
in Gallia en was in 45 legaat in Hispania.
In 48 bekleedde hij de praetuur. Na Caesars
dood stond Pedius het hem gemaakte legaat
aan Octavinus af en werd toen in 43 diens
medeconsul, zie Pedia lex. Hij stierf reeds
in ditzelfde jaar.
Pednel.issus, II^(h1/) tooóc, stad in Pisidia.
Pedo Albinovánus (C.), episch dichter, ver
vriend van Ovidius. Bij schijnt eene-trouwd
Thesis te hebben geschreven, terwijl van
een gedicht over Germanicus nog een fraginent bij Seneca (de beschrijving van een
tocht op de Noordzee) wordt gevonden. Ook
moet hij epigrammen hebben gedicht.
Peducaea (lex), plebisciet van Sex. Peducaeus, volkstribuun in 113. In het voorgaande
jaar waren drie vestaalsche maagden van
incestos beschuldigd ; het college der pontifi-
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ces had slechts Bene, Aemilia, veroordeeld
en de beide andere, Marcia en Licinia, vrij
Laatstgenoemde was op schitte•-gesprokn.
rende wijze verdedigd door L. Crassus. De
ier Ped. beval een nieuw onderzoek, met
het gevolg dat ook Marcia en Licinia ver-

oordeeld werden.
Pedueaei, 1) zie Peducaea lex. — 2) Sex.
Pedncaeus, stadhouder van Sicilia in 75,
onder wien Cicero als quaestor te Lilybaeum
werkzaam was, een man van groote recht
zich algemeene liefde en ach -vardighe,
verwierf. — 3) S. Pedncaeus, zoon van-ting
no. 2, een geleerd man, wiens oordeel door
T. Pomponius Atticus op hoogen prijs werd
gesteld. In de burgeroorlogen was hij op de
zijde van Caesar en van Octavidnus.
Pedum, oude stad van Latium, aan de
via Labican a.

Pegac = Pagae.
Pegasides, ri r(.ca^o^s, z. Pegasus.
Pegasus, H y( oS, een gevleugeld paard,
door Poseidon bij Medusa (z. a.) verwekt. Net
ten hemel op-stegrondazijbte
en draagt voor Zeus den donder en bliksem, later stond Zeus het aan Eos af en
eindelijk werd het onder de sterren geplaatst.
Het werd door Bellerophon (z. a.) gevangen,
toen het aan de bron Piréne dronk, of hij
kreeg het van Athéna of Poseidon. Toen de
Helicon, in verrukking gebracht door het
gezang der Muzen, opsprong, bracht P. den
berg op bevel van Poseidon met een hoefslag
tot rust, en deed met denzelfden slag de bron
Hippocrene ontspringen, waaruit de Muzen
en dichters drinken om zich in geestvervoering boven het aardsche te verheffen. Denzelfden oorsprong en dezelfde eigenschap hebben ook de bronnen Hippocréne te Troezen
en Piréne te Corinthe, vandaar worden zij
en verder ook de Muzen zelve Pegasides
(IL' yao^cr^) genoemd.
Pela, H;a1, eil. op de ionische kust bij

Clazomenae.
Pelagoites, I(1JLyóv(S, -paeonische volkstam
in Macedonia, die eerst aan de boorden van
den Axius (Vardar) woonde, doch van daar
naar het W. van Paeonia verhuisde, welke
nieuwe woonplaats naar hen Pelagonia werd
geheeten. Geheel in het N. van Thessalia
lag nog eene pelagonische tripolis, uit de
steden Azorus, Pythium en Dolich e bestaande.
1i 1) Oybzol/ (r t oc) H )aoytsim (rc oc).

Pelasgi, H ucyoi . De grieksche schrijvers
nemen aan, dat er vóór de eigenlijke Hel
verschillende deden van Grieken--leni
land, vooral in de Peloponnesus, in Thessalië
en Epirus, en ook aan de Westkust van KleinAzië en in - Italië een volk gewoond heeft,
dat Pelasgi heette. In werkelijkheid hebben
ze alleen in Thessalia, aan de Penéus gewoond, waar het gewest Pelasgiótis naar hen
genoemd is.
Pelasgia, He).aoy;u, oude naam voor Griekenland, voor de Peloponnesus en voor Lesbus.
HHí^rtoytxóv, M ï ay^xóv (r„%yos), een oude
versterking aan den westkant van de Aeropolis,
behoorende tot het oudste gedeelte van Athene.
,
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PELASGIOTIS—PELOPIDAS.

Pelasbiótis, II) oyt(o CGS, gewest van Thessalia ten Z. van den Peneus, neet de hoofd
genoemd naar de-stadLriof ,
Pelasgen.
Pelasgis, Il^a cco"yiS, bijnaam van Hera en
Demëter als oude pelasgische godinnen.
Pelasgus, III %rioyó;, 1) mythisch stamvader der Pelasgen. Zijne afstamming wordt
zeer verschillend opgegeven : als zijn vader
worden genoemd Zeus, Poseidon, Phoróneus,
Arestor e. a., als zijne moeder Niobe of
Larissa, gewoonlijk wordt hij echter als
autochthoon beschouwd. Hij zoude Parrhasia,
Argos in de Peloponësus of in Thessalië gesticht hebben, den landbouw in Argos Ingevoerd hebben, enz. — 2) koning van Argos,
bij wien Danaus en zijne dochters een .toevlucht zochten. Hij verdedigde hen tegen
Aegyptus, maar werd overwonnen en verliet
het land.
i

II%FZ( =. ^E:^Zy^^(000G.

Peleus, IIí'c, zoon van. Aeacus en Endëis. Hij of zijn broeder Telanion doodde bij
het spelen met den discus een zoon van
Aeacus en Psamathe, Phöcus, daarom waren
beiden genoodzaakt uit Aegïna te vluchten.
Nadat zij aan den tocht der Argonauten hadden deelgenomen, werd hij gastvrij opgenomon door Eurytion, koning van Phthia, die
hein van zijn schuld reinigde, hem zijne dochter
Antigone tot vrouw gaf en een deel van zijn rijk
afstond. Hij leefde hier eenigen tijd gelukkig,
maar daar hij bij de calydonische jacht het
ongeluk had zijn schoonvader te dooden,
moest hij opnieuw vluchten; hij begaf zich
naar Iolcus, z. Acastus. Op bevel der goden
werd hem nu, daar Antigone (z. a.) gestorven was, de Nereïde Thetis tot gemalin
gegeven, en toen zij hem onder allerlei gedaanten trachtte te ontvlieden, leerde Chiron
hein de kunst om telkens dezelfde gedaante
aan te nemen als zij, zoodat zij zich na langen
strijd aan hem moest overgeven. Op de brui
waren alle goden en godinnen tegenwoor--loft
dig, behalve Eris, z Paris. P. regeerde sedert
gelukkig over Phthia, doch toen hij Thetis
stoorde bij hare pogingen om hun zoon Achilles onsterfelijk te maken, verliet zij hem en
keerde zij naar de zee terug. Na den dood
van Achilles werd P., die toen reeds zeer
oud was, uit zijn rijk verjaagd, later door
Neoptolemus in de regeering hersteld, doch
toen na diens dood Orestes Phthia veroverde,
moest hij weder in ballingschap gaan en zoo
eindigde hij zijn leven. In de onderwereld
werd hij bij Aeacus en Achilles geplaatst. —
V. a. verzoende Thetis zich met hem na den
dood van Neoptolemus, en volgde hij haar
naar de diepte der zee, waar hij aan hare
zijde voortleeft.
Peliades, IIO Gád'C S , de dochters van Pe-

las (z. a.).
Pelias, II^a ^UC5, zoon van Poseidon en Tyro,
haakte zich na den dood van Cretheus, die
niet Tyro gehuwd was, van de regeering
over Iolcus meester. Om alleen te kunnen
regeeren verdreef hij zijne broeders Neleus
1 z. a.) en Aeson (z. a.) en zond hij Iáson
\

uit om het gulden vlies te halen. Maar toen
deze van Colchis terugkwam, wist Medea de
dochters van P., Pisidice, Pelopëa en Hippothoë, te overreden haar ouden vader een
verjongingskuur te laten ondergaan. Nadat
zij bewijzen van haar tooverkunst gegeven
had, sneden de zusters op haar bevel P. in
stukken, die zij kookten, doch toen dit ge
weigerde Medëa hare verdere-schiedwa,
hulp. De Peliaden vluchtten daarop naar

Mantinëa in Arcadië.
Pelides, IIij1 d ris, Achilles en Neoptolemus, zoon en kleinzoon van Peleus.
Peligni, sabijnsch volk in Midden- Italia,
met de hoofdstad Corfinium (z. a.). Met de
Vestini en Marruetni hadden zij gemeenschap
-pelijkd
havenstad Aternum.
Pelinna of -l^aeurn, ÍfF1G^'^ u, —i'catoi', ver sterkte stad ten N. van den Penëus, in het
thessalische landschap Hestiaeótis. — Ook
de naam van een gebergte in het Noorden
van Chius.
Pelion, IIia Gov, woest en boschrijk gebergte
in het thessalische landschap Magnesia, een
der bergen, die door de Giganten opeengestapeld werden (de Ossa en de Olympus waren
de andere), toen zij den hemel wilden bestormen. Op den top stond een tempel van Zeus
Actaeus met de grot van den Centaur Chiron in de nabijheid.
Pelium, stad der Dassarëtae in zuidelijk
Illyria.
Pella, ZI^^,^^^, 1) oude stad van Macedonia
in het distrikt Bottiaea, nabij het meer Borborus, dat door den Ludias wordt gevormd.
Philippus van 'Macedonia maakte er zijne
residentie van. Alexander de Gr. werd er
geboren. — 2) stad in Peraea, niet ver 0.waarts van den Jordaan, tegenover Scythopolis, door ' Alexander Jannaeus verwoest,
later door Pompeius herbouwd.
Pellana, xa II^Ut(fl!( stad aan den Eur ®tas
in Laconica, ten N. van Sparta.
Pelléne, IIF))^vu7, de meest oostelijke der
12 bondssteden van Achaia, met de haven
Aristonautae.
Pelopéa, H ) O7teGrt, dochter van Thyestes,
bij wien zij moeder werd van Aegisthus.
Pelopidae, M^ wricr(u, afstammelingen van
Pelops : Atreus, Thyestes, Agamemnon e. a.
Pelopidas , IIr- o7réde« , zoon van Hippocles,
rijk en edel Thebaan, moest als aanhanger
der democratische partij bij de bezetting der
Cadmëa door de Spartanen Thebe verlaten,
en vluchtte naar Athene (382). Weldra trad
hij aan het hoofd der uitgewekenen, en onder
zijne leiding kwam de omwenteling tot stand,
waardoor de Spartanen verdreven werden en de
democratie hersteld werd (379). Daarop werd
hij tot boeotarch gekozen. Als aanvoerder der
heilige schaar versloeg hij twee spartaansche
morae bij Tegyra (375) en nam hij deel aan
den slag bij Leuctra (371) ; met zijn vriend
Epaminondas deed hij een inval in de Peloponnesus, evenals deze werd hij aangeklaagd,
omdat zij tegen de wet 4 maanden te lang
de betrekking van boeotarchen hadden behouden, maar beiden werden vrijgesproken (369).

PELOPONNESISCHE OORLOG —PELOPS.
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invloed en werd een vrede gesloten, waarbij
Toen de thessalische steden de hulp van Thebe
alles ongeveer zoude blijven zooals liet voor
tegen Alexander van Pherae inriepen, ging
P. met een leger naar Thessalië en dwong den oorlog geweest was. Met dezen zoogenaamden vrede van Nicias begint echter eigenhij Alexander zijne voorwaarden aan te nemen;
lijk een tweede tijdperk van den oorlog
daarop trok hij naar Macedonië als scheidsrechter in de twisten over de troonopvolging (421-413). De bondgenooten der Spartanen,
ontevreden over de vredesvoorwaarden, beleten nam hij Philippus als gijzelaar mede naar
ten op allerlei wijzen de uitvoering er van,
Thebe. Doch nieuwe woelingen noodzaakten
heil nogmaals tot een tocht naar het Noorden, 1 en de Atheners, hierdoor verbitterd, zochten
door zijne huurtroepen verlaten kon hij nu van die ontevredenheid gebruik te raken om
in Macedonië niets uitrichten, en toen hij als zich in de Peloponnesus zelve bondgenooten
tegen Sparta te verwerven, Dit gelukte hen
gezant naar Thessalië ging, werd hij zelfs door
Alexander gevangen genomen (368) en eerst met Argos, Elis en Mantinéa, en in 417
verloor dit bondgenootschap bij Mantinea
losgelaten, toen Epaminondas niet een leger
een grootera slag tegen de Spartanen onder
aanrukte. Te Susa werd hij als gezant eervol
Agis I; mettertijd sloten echter alle peloponontvangen, ofschoon zijne pogingen om door
nesische staten zich weder bij Sparta aan,
den perzischen koning den vrede te laten voor
behalve Argos. Op Sicilië leden de Atheners
geen gevolg hadden (367). Eindelijk-schrijven
ontzaglijke verliezen tegen de Syracusanen.
trok hij ten derden male naar Thessalië oil
Alexander te beoorlogen, bij Cynoscephalae die door een spartaansch leger onder Gylip
pus werden bijgestaan, en nog voordat zij
kwam het tot een slag, waarin de Thebanen
daar de beslissende nederlaag geleden hadde overwinning behaalden, doch toen P.
den (413), was ook in Griekenland de oorlog
een aanval op Alexander zelf deed, werd hij
j weder uitgebroken. Zoowel het bondgenootdoor diens lijfwachten gedood (364).
Peloponnesische oorlog (431-404) wordt schap met Argos als de tocht naar Sicilië was
de oorlog genoemd, dien de Spartanen niet voornamelijk het werk geweest van Alcibiades.
die ook in het derde tijdperk, den deceleischevl
hunne bondgenooten, meest peloponnesische
oorlog (413-404), een belangrijke rol speelde.
staten, tegen Athene voerden, om een einde
De Spartanen bezetten Decelza, stellen zich
te maken aan de zich sedert de perzische
in betrekking met Tissaphernes en verplaatoorlogen steeds meer en meer uitbreidende
sen den oorlog grootendeels naar Azië. De
macht van dien staat. De naaste aanleiding
tot den oorlog was, dat de Corinthiërs, die 1 atheensche vloten behalen verscheiden overmet de Corcyraeërs in oorlog waren over winningen (Abydus, 411, Cyzicus, 410, Arginusae, 406), maar de Spartanen, door PharEpidamnus, de Atheners als bondgenooten
nabaziis en vooral door Cyrus met geld
der Coreyraeërs tegenover zich vonden. Daarin
ondersteund, herstellen telkens de geleden
zagen zij een vredebreuk, zij ondersteunden
de Potidaeërs, die in hetzelfde jaar (432) van verliezen ; als daarentegen de atheensche
vloot bij Aegospotanli door Lysander genoAthene afvielen en drongen bij eene bondsenen wordt (405), zijn de hulpmiddelen der
vergadering te Sparta op oorlog aan. Ofschoon
Atheners uitgeput, alle bondgenooten val
koning Archiddmus tegen overijling waar
af, de stad wordt vier maanden door-len
voorstelde alle geschillen-schuwdenPril
door een scheidsgerecht te "Laten beslissen, 1 Lysander en Agis belegerd eni wordt eindelijk door honger gedwongen zich over te
werd tot den oorlog besloten, indien Athene
de gestelde eischen niet inwilligde. Deze j geven (404). De lange muren worden geslecht.
de schepen uitgeleverd, de verbannenen
eischep, gedurende de onderhandelingen nu
komen terug en 30 mannen worden gekozen
en dan veranderd, bevatten eindelijk niet
minder dan de vrijheid en autonomie van om eene nieuwe staatsregeling te ontwerpen.
Peloponnésus, I1oTc0i 1o?ooS, thans Morea,
alle grieksche staten, in. a. w. liet opgeven
van de atheensche hegemonie. Op raad van 1 het -bekende groote schiereiland, dat het Z.
Pericles werd dit geweigerd en tot den oorlog ^ deel van Griekenland vormt en door de
corinthische landengte met liet N. deel samenbesloten. De eerste periode wordt de ar°chihangt. Het omvatte de landschappen Achaia,
da,niische oorlord (431-421) genoemd, naar
Elis, Messenia, Laconica, Arcadia, Argolis,
koning Archidamus, die bijna ieder jaar met
Corinthia, Sicyonia en Phliasia.
een leger in Attica viel om het land te ver
Pelops, Hiloip, zoon van Tantalus. Om de
hun kant plunderden de Athe--woestn.Va
ners de kusten van de Peloponnésus. Athene alwetendheid der goden op de proef te stellen,
slachtte zijn vader hem en zette hij den goden
heeft in liet tweede en derde jaar van den
de gebraden stukken als spijs voor. Zijne
oorlog veel te lijden door eene verschrikkelijke
pest, de bondgenooten. blijven over liet geheel 1 misdaad werd echter ontdekt en de knaap
trouw, alleen Mytiléne valt af, liet ' wordt , werd in het leven teruggeroepen, alleen
Deme-ter had in verstrooidheid een stuk van
echter door Paches tot overgave gedwongen
en wreed gestraft (428. Van atheensche zijde zijn schouder opgegeten, dat bij. zijne weder
een stuk ivoor vervangen werd.-gebortd
onderscheidden zich in dit tijdperk : Pericles,
die echter reeds in 429 stierf, Demosthenes, Als opvolger van zijn vader geraakte hij iii.
oorlog met den trojaanschen koning Ilus,
Nicias, Cleon, van spartaansche zijde Brasihij streed ongelukkig en werd uit zijn land
das. Nadat in den slag bij Amphipolis (422)
verdreven. In Pisa gekomen, verwierf hij de
zoowel Brasidas als Cleon gesneuveld waren,
hand van Hi.ppodanméa, de dochter van Oenokreeg in beide staten de vredespartij meer
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mnaus t z. 1I^1•Nz'lzcsl, eu volgde hij zijn sehoonva,der in de regeering op. Hij regeerde zo(^
roemrijk, dat het geheele schiereiland, dat
vroeger Apia of Pelasgia heette, naar heel
Peloponoidsus genoemd werd , aan de olv inp.ische spelen zette hij zoovel luister bij,
dat hij soms als de stichter er van beschouwd
werd. De vloek, dien Tantalus door zijne
misdaden op zich geladen en dien P. door
den -moord van i1Iy rsilus nog verzwaard had,
rustte echter op zijn geslacht en veroorzaakte
onder de Pelopiden vele ongelukken en ginweldaden. Nog bij liet leven van P. ontstond
oneenigheid in zijn gezin ; zijn zoon Chrysippus w erd door Atreus en Thyestes gedood en
P. verjoeg daarom zijne gemalin en zijne
talrijke zonen. Hij stierf te Pisa en kreeg te
Olympia een tempel, waar hein jaarlijks offers
gebracht werden.
Eelor . IIilwo, IIilW,)oC, een van de vijf
-

Spartelt. z. (Yidiï/ llx.

Pelór is, -rus, -ruw, -eias, 1I2 w^OLg, IIil oos.
Io ogo di/o1',

thans kaap Faro, N.O. kaap

van Sicilia.
ielso (laces), de Plattellsee in Pannonia.
Peltae, Iinir(c^, oude, welvarende stad vair
Phrygia aan den ilTaeander.
ÍIF) rcoru.z, lichtgewapende infanterie, zo(,_)
genoemd naar hun licht halvelnaanvormig
schild (7Cia r)/) ; verder droegen zij een linnen
harnas, een werpspies en degen en een lange
lans. 1phicrates verbeterde hunne wapening,
onderwierp hen aan tucht en aan geregelde
oefeningen, vormde lien tot behoorlijk georganiseerde afdeelingen en verhoogde daardoor
hunne bruikbaarheid zeer.

Pelusiacuru ostium, H ovo&axó oró_-L(C, oostelijkste monding van den Nijl.
Pelusiuni, 1Ii'aofoLo — slijpstad, stad aait
den oostelijken Nijimond te -lidden van
moerassen gelegen, doch juist hierdoor zeel'
sterk en een der sleutels van Aegypte. Vandaar, dat de stad en haar omtrek in de oor
Assyriërs en der Perzen tegen-logendr
Aegypte en ook nog later eene belangrijke
rol speelt.
Pensteg , familiegoden der lions., eigenlijk
goden] rail de v`oor raadskanler (jjei ons) van
liet Roln. huis ; ze worden gewoonlrj k I)i
.Pei,,ale,• noden van de voorraadskanier
genoemd, en Vests, wordt dikwijls als éélne
er van beschouwd ; het zijn dus Iii • j'«ter i/ ares. Hulp dienst hangt nauw samen met dien
van Vesta en de Lires. Evenals deze werden
zij aan dell huiselijken haarcm vereerd en
kregen zij hun deel vair alle Inaal.tijden, dig
door liet huisgezin gebruikt werden; zij worden beschouwd als de personificatie van het
intie:n liuiseljjk ?even. — Ook de staat had
zijne penates, die ï>>azo1'es of 1wóliei genoemd
worden in tegenstelling va» de andere, die
niiiiores of pi•irirfr' Meeteil. De P. van Rome
waren, zooals men sedert Caesar en Augustus
algemeen aannain, dool.' .Aeneas uit Troje
naar La\-iniuum, van daar dool' Ascanins haar
Alba Longa medegenomen, en na de ver
stad naar Rome overgebracht,-overingad
zij werden in een geheime kast in den tem-

joel vair Vesta bewaard. Bovendien liadde?
zij een tempel op de Velia.
Penis, Daphne, dochter vaal den i iviergod Pendos.

Peneleos, IIy/ 1 f (w , val 1 H i ppal11111
(in Asterope, een van de Ai'gunauten en aan voerder der Boeotiifrs iii deei trojaansche ot
oorlog. Hij werd door Ellrvlpvlus ii°. 4 gedood.
Penelope , Ilr7zr).ijti , -;ï&(,, hechter van
Icarius en Periboea, o emaliot van Odysseus,
Toen bij liet lange uitblijven van haaigemaal zich liet gerucht van zijn dood ve r
edelste jongelieden uit-breid,kwamn
(le omliggende landen naar Ithaca om naa.1
hare hand te dingen. Zij bleef echter steeds
tip de terugkomst van Odysseus hopen en
wenschte dus geen bepaald antwoord op tal
die aanzoeken te gellen, daarom bedacht zij
-

-

tien list, ten einde de minnaars tot uitstel te
bewegen. Zij beloofde namelijk een keus te.
doen, waiinlee-r liet lijhfkleed Evan Laërte^C rer eed zoal zijn, (lat z ij bezig was te neven,
maar -\vat zij bij dag aan dit kleed afwerkto
haalde zij des nachts weder uit. Toen . deze
list door hare dienstanaagden aan de minnaar;
verraden was en zij sterker op Bene beslissing
aandrongen, kwant Odysseus juist van
terug, hij
h ij doodde de minnaars en leefde ver
niet P. gelukkig tot zijn dood. Daarna-der
huwde zij met Telegonus, den zoon y aii
Odysseus en Circe en eindelijk werd zij naar
d( eilanden der gelukzaligen verplaatst. —
V. a. had zij de huwelijkstrouw niet on eschoni.den bewaard, teas zij daaronll door
Odysseus verstooten en had zij zich over
Sparta naar Mantinda begeven, waar nun
haar graf toonde.
i_'eiiestae, IIn Forin, 1) lijfeigenen in Tliessalië, pei Bonen die van de vr( ►egere bewoner :
van dat land afstamden. Zij waren recllteus
in denzelfdelt toestand als de Heloten ijs
Lacedaemon, doch waren niet het eigendom
van den staat, eiaar van particulieren. --- fi
illyrische stam ten N. van lien Lychziïtie
locus, onderdeel van de I)asstorïtae ; l000fd
stad Uscana.
Pell uS, Li!/rtLó, Y hoofdetiosoili van Thes salia, die up delg Pindus ontspringt, tal van
zijtakken opneemt en door bet liefelijk dal
Tempe tussehen den Olvnlpus en den Osseo
naar de golf vang Therula( stroomt. Het kristalheldere water valt deze rivier is »teermalen
door dichters bezongen. Als riviergod
Peneus eelt zoon \I-a11 O(^eanlls en Tethys ell
de vader vtut 1)apllne een Cyrfne. — 2 rivie r
in Eliot.
I enius. rivier in Colchis, die in de.0 Pontiis Eltt1nl)s (Zwarte zee) valt.
Peiitaëtéris. ot7 zFir/fOit, de helft i an e ene
en naëteris.
/i(1 r.(LZOOLO,L )d'Loc) oL. atlle(uisclle burgers dei
eerste klasse volgeis de indeeling; van Solopa ;
hiertoe behoorden zij, wier grondeigendo m
jaarlijks in insteit s 500 m edlnilnen of nletr eten
opbracht. een opbrengst, die eene waarde heeft
van SOU drach ni en en een kapitaal vann 1
talent vertegenwoordigt.
`

-

-

Penta polis, I.In 'rciao)6t, 1 1 111 liet aziatis('ho1--

PENTATHLUM_— PEREGRINUS.
Doris de bond der 5 steden Ialy sus, Caniirus, Lindus, Cos en Cnidus, die door de toe-

treding van Halicarnassus eene ke.vapolis
werd. — 2) in Cyrenaica de steden Cyrene,
Berenice, Arsinoë, Ptolemais en Apollonia.
— 3) in het land der Philistijnen: Gaza,
.Gatti, Ascalon, Azotus, Jalnnla.

Pentáthlum, Il^vz(*9)ov, Quinqueriil m, een
wedstrijd in vijf afdeelingen: springen
saltus), loopen (ö 6aos, e ww°szus), worstelen (na)i ,
lucta), werpen met de schijf (d';oxoq, discus),
vuistgevecht (nrvy, pugilatus) ; later voegde
men er werpen niet de speer (dz6vvtots, icaculafio) bij. Om den prijs te krijgen moest men
in iedere afdeeling overwonnen hebben.
Pentekontaëtie noemt men het ongeveer
vijftig jaren lange tijdperk tusschen den
perzischen en den peloponnesisehen oorlog.
Penteléum, HnvsF,-&oi', sterkte in het N
van Arcadia, aan den berg II'T) st , Pen.

te dus mops.

Pentelicus, ÍIflIcs^loxov dQoç, berg in,Attica,
beroemd om zijn marmer (c^vTFA^otoq ) i&os),
ook Brilessus, Boo6S, geheeten.
Penthesilia, Il^v c'OWGf,C, dochter van Ares
en Otréra, koningin der Amazonen, die na
den dood van Hector den Trojanen te hulp
kwam. Zij werd door Achilles gedood, die
echter zelf weende bij het gezicht van haar
jeugd, schoonheid en heldenmoed.
Pentheus, II^v&^vq, zoon van Echion en
Agdve, volgde Cadmus als koning van Thebe
op. Hij verzette zich tegen het invoeren van
den dienst van Dionysus, en toen hij zich
naar den Cithaeron begaf om een feest der
Bacchanten te verbieden, werd hij door zijn
moeder en de overige vrouwen, die hem in
razernij voor een wild dier hielden, gedood
en verscheurd.
Penthilus, II^vthltoc, zoon van Orestes en
Erigone u . 2, stichter eener volkplanting
op Lesbus. Hij wordt de stamvader genoemd
van de Penthiliden, eene familie, die tot het
midden der zevende eeuw op Lesbus de
koninklijke waardigheid bezat.
Pentri, de eenige salnnietisclìe volksstam,
die na den slag bij Cannae aan Rome trouw
bleef. Hoofdstad : Bovi nunl .

Peparéthus, Il^rrc n &oc, eil. in de Aegaeische zee ten Z.O. van Thessalia, door de Chalcidiers gekoloniseerd, beroemd om zijn wijn.
Peplirédo, II^(t^)q or^rYth, eene van de Graeae.
Peplum, - plus, 7ri7rlo;, -;c..oi', een kleedingstuk bij de Grieken, dat in vorm overeenkwam niet de -romeinsche pally en ongeveer
op, dezelfde wijze gedragen wer (l . In de oud
tijden schijnt liet alleen door vrouwen,-ste
later ook door mannen gedragen te zijn.
Bijzonder beroemd is de rcf r^oS van Athena,
„

z. Payuathenaea.
Peraea, II^o(L^^^, 1) liet

ove1.j ordaansche

gedeelte van Palaestina. — 2) ,j t^o1 in zwi'
`Pod wr, het carische kustland tegenover Rhodus. — 3) 1j 7r5olII(( T:rmdiwv, mysisclie kust
tegenover Tennedus. — 4) kolonie vale-strek
IMitylëne op de kust van Mvsia.
Pereóte, H Qzófl71, oude stad in Mysia aan

den Hellespont.
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iv.zc(S, 1) een afs tammeling
Perdiccas, H od

van den Heraclide Temenus uit Argos, vluchtte
met zijne broeders naar Illyrië, en stichtte
van daar uitgaande het maeedonische rijk,
waarvan hij de eerste koning werd, omstreeks
700. V. a. was hij de opvolger van Cardnus
(z. a.). — 2) P. II, zoon van Alexander n°. ,
regeerde na den dood van zijn vader (454
met zijne broeders Alcetas en Philippus, sedert
436 alleen. De uitbreiding van de atheensche
macht op de kusten van zijn rijk maakte
hem tot een natuurlijk vijand der Atheners,
toch durfde hij sle @hts zelden openlijk tegen
hen optreden, en in den peloponlnesischen oor
stond hij bij afwisseling aan hunne zijde-log
of aan die van hunne vijanden. Hij regeerde
tot 413. --- 3) P. III, zoon van Amyntas I1,
deelde na den dood van zijn broeder Alexander n°. 6 het rijk met Ptolemaeus Alorites,
zijn zwager (369); nadat deze vermoord was
(365) regeerde hij tot 360, hij sneuvelde in een
slag tegen de Illyriërs. — 4) dapper veldheer
en vertrouwd vriend van Alexander d. G. Hij
onderscheidde zich bij het beleg van Thebe,
bij de slagen aan den Granicus, bij Issus en
bij Gaugaméla en op den tocht naar Indië.
Alexander overhandigde hem op zijn sterfbed zijn zegelring. Na den dood van Alexander werd besloten dat P. in naam van Alexanders nog ongeboren zoon en van Philippus
Arrhidaeus het rijk zou besturen. Hij liet
Meleager (z. a.) en diens aanhangers dooden,
huwde met Nicaea, de dochter van Antipater,
en trachtte op alle wijzen zijne macht te bevestigen. Maar de andere veldheeren toonden
zich weinig geneigd zijn gezag te erkennen,
en weldra was alleen . Eumenes aan* P. en
het koninklijke huis trouw gebleven, terwijl
daarentegen Antigonus, wegens ongehoorzaamheid voor het gerecht gedaagd, naar
Europa vluchtte en zich niet Antipater,
Craterus en Ptolemaeus tegen P. verbond.
Deze verstiet nu Nicaea en trad in het hu welijk met Cleopatra, dé dochter van Philippus, vooreerst wendde hij zich tegen Ptolemaeus, en toen hij bij eene poging om
den Nijl over te trekken zich met groot_
verlies moest terugtrekken, brak een opstand
uit onder de door zijne strengheid verhittelde soldaten, vele officieren vielen van herai
af en eenige drongen in zijne tent en
doodden heil (321).

Perdix, Hiedt,l = Talos n°. 1.

Perduellio. In het oude fetiaalrecht is pei-c7uellis vijand, terwijl hosti.4 synoniem
plet pereç/i•incs was. Onder perduelllo verstaat
men vijandige handelingen van den burger
tegenover den staat, b. v. pogingen tot omwenteling, verstandhouding met den vijand,
ook overloopen, desertie enz. Daar de volks
sedert de lee Iiortev.sia van 287 het-tribune
recht hebben, politieke misdrijven te eervolgen, wordt perduellio sedert dien tijd slecht
weinig genoemd; zie d,z€'u mviri perrl-r-cellionz iludi-

Pere;rinus, de buitenlander, de vreemde ling, in tegenstelling met den rom. burger.
Zie omtrent hun rechten jas gentiui».
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Peregrinus Proteus,

Fi ,
IIFOFyOi^ oS fI oiT-

van Parium, cynisch wijsgeer, vestigde zich,
na een tijd lang een zwervend leven geleid
te hebben, te Athene. Hij wendde alle middelen aan onm de aandacht van het publiek
te trekken, en toen hij niet dit doel had bekend gemaakt dat hij zich bij de feesten te
Olympia zou laten verbranden, drongen zijne
aanhangers op de vervulling zijner belofte
aan, en was hij genoodzaakt zijn woord te
houden (164 n. C.). Hij was ook een tijdlang
Christen geweest. Hij is vooral bekend door
-

de satire van Lucianus : cie morte Pereyrini.

Peremne auspieari. Auspiciën verloren
hunne kracht bij het overschrijden van een
water, tenzij daarbij zekere vormen in acht
werden genomen en een formulier werd uit
Dit heette pereli/ne auspicari en-gesprokn.
moest ook plaats hebben, wanneer men, om
op den Campus Martins comitiën te houden,
den celnis Petronia, een beekje aan den voet
van den Capitolinus, moest overgaan.
Perenna, zie Anna Perenza.
Perfectissimi, titel der ambtenaren van den
vierden rang, door Constantijn d. Gr. ingevoerd.
Perga, ^o yi7, stad in het binnenland van
Pamphylia, met een beroemden tempel van
Artemis.
Pergama, za Hioyaeuu,` de burcht van Troje,
ook wel de stad zelve. Neptzenzict Peparia,
omdat Neptunus met Apollo voor koning Laomedon de meuren der stad had gebouwd.
Pergamnm, Hioya/o, beroemde stad in het
mysische gewest Teuthrauia, ten N. van den
Caicus. Na den dood van Alexander d. Gr. behoorde het tot het gebied van Lysimachus,
totdat in 284 diens schatmeester Philetaerus
afvallig werd en te P. een eigen rijkje
stichtte, dat hij in 263 aan zijn neef
Eumenes 1 naliet. In 188, na den syrischen
oorlog, kreeg Eumenes II van Rome het
grootste gedeelte van het door Antiocllus
afgestane land. Attalus III vermaakte in
133 zijn rijk en zijne schatten aan het rom.
volk. Zijn onechte broeder Aristonicus weigerde dezen afstand te erkennen, doch werd
verslagen, gevangen naar Rome gevoerd en
ter dood gebracht. Het rijk van Pergamus
werd de rom. provincie Asia (129). De vorsten
van P. waren groote beminnaars van kunst
en wetenschap geweest. Van de bouw- en
beeldhouwwerken, door de l)nitschers daar
opgegraven, is vooral beroemd liet groote
Zeusaltaar, in de 2de eeuw gesticht, waarvan
het beeldhouwwerk naar Berlijn is overgebracht. In de geschiedenis der beeldhouw
neemt de Pergameensche kunst een-kunst
afzonderlijke plaats in. De bibliotheek van P.
bevatte 200000 boekrollen. Ook de nijverheid
bloeide ; fabricatie van manufacturen en weel
werd olp groote schaal gedreven.-deartikln
Het perkament, charta peryctinzreza, ontleende
zijn naaal aan de stad. De bibliotheek werd
later op last van M. Antonius daar Alexandr ia overgebracht.

Pergamus, H4 y « 0 o ç , 1) = Pergamm a
2) = Per ycwium. — 3) stad op Creta bij
Cydonia, sterfplaats van Lycurgus.

. —

c

1 sQi Cx zot, twee driehoekige prisma's, waar van de zijden als coulissen beschilderd waren :
liet geheele lichaam draaide om een spil,
zoodat op deze wijze de drie verschillende
zijden bij afwisseling voor de toeschouwers
zichtbaar konden gemaakt worden. Z. t/iedlrummi.
Periander, IIui J o;, zoon van Cypselus.
geb. 668, volgde zijn vader in de regeering
over Corinthe op (627). Aanvankelijk regeerde
hij gematigd, hij gaf wetten tegen weelde
en overdaad, bevorderde handel en scheep vaart door het aanleggen van kanalen, het
stichten van volkpiantingen enz., beschermde
kunsten en wetenschappen en liet de stad
niet prachtige bouwwerken versieren. Kort
voor zijn dood besliste hij als scheidsrechter
een geschil tusschen Athene en Mytiléne over
het bezit van Sigëum. Nadat hij echter door
zijne mishandelingen den dood zijner gemalin
Melissa veroorzaakt had, waardoor hij zich
een oorlog met zijn schoonvader Procles,
tyran van Epidaurus, op den hals haalde,
gaf hij zich, naar men wil, aan dronkenschap
over en vertoonden zich bij hens blijken van
gekrenkte geestvermogens. Uit achterdocht
bedreef hij de grootste wreedheden, hij omgaf
zich met eene lijfwacht van 200 man, woedde
vooral tegen den adel en deed zijn best om
de dorische eigenaardigheden bij zijn volk
uit te roeien. Zie ook Lycophron. Door allen
verlaten en door wroeging gefolterd stierf hij,
585. Dat hij tot de zeven wijzen behoord
zou hebben, wordt reeds door de ouden tegen
Als zijn spreuk wordt aangehaald:-gesprokn.
tcr2it)7 •Tó 7rav, voorzorg is alles.
Periboea, H5oif)'OLO, 1) Najade, die hare
onsterfelijkheid prijs gaf om met den areadischen koning Lelas te trouwen. — 1) gemalin van Polybus, die Oedipus als zoon aan
opvoedde. -- 3) dochter van Hippo--name
nous, gemalin van Oeneus , moeder van Tydeus. — 4) Najade, gemalin van Icarius,
moeder van Penelope. — 5) of Eriboea, doch
gemalin van Telanion,-tervanAlhous,
moeder van Aiax.
Pericles, II^OGz1 i , 1) Athener, zoon van
Xanthippus, van moederszijde met de Alcinaeoniden verwant, genoot in zijne jeugd het
onderwijs van Zeno van Elea, den toonkunstenaar Damon en vooral van Anaxagoras,
mannen, met wie hij ook op lateren leeftijd zeer
bevriend bleef. Nadat hij zich in verscheiden
'veldtochten onderscheiden had, trad hij in 469
als staatsman op, en wel als tegenstander van
de aristocratische en spartaansch gezinde partij,
die onder de leiding van Cimon stond. Sedert
deze door liet ostracismus verbannen was (460),
was P. de eerste man in den staat en hij
bleef dit ook na de terugkomst van Cimon.
Gewoonlijk behoorde hij tot de strategen.
soms was hij ook met het beheer der financiën en der openbare bouwwerken belast,
maar zijn grooten invloed had hij vooral te
danken aan zijne persoonlijke eigenschappen;
zijn politiek doorzicht en zijne overredende
welsprekendheid maakten hem tot een volks
goeden zin van- het woord.-leidrn
Zijn doel was in Athene aan de democrati-
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door P. staten van twijfelachtige trouw aan
sclhe instellingen de grootst mogelijke uit
ontwikkeling te geven en het-breidng
Athene verbond en tevens arme burgers verzorgde, was liet uitzenden van cleruchieën ;
tot den eersten, zoo mogelijk tot den heerbijna 5000 atheensehe burgers kregen op deze
schenden, staat in Griekenland te maken.
wijze in verschillende deden van Griekenland
Om aan alle burgers niet alleen gelijke rechten te verschaffen, maar hen ook in staat te grondbezit. Maar P. zag wel in, dat Athene
stellen die rechten inderdaad uit te oefenen.
vroeg of laat zijne heerschappij, hoe hecht
werd de macht van den Areopagus beperkt,
zij ook gevestigd scheen, zou moeten verdewaarbij P. persoonlijk echter slechts eene
digen, daarom nam hij reeds sedert het begin van den dertigjarigen vrede alle moge
ondergeschikte rol speelde (z. I^phircltes), de
maatregelen tegen den onvermijdelijken-lijke
werkkring van de heliaea uitgebreid, aan
oorlog, en toen deze oorlog eindelijk uitbrak,
den eenen kant door liturgieën de grootste
had Athene 300 schepen, een leger van 30000
lasten op de schouders der rijken gelegd,
hopliter en 8000 talenten in kas, terwijl de
aan den anderen kant door het invoeren van
jaarlijksche inkomsten 100(.) talenten-bedroebetaling voor rechters enz. de armeren ver
gen. Hij ried daaiom aan de eischep der Sparerf tot liet gebruiken hunner burger--licht
rechten aangemoedigd. Daar (Ie democratie
tanen (z. Pelop. ooï•log) af te wijzen, den
oorlog moedig te ondernemen en voorzichtig
in zijn tijd haar glanspunt bereikte, worden
hem een aantal wetten in democratischen geest
te voeren. Tel vond hij verbitterden tegentoegeschreven, -\vaarv an echter waarschijnlijk
stand bij de aristocratische grondeigenaars
en bij de boeren, die van een oorlog de
vele reeds voor of eerst na hein zijn ingegrootste schade zouden ondervinden; wel
voerd. Kunst en wetenschap moedigde hij
trachtten zijne tegenstanders, die hemzelf niet
ten zeerste aan, de voornaamste kunstenaars
durfden aanvallen, aan hunne verbittering
van Griekenland zochten Athene op en
lucht te geven door aanklachten tegen
vonden er werk, liet Parthenon, het.0d^iiim.
Anaxagoras, Aspasia en Pliidias, maar P.,
de Propvlaea, e.a. onsterfelijke kunstwerken
steunend op liet vertrouwen van het volk,
zijn in dezen tijd gebouwd, grootendeels
hield vol en, Igoe moeilijk de tijden ook
onder leiding van Phidias, den vriend vas:
waren, het bleef naar hem luisteren. Eerst
P. -- Zijn streven om Athene's macht ook
toen door oorlog en pest de nood op het hoogst
te land uit te breiden veroorzaakte reeds
gestegen was en de ontevredenheid een offer
vroeg een oorlog suet Sparta (457 ), die, hoewel
zocht, waagde men het P. van slecht beheer
de slag bij Tanagra verloren werd, aanvankelijk voor Athene gunstig verliep; toen in
der staatsgelden te beschuldigen, inderdaad
451 door tussclhenkomst van Cinion een vijfja
werd hij tot een geldboete veroordeeld (430),
wapenstilstand gesloten werd, was Aeglna-rige
doch spoedig keerde liet vertrouwen van liet
volk terug en werd hij opnieur tot strateeg
onderworpen, Megara niet Athene v erbonden,
verkozen. In liet volgende jaar stierf hij,
Boeotië, Locris en Phocis gedwongen ge
zich bij Athene aan te sluiten.-worden
v.s. aan de pest. — 2) onechte zoon van den
vor igen bij Aspasia. Ter eere van zijn vader
zelfs waren eenige gelukkige tochten naar de
gaf liet volk verlof hein onder de burgers
Peloponnësus en naar Acarnanië gedaan. Maar
w eldra verhief zich de oligarchische partij in
op te nemen ; hij was een van de atheensche
vlootvoogden, die na glen slag bij de-Arginusae
Boeotië teven dezen toestand, en toen Tolmi
ter dood veroordeeld werden.
des tegen den raad van. P. den slag bij Corona
waagde en verloor (447 ), vielen ook Locris,
Perielyme ius, III` &x/".v(.cflo , 1) zoon van
Neleus en Chlor is n°. 3, Argonaut, was zeer
Phocis. Miega ra en Euboea af, en deden de
Spartanen een inval in Attica. Wel wist P.
sterk en konde verschillende gedaanten aannemen ; bij de verwoesting van Pr lus werd
hen door onikooping tot den aftocht te bewehij door Heracles gedood. 2) zoon van
gen en veroverde hij Euboea weder , maar
Poseidon en Chloris n°. 4, -Telebaan, die bij
bij den dertigjarigen vrede (445) werd Athene
den oorlog; der zeven tegen Thebe Parthegedwongen al zijne bezittingen in de Peloponnopaeiis doodde en Aniphiarddus op de vlucht
nesus op te geven en Boeotië, Megara, Locris
vervolgde.
en Phocis uit den bond te laten treden. Daar
H^o0mi„ri o1', een maaltijd, door (Ie bloedveranderde langzamerhand de betrek --entg
king van Athene tot de zeestaten, zoodat deze verwanten van een gestorvene na zijne bevan bnndgenooten tot onderhoorigen werden;
grafenis in liet sterf huis gehouden.
P. uitte onverholen de mneening, dat zij aan
Periéres, IIéonroi1s, zoon van Aeolus,
Athene gehoorzaamheid en schatting schuldig
koning van Messenië. vader van Aphareus
waren, terwijl Athene daarentegen verplicht
en Leucippus.
was hen te helpen en te verdedigen. De meeste
Perigüne, II ( yoí r^, dochter van Sinis, bij
Theseus moeder van Melanippus.
staten misten de middelen om zich tegen deze
aanspraken te verzetten, daar zij de gewoonte
PeriMus, TLp^) imos, 1) zoon van Icarius en
hadden aangenomen voor de verdediging van
Periboea, v. s. aanklager vaal Orestes bij den
glen bond geld in plaats van soldaten te geven:
Areopagus, — ?) of Perr,'llirs, kunstenaar van
Agrigentutum. maakte een koperen stier, waarin
die liet niettemin beproefden, werden niet
geweld ten onder gebracht, zooals Euboea,
een ni.ensch kon verbrand worden, en die zoo
Aegina., Salnus. Sedert 454 werd de bondskas j getaakt was dat het geschreeuw van het
te Athene bewaard en als 4theensch eigendons
slachtoffer op het gebrul van een stier geleek.
Hij bood dien stier voor eene aanzienlijke
beschouwd en behandeld. Een middel, waar-
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som aan Phalaris aan, maar deze liane de
eerste proef met den kunstenaar zelf.

Perillus, II/)oc, z. Perilous nom. 2.
Perrinthus, IIkfl/P1 oc, bloeiende volkplanting

r, 559) van Salmis, op de thracische kust aan
de Propontis (zee v. Marmara) gelegen. Zij
verdedigde zicli met goed gevolg tegen Philippus van X[acedonië. Later Heracléa Perinthus.
H QGotzol., afstammelingen van de oude bevolking der peloponnesische staten, wier door
de dorische veroveraars de vrijheid en gedeeltelijk ook hun grondeigendom gelaten was.
Zij misten liet burgerrecht en moesten sc}iatting opbrengen. In La.eedaernon is de naam
Lacedaemoniërs soms in het bizonder op hen
toepasselijk, terwijl daarentegen de heer
-schendDorië
zich Spartanen noernell.
-

.

Peripatetici,,

wijsgeeren uit

de school van Aristoteles (z. a.).
Periphas . H i pa q , 1) attisch autochthoon,
die nog vóór Ceorops over Attica regeerde
en wegens zijne wijsheid en- goedheid als
een god vereerd werd. Hierover vertoornd,
wilde Zeus hens met den bliksem dooden,
rasaar op de bede van Apollo veranderde hij
hem in een arend. — 2) een Aetoliër, die
voor Troje door Ares gedood werd. — 3) een
Griek, die bij de verovering van Troje den
burcht inraam. — 4) heraut van A.endas.
q r17s , zoon van HephaePeriphétes, H(n
stus en Anticléa, een berucht roover, die met
een ijzeren knots de :reizigers doodde. die in
zijne handen vielen. Theseus doodde hem in

gezanten kwamen, gevangengehouden, totdat
de praetor An.icius hen niet een leger kwam
bevrijden (168). - 2) 11. Pei perua, consul in
130, overwon den pergameenschen kroonpre; tendent Aristonicus. Hij overleed te Perga
mum. -- 3) Jr. _Perpernrz, consul in 92, censor
in 86. — 4) Al. _Perpeyna, een laatdunkend
en onbekwaam plan, koos in den- burgeroorlog
de partij van Harius en werd praetor. Toen
S-ulla zegevierde, week hij naar Sicilië, van
waar Pompeius hem verjoeg. In 78 was hij
onderbevelhebber van den oproerigen consul
Mam. Aemilius Lepidus, na wiens nederlaag
hij naar Hispania tot Sertorius vluchtte.
Door Zijne afkomst achtte hij zich ver boven
Sertorius verheven en zoo nam hij deel aan
eene samenzwering, waardoor S. vermoord en
P. tot aanvoerder werd uitgeroepen (72). Hij
werd ^ echter spoedig door Pompeius versla gen en gevangen genomen, trachtte nog door
eene laaghartigheid zijn leven te redden, doch
werd ter dood gebracht.
Perrlhaebi, . I Q K.C&/Jol, krijgshaftig volk in
het Noorden en in het Oosten van Thessalia,.
en ook in het N. van Euboea wonend.
PePranthes, berg in Epirus, bij Ambracia,
ten 0. van den Arachthus.
Persaeus, H. o«io5, 1) z. Perses. — 2) van
Citium, slaaf, later leerling van Zeno, leefde
als stoicijnsch wijsgeer aan het hofvan Antigonus Gonátas, die hem veldheer maakte en
aanvoerder van liet macedonische garnizoen
van Corinthe. Hij sneuvelde in den strijd
tegen Aratus (-I-. 243).
Perse , Perseis, HIO011, Hoi , dochter van
Oceanus, gemalin van Helius, moeder van
-

de nabijheid van Epidaurus - en ontnam hem
de knots.
Aeëtes, Circe, Pasipliaë, e. a.
HFQDTio)o& waren te Athene belast niet de
bezetting der grensvestingen en de bewaking
Persephone, H eo^goilij, –q v-FcU, II^QOiquoaa
K6 u , _Prose27pincr, dochter van Zeus
van liet land. Zij hadden eene lichte wapen
en Demeter, gemalin van Hades, die in de
werden slechts bij uitzondering-rustinge
onderwereld over de schimmen der afgestorbuitenslands gezonden. De dienst der Trip. gold
venen regeert. Na Homerus treedt bareverals eene voorbereiding voor den werkeljken
houding tot Demëter meer op den voorgrond
krijgsdienst en was daarom aan de epheben
dan die tot Hades, zelfs is zij in de mysteopgedragen.
Peripterus, nr^oo^, is een tempel, wan- riën de bruid van Iacchus en heeft Hades
haar slechts door geweld tot gemalin gekreneer er Bene kolonnade aan al de vier zijden
gen en door list behouden. Toen zij nl. eens
om heen loopt. Staan de zuilen aan de zijkan ten en den achterkant ter halverwege in den op de vlakte van Nysa of bij Enna bezig
muur dan zegt men p. ^eudoperiplerus.
was bloemen te plukken, opende zich plotlep ott ot noemt men de zuilengangen
seling de aarde, en uit de opening verscheen
rondom den dorischen tempel, zie coluwna. j Hades, op zijn gouden met vier zwarte paarPerist ylium, ;(^otozí k ov, een _ruimte, rond - den bespannen wagen gezeten, en ontvoerde
o111 ingesloten door zuilen, die binnen de haar in weerwil van haar° tegenstreven. Zeus
had hem hiertoe zijne toestemming gegeven,
muren staan. Het komt eerst sedert den helle nistischen tijd voor, z. Z)onius en OZZ^a. — 2) maar Demeter, die niet wist waar hare dochter
gebleven was, zocht deze vruchteloos negen
Permessus, -Weg fooóy, beekje in. Boeotia, dagen en nachten, totdat zij van Helius ver
dat zij toch niet in P.'s tegenwoordig-nam,
ontspringt op de zuidelijke helling van den
verblijf zou kunnen doordringen; in toorn trok
Helicon en stroomt langs Thisbe en Leuctra.
Péró, Hit th, de schoone dochter van Neleus zij zich van het gezelschap der goden terug,
en Chioris, gemalin van Bias, z. Melampus. terwijl alle groei op aarde ophield. Eindelijk
was Zeus genoodzaakt P. door. Hermes uit
Pero, laars van ruw of ongelooid leder.
Th6V?7, Z. Fibula.
de onderwereld te laten terughalen, naaar
Perperéna, II^o1nor1 U., vlek in Mysia, ten Hades geeft haar, voordat hij haar laat gaan,
de pit van een granaatappel, liet zinnebeeld
Z. van Adramyttium.
Perpernae, ook Perpennae. 1) 31 . Perperna van het huwelijk, zoodat zij niet voor goed
werd samen met L. Petillius - door den illy
het sombere rijk van haar gemaal kan verrischen koning Gentius, tot ivien zij als laten, maar er een derde van liet jaar moet
,
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doorbrengen. Intussellen had Demeter, bewoen door de gastvrije ontvangst van Celeis,
door Triptolemus de kennis van den landbouw onder de menschen laten verbreiden
en de eleusinische mysteriën ingesteld. In
dezen mythus is P. blijkbaar het zinnebeeld
van het jaarlijks terugkeerende afsterven en
herleven der plantenwereld, waaraan in de
army steriën verder de beteekenis gegeven werd
van eene zinnebeeldige voorstelling van ver
uit den dood. De nauwe betrekking,-losing
die tusschen P. en hare moeder gedacht
wordt te bestaan, wordt uitgedrukt door den
Gelal aan beide godinnen gemeenschappelijken eeredienst, door hare gemeenschappelijke
lijnamen (J/o io^vrc, M^yá) &á) en vooral
door den naam K6 j (de jonkvrouw, dochter),
die P. in de mysteriën droeg. Onder den
invloed van de mystiek der Orphici werd zij
later dikwijls verward met Hecate, (iaea,
Rhea, e.a. — Zij wordt afgebeeld als koningin
der onderwereld niet schepten en kroon, of
.als de bruid van Iacchus niet klimopkrans
en fakkels, of eenvoudig als de jonge doch ter van Demeter; tot hare attributen behooren de narcis, papaver en korenaren..

Persepolis, II^oa1Tro;, , heilige hoofdstad

van het landschap Persis, door Darius aan
aan den Medus, dicht bij zijn uit -elgd,
burcht met het-mondigeAraxs.D
koninklijk paleis, de schatkamer en de grayen der Perzische koningen, was door een
driedubbelen muur omgeven. De stad werd
door Alexander d. Gr. geplunderd en gedeeltelijk verwoest.
Perses, II oor7S, 1) of Persaeus, zoon van
Crius en Eurybia, vader van Hecate. -- 2)
zootu van Helios en Perseis. — 3) zoon van
Perseus en Andromeda, mythisch stamvader
der Perzen. — 4) broeder van Hesiodus (z.a.).
— 5) bij latij nsche schrijvers = Perseus van
Macedonië.
Perseus, H Qovvc,1) zoon van Zeus en Danaë

`z. ;1erist'us). Hij werd door koning Polydectes van Seriphus opgevoed, maar toen hij
opgegroeid was, wenschte deze zich van hem
te ontslaan, hetzij omdat hij hem voor zijne
rr geering gevaarlijk achtte, hetzij omdat hij
Danaë in zijne macht wilde brengen. Door val
voorspiegelingen wist hij P. de belofte te-sche
)ntlokken, dat hij desnoods het Medusahoofd
voor hein zoude halen, en daarna drong hij
Joop de vervulling van die belofte aan. Door
de hulp van Hermes en Athena kwam P.
bij de Graeae (z. a.), maakte zich, terwijl zij
sliepen, van haar oog en tand meester en
dwong haar dus hens den weg te wijzen naar
de woning der nimfen, die hem de middelen
konden verschaffen om zijne onderneming tot
een goed einde te brengen. Van de nimfen
kreeg hij gevleugelde schoenen, een tasch en
den helm van. Hades, Athena voegde er een
spiegel en Hermes ' een sikkel bij. Met deze
Zitrusting kwam hij bij de Gorgonen (z. a.)
aan de overzijde van den Oceaan, hij vond
ze slapend en sloeg Medusa het hoofd af,
terwijl hij, om niet versteend te worden, het
gelaat afwendde en haar in den spiegel zag;
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toen de andere Gorgonen ontwaakten ell
hem wilden grijpen, maakte hij zich door
den helm onzichtbaar. Met het afgehouwen
hoofd in zijn tasch, nam hij met zijne gevleugelde schoenen over Afrika den terugtocht
aan. Door de versteenende kracht van het
Medusahoofd wreekte hij zich op Atlas,
bevrijdde hij Andromeda en verdedigde hij
zich tegen Phineus en diens aanhangers,
eindelijk kwam hij óp Seriphus terug, toen
Polydectes op het punt stond Danaë tot een
huwelijk te dwingen ; tot straf veranderde
hij ook dezen door het gezicht van het
Medusahoofd in steen, waarop hij diens broeder Dictys koning over het eiland maakte.
Met Danaë en Andromeda keerde hij nu naar
Argos terug, maar nadat hij door een ongelukkig toeval zijn grootvader gedood had,
ruilde hij zijn rijk tegen dat van zijn achter
werd hij koning van-nefMgapths;zo
Tiny ns, van waar uit hij Midea en Mycenae
stichtfe. Hij was de stamvader der Persiden,
tot welke o. a. ook Heracles behoorde. Tasschen Argos en Mycenae, op Seriphus en te
Athene had hij een heiligdom. Met Andromeda werd hij onder de sterren geplaatst.
— 2) onechte zoon van Philippus III (z. a.),
voerde reeds op jeugdigen leeftijd oorlog
tegen de Illyriërs, en later, toen zijn vader
met de Rom. in bondgenootschap was, tegen
de Aetoliërs.-. In 178 volgde bij zijn vader
als koning van Macedonië op. Aanvankelijk
regeerde . hij wijs en gematigd, met de Rom.
sloot hij vriendschap, maar daar hij wel
inzag dat een oorlog met hen onvermijdelijk
was, rustte hij zich ijverig daarvoor toe, hij
vergrootte zijn leger, zorgde voor een ruimen
voorraad van levensmiddelen en geld, verbond zich niet Illyriërs, Thraciërs e. a., en
trachtte zich in Syrië, Boeotië en Aetolië
In 171 brak de -anhgerstvw.
oorlog uit, die aanvankelijk ten gevolge van
de onbekwaamheid der rom. veldheeren door
P. met geluk gevoerd werd, maar met hoeveel overleg hij ook zij e maatregelen genomen had, op het oogenblik van handelen
miste hij de vastberadenheid om zijne niet zorg
beraamde plannen uit te voeren, van zijne
overwinningen wist hij geen gebruik te maken,
en door zijne gierigheid vervreemdde hij
zijne soldaten en bondgenooten van zich. In
168 kreeg de consul L. A emit ius Paull us het
opperbevel over het rom. leger, en nadat deze
de krijgstucht door gepaste maatregelen hersteld had,- behaalde hij in den slag b ij Pydna

eene beslissende overwinning. P. vluchtte
met zijne schatten naar Samothráce, maar
gaf zich terstond over, toen de Rom. hem
vervolgden; hij moest den triumftocht des
consuls opluisteren, en bracht de weinige
overige jaren van zijn leven als gevangene
te Alba Fucentia door.

Persieus sinus, ó II^^O nx c xó)roS, tegen -

woordig nog als de Perzische golf bekend.
Persii . De beroemdste van dit geslacht is
de dichter J. Persius Flaccus, te Volaterrae
in Etruria in 34 na C. uit den ridderstand
geboren, een leerling van den stoicijn Annacus
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Corniitus en een vriend van den dichter
Lucinus. Hij was ook bevriend met Seneca
en Thrasea Paetus. Van zijne gedichten
zijn zes satiren tot ons gekomen. Hij had
zich Horatius en Lucilius tot voorbeeld gekozen. In 62 stierf hij aan eene maagkwaal.

te bewegen. L. Antonius werd toen te Perusia
door Octavianus belegerd. Bij de inneming;
-

der stad staken de verbitterde soldaten van
Oct. haar in brand ; zij werd echter herbouwd;
thans Perugia.

Perzische oorlogen (492– 449). Verbitterd

Persis, Mput' 5 , H goiI , de bakermat van

door den opstand der ionische Grieken onder
Aristagoras, verstoord door de hulp, die,
het groote Perzische rijk, ten Z. van Media.
Athene en Eretria aan de opstandelingen
De Persae, H^ooat, waren in drie kasten ververleend _hadden, en bovenal begeerig om na
deeld : de edelei; de landbouwers, de nomaden mislukten tocht tegen de Scythen zijn
dische herdersstammen . Uit Media kwam de
rijk aan een anderen kant door verovering
priesterkaste der Magiërs.
Persona, liet tooneelmasker. De afmetingen uit te breiden, besloot Darius I een leger
naar Europa te zenden. Zijn schoonzoon Marder oude theaters waren van dien aard, dat
donius, die over dit leger liet bevel voerde,
bij de tooneelspelers van mimiek geen sprake
onderwierp de Macedoniërs en veroverde.
kon zijn ; men kon deze toch niet waarnemen.
Thasus, maar keerde daarop naar Azië terug,
Om deze reden droegen de spelers maskers,
daar zijn vloot bij den Athos schipbreuk
geleden had en zijn leger door de Thraciërs
verslagen was. Darius gaf echter zijn voornemen niet op, maar zond twee jaar later
een leger van 1.00000 man onder Datis en
Artaphernes over zee naar Griekenland, die
op Euboea landden en Eretria innamen,
maar in den slag bij Marathon tegen 9000
Atheners, versterkt door 1000 Plataeërs en
aangevoerd door Miltiades, de nederlaag
leden en terugkeerden (490). Nieuwe toerustingen van Darius werden door zijn
dood afgebroken, en zijn opvolger, Xerzes, konde eerst na liet onderdrukken van
een aegyptischen opstand aan den oorlog
tegen Griekenland denken, dien hij aan die geheel berekend waren op het effekt en
vankelijk gaarne geheel had opgegeven.
waaraan de toeschouwers terstond konden
maar vv aartoe hij aangespoord werd door
zien, welke soort van rol zij voorstelden,
Mardonius, de Pisistratiden en de thessawaarmede de haartooi of pruik dan in overlische Aleuaden. Nadat hij een brug over
eenstemming moest wezen. Zoo waren b.v.
den Hellespont had laten slaan en de landde maskers voor goden, heroën, vorsten hoog
engte van den Athos had laten doorgraven.
van maaksel, zoodat zij den speler grooter
trok hij in 480 niet een ontzaggelijk lege r
en verhevener lieten schijnen. Voor liet treur van 800.000 man voetvolk en 80.000 ruiters
spel had men ten minste 25 verschillende
en eene vloot van 1200 schepen naar Grietypen, 6 voor sene,^, 7 voor jongelieden, 9
kenland. De peloponnesische staten (behalve
voor vrouwen, 3 voor slaven ; voor het blijArgos), Athene en eenige andere besloten
spel worden 43 typen vermeld. Figuranten,
zich te verdedigen, Thessalië, Thebae en de
personae mm zede, hadden maskers met gesloeilanden hadden zich reeds vroeger onder ten mond.
worpen. De Thermopy lae werden bezet dooi
Pertinax (P. Helvius), role . keizer 193 n a ruil] 6000 man onder Leonidas, de vloot vain
C. Hij begon zijne loopbaan als letterkundig
271 schepen lag bij Artenlisiu n. Een drie leeraar, trad vervolgens in den krijgsdienst,
daagsche zeeslag bleef onbeslist, maar na dc
werkte zich omhoog, verkreeg in 176 het
nederlaag bij de Thermopylae trok de vloot
consulaat, doch viel later (182) bij -Cornzich terug naar Salamis. Intusschen trok
modus in ongenade en werd verbannen, maar
Xerxes door Midden- Griekenland naar Athene,
weder teruggeroepen, waarna hij nog in
dat door de burgers verlaten was, en toen
Britanlïia en Africa diende. Daarop was hij
nu de Peloponnesiërs verder wilden terugtrekvoor de tweede maal consul niet Commodus
ken en zich tot de verdediging van de landin 192. Toen Commodus den 31 Dec. 192 e engte van Corinthe wilden bepalen, bewoon;
vermoord werd, werd Pertinax door de sol
Thelnistocles, ten einde dit plan te verij delen,
keizer uitgeroepen , doch reeds 28-dateno
Xerxes door list de grieksche vloot, die nu
:blaart door de praetorianen omgebracht, daar
366 schepen sterk was, in te sluiten. In den
Iiij de krijgstucht poogde te verscherpen.
nu noodzakelijk geworden slag behaalden (Ie
Perusia, H(Qolfai1«, eerie der 12 etruscische Grieken eene schitterende overwinning (Sepbondssteden, op een heuvel ten 0. van het
tember 480), Xerxes - ging met de overblijfTrasimeensche meer nabij den Tiber gelegen,
selen van zijne vloot, ongeveer 300 schepen.
0. a. bekend door den oorlog, Bellunz Peru,naar Azië terug, terwijl hij Mardonius met
<inum in 41, toen Fulvia, de vrouw van den
300.000 -man in Thessalië achterliet. Nadat
drieman M. Antonius, haar zwager L. Antodeze daar overwinterd had rukte hij in het
n ius tot een oorlog tegen Octavianus wist
volgende jaar weder Griekenland in. Athene
,
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tegen de gebroeders Scipio, Asiaticus en Afriwerd weder door de burgers verlaten en door
eimus maior, tot instelling van een onderzoek
Mardonius ingenomen, waarop hij zich in.
de pecuizicc ccepicc ccb lcrtu eocaCa a,b rege zlíi
Boeotië legerde. De Grieken, 110.000 man
tiocho. Dit is geen wet, maar een eisch, door
sterk en aangevoerd door Pausanias, onttwee tribuni ] lel is Q. Petilius Ateius(?) en
moetten hem bij Plataeae, en behaalden weder
Q. Petilius Spurinus (Petillil n. 1) in den
eene luisterrijke overwinning (479): J1Iardosenaat ingesteld. De eisch werd afgewezen.
nius sneuvelde met het grootste deel van zijn
leger, en slechts 40.000 man konden zich in
Petillii, plebejisch geslacht. 1) Q. Peti1fius
Sp2!77in!!s liet als praetor urbanus in 181 een
behoorlijke orde terugtrekken. Op denzelfden
dag versloeg de grieksche vloot van 12()
aantal voorgewende boeken van Numa Pompilius, die in den grond gevonden waren,
schepen onder Leotychides en Xanthippus de
Perzen bij Mycale, en daarmede was de oor
verbranden. In 176 sneuvelde hij als consul
tegen de Liguriërs. Z. ook _Petillic{ (7e.2). —
naar Azië overgebracht. De Grieken, in-log
2) L. Petillius, zie Pe7pernae n°. 1. — 3) Q.
liet vervolg meestal aangevoerd door Cimon.
PetilUes Ceredlis, een. ervaren generaal, slaagde
gingen nu aanvallend te werk, en behaalden
in 70 na C. er in, den opstand der Batao, a. aan den Eurynledon eerre groote over
winning te land en ter zee (4(36). De Perzen
vieren onder Civilis tot een einde te brengen.
werden uit geheel Europa verjaagd, de Azia Vervolgens onderwierp hij als stadhouder
tische Grieken werden van hen onafhankelijk,
van Britannië de Brigantes, die opgestaan
en sedert 449 vertoonde zich geen perzisch
waren.
oorlogsschip in de Aegaeïsche zee. Of op
Petra, Ilfzo«, 1) bloeiende stad van Ara.bia Petraea, ten Z. van Palaestina, kalver
deze voorwaarden een form ede vrede gesloten
vege tusschen de Doodenzee (Asphaltites laths)
is, is onzeker, z. Cira;on. — De in dit artikel
en den _lelctei(ices si}?lis, in eene door steile
genoemde getallen, aangevende de sterkte
der perzische legermacht, berusten op opga
bergwanden omgeven vlakte gelegen en
oude schrijvers en worden door-vena
slechts toegankelijk door bergkloven. Door
vele nieuweren sterk overdreven geacht. Zie 1 zijne ligging was Petra liet middelpunt van
den handel tusschen Aegypte, Syrië en Arahieromtrent het artikel
bië. Het was niet de -hoofdstad Bostra de
Pes als maat, rom. voet = 0,295 mieter.
belangrijkste stad van Arabia Petraea. —
Pcscennias Niger (C.) was in 190 na C.
2) bergvesting in. Sogdidna. — 3) stad der
bevelhebber in den dacischen oorlog, werd
in 191 door Commodus naar Syrië gezonden
NIaedi in Thracia. — 4) plaats bij Dyrraen na den dood van Pertinax door zijne
chiuln in Illyria. — ) stad in het niacedotroepen tot keizer uitgeroepen (293). Hij was
nisclle landschap Pieria. — 6) stadje (demus)
een bekwaam en dapper generaal, doch werd
in Corinthia. — l h vlek in liet gebied van
door zijn mededinger Septimius Sevërus bij
Elis. — 8) stad op Sicilia, ten N.N.W. van
Henna.
Issus verslagen en op de vlucht gedood (194').
IlsoOsu', een spel, dat veel overeenkomst
Petrèii, plebejisch geslacht. 11. Pelreies.
legaat van den consul C. Antonius. versloeg
heeft met ons damspel. Men speelde liet met
in 63 de benden van Catilïna bij Faesulae.
steepen (ns000^) op een bord (Trsoeá), dat in
Van 54-49 was hij legaat van Pompeius in
36 vakken (Xrooub, ;có^s^c) verdeeld was.
Pessinus, Hsomrovs, belangrijke stad van Hispania, streed in 49 tegen Caesar en moest
Galatia, waar zich een beeld van Cybele
een verdrag sluiten. Na Pompeius' dood ver
bevond, dat uit den hemel was gevallen. Ten
hij troepen in Africa, en benam zich-zameld
gevolge eener uitspraak der sibyllijnsche
na de nederlaag bij Thapsus liet leven.
boeken werd dit beeld in 204 naar Rome
Petrinam, berg en landgoed bij Sinuessa.
overgebracht en daarmede de dienst der
op de grens van Campania int. Latium.
Magna Mater aldaar ingevoerd.
Petr ocorii, gallisch volk ten N. van de
Garumna (Garonne) in het tegenw. Périgord.
Petalismus, 7rsr«a topóC, instelling te Sy raHoofdstad Vesunna (Perigueux).
case, gelijk aan het ostracismus te Athene.
De stemmen werden op bladeren (rhu2L) van i
Petronii . 1) (i Peti-onius, stadhouder van
een olijfboom geschreven, vandaar de naam.
Aegyptus onder Augustus, veroverde Napata,
H rd
op a r(f, gordijnen, die soms gebruikt
de hoofdstad der aethiopische vorstin Candace,
in 23, en noodzaakte haar zelve in 21 zich te
werden om kamerdeuren te vervangen.
Peta stis, ulr(tOOÇ, hoed niet breeden rand, onderwerpen. Hij legde in Aegypte verschil
gewoonlijk bij de chlanly s gedragen..
kanalen aan, om de productiviteit van-lend
Petelia, Hsn?7 ia, stad op. de Oostkust van het land te vergrooten, en onderdrukte
2) P. Pel7•o
het land der Bruttii, even ten N. van Croeen opstand te Alexandria.
flies, was onder Tiberius en Caligula eerst
ton, volgens de sage door Philoctétes gesticht,
en bekend door de hardnekkige, ofschoon
stadhouder in Asia, later legaat in Syria
en trok zich de belangen der Joden aan. Hij
vruchtelooze verdediging tegen Hannibal.
kreeg o. a. bevel, het standbeeld van Gains
Peteon, H„rFror, vlek in Boeotia, in het
gebied v. Thebe.
(Caligula) in den tempel te Jerusalem te
plaatsen, maar verzocht den keizer op zijn bePeteos, 11é c i)c, zoon van Orneus, door Aegeus
uit Attica verdreven, stichtte Stiris in Phocis.
sluit terug te komen (39 n. C.). — 3) P. Petroflies Turpili«nus was onder Nero generaal in
Petilia = Petelia.
Britannia (61 na C.). Hij werd door Galba
Petilii = Petillii.
Petillla (lex), plebisciet van 187, gericht zonder vorm van proces gedood (69). — 4) C.
.

-

—
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Pelrorlius 1i'bi er, proconsul van Bithynia
onder Nero, was een van diens vertrouwelingen,
doch in 66 na C. bij den keizer zwart gemaakt
en van verraad beticht, opende hij zich op
reis eene ader en stierf. Volgens Tacitus schitterde hij aan liet hot als volleerd hoveling
en ceremoniemeester, arbiter elegantiae. Hieraan heeft P. zeker den bijnaam Arbiter te
(lanken; het beroemde, gedeeltelijk tot ons
gekomen en in romantischen vorm geschreven.

8atyrieon van Petlonius Arbiter wordt thans
algemeen aan hem toegewezen. Het is eene
fijn geteekende en uit bet leven gegrepen schets
van de toenmalige zeden in verschillende
standen. Een meesterstuk in dit opzicht is liet
gastmaal van den rijken parvenu Trinlalcli.io.
— 4) T. Petronius Secundus, was in 95 na C.
stadhouder van Aegyptus. In 96 was hij
p) aefectes pu°ccetoï-io, en nam toen deel aan
den moord op Donlitianus, maar werd zelf
het slachtoffer van de verbittering der praetorianen. -- 5) ]I• _Petï'onius Sura 1Wamertinus,
consul 182 n. C., schoonzoon van Marcus
Aurelius, door Commodus omgebracht. -- 6)
Petronius l)idius Sev^rus, vader van keizer
Didius Iulidinus. — 7) Petronius la.ziiaus, zie
-

iic vimus (Pet onius).
u eiland, gevormd door de
Pewee, H(w ,
beide zuidelijke Donaumonden en bewoond
door de Peucini, een bastarnischen stam.

Peueestes, IIF^u/ocr^c, -raq, veldheer van
Alexander d. Gr. Bij de bestorming van de
hoofdstad der Malli redde hij den koning
het leven, daarvoor werd hij tot • satraap
over Persis aangesteld. Door het aannemen
van perzische taal, kleediiig en zeden naakte

machtig. Scheria wordt door de ouden voor
Corcyra gehouden, dat vandaar Phaeacia
tellus genoemd wordt.
Pliaeax, Paal, 1) atheensch veldheer,
ging in 422 naar Sicilië, om de volkspartij
van Leontini tegen de Syracusanen te ondersteunen, maar keerde terug zonder veel uit
te hebben. Als staatsman was hij een-gericht
tegenstander van Alcibiades, hoewel zij samenwerkten om de verbanning van Hyperbolus
te bewerken. — 2) bouwmeester te Agrigentuln op liet einde der 4de eeuw.

Phhaeca = Plieca.
Plhaedo, PuifYwu', van Elis, vriend en leerling van. Socrates. Na diens dood leefde hij
in zijne vaderstad als leeraar der wijsbegeerte
en stichtte hij een eigen school, de elische
genoemd, die in richting niet veel van de
megarische verschilde. Plato noemde zijn
samenspraak over de onsterfelijkheid der ziel
naar hem; zijn werken zijn alle verlor$n
gegaan.
Phaedra, P(L^rofL, dochter van .11inos en
Pasiphaë, gemalin van Theseus, moeder van
Acamas en Demophon. Na den door haar ver
dood van. Hippolytus (z. a.) be--orzakten
roofde zij zich van het leven.
Phaedriades, z( 4tacre , twee steile, kale
rotsen ten N.O. van Delphi, behoorende tot
den Parnassus (z. a.), die een kloof vormen.
In de nabijheid vindt men de bron Castalia.
Phaedrns, 0(L,(oC, .1) leerling van Socrates,
bevriend met Hippias en met Plato, die een
van zijne werken naar hem noemde. — 2)
j hoofd der epicureïsche school te Athene, leer'' meester van Cicero, eerst te Rome (90),
later te Athene (79/78). — 3) van. Pieria,
kwam als slaaf naar Rome, maar werd door
Augustus vrijgelaten. Hij schreef eene latijn' sche bewerking van de fabels van Aesópus
in iambische verzen. Bovendien heeft hij
eigen novellen en anekdoten gedicht. Wegens
te recht of ten onrechte in . zijn werk gevonden politieke toespelingen schijnt hij onder
Tiberius vervolgd en gestraft te zijn, maar
later weer vrij te zijn gekomen.

hij zich bij zijne onderdanen bemind, maar
wekte hij de ontevredenheid der Macedoniërs
op. Na den dood van Alexander streed hij
als bondgenoot van Eumenes tegen Antigonus, na den val van Eumenes gaf hij zich
aan Antigonus over, die hem zijne satrapie
ontnam.
Peueetia,- IIn'xecifc, Z.O . helft van Apulia,
bewoond door de Peucetii, IIFi' h ot.
Peiteetius, IIFu'x^rtoç, broeder van Oenótrus,
olien hij naar Italië volgde; v. s. is Peucetia
Plhaënna, :uLFl1-j, eene van de Charites
bij de Spartanen.
naar hem genoemd.
Phaesána, P(twaTf(, stad in Z. Arcadia.
Peucini, IIu'xi,-ol, bastarnische volksstam
aan de Donaunionden. Zie Pence.
Phaestus, P«Zo(oc, 1) stad op de Z. kust
II/Cao, naam van de zware infanterie
van Creta, bij Gortyna. De opgravingen der
in de macedonische legers. Zij waren inge- laatste jaren hebben hier, evenals te Cnusus,
deeld in zes of meer raft, die weder ver- , belangrijke overblijfselen uit zeer ouden tijd
deeld waren in a oXo&.
aan het licht gebracht, zie Cnosus en Crete.
— 2) stad in het N. van Thessaliótis. — 3)
Phaciant PdxLor stad in Pelasgiótis in
stad der ozolische Locriërs, met een ApolloThessalia, ten 0. van Crannon.
Phaeusa, P(cxovof.C, stad in de Nijldelta aan tempel.
den Pelusischen arm.
PhaPthon, P(ci9(ûa', 1) bijnaam van Helms.
Phaea, turd, heette het wilde zwijn van — 2) zoon van Helios en Clymene, ging, om
Crommyon, dat door Theseus gedood werd. allen twijfel aan zijne goddelijke afkomst weg
Phaeáees, uiuxcc, een mythisch volk, dat te nemen, naar het paleis van den zonnegod
vroeger in Hyperla gewoond had, maar daar
en vroeg hem om een teeleen, waardoor hij
liet veel van de naburige Cyclopen te lijden i door ieder als zijn zoon erkend zou worden.
had gehad, naar Scheria verhuisd was, waar De god zwoer bij den Styx hem iederen wensch
Odysseus op het einde van zijne zwerftochten te zullen toestaan. Ph. vroeg nu verlof voor
gastvrij ontvangen werd en van waar hij naar
een enkelen dag den zonnewagen te mogen
zijn vaderland werd teruggebracht. Zij zijn
besturen, en hoewel zijn vader hem dringend
vermaande van dien vermetelen wensch af te
lievelingen der goden, rijk en vooral ter zee
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zien, moest hij zijn eed gestand doen. Inder- 1 zich van de regeering over Sicyon meester.
daad was de jongeling niet in staat de vurige Hij en zijne broeders doodden Temenus, omdat
paarden in bedwang te houden, de geheele
deze de regeering over Argos aan hun zwager
aarde raakte in brand en om grootere onheilen
Deïphontes overgegeven had .
te voorkomen. zag Zeus zich genoodzaakt
Phalera (plur.) en phalerae, cà opá^aca,
hein niet den bliksen te dooden, waarop hij
lederen, niet metalen schubben bedekte stormuit den vagen in den Eridanus viel. -- - 3)
band en wangbedekking aan den helm. Ver
zoon van Eos en Cephalus, door Aphrodite
bij de Rom . metalen medailles op de borst-der
ontvoerd en tot bewaker van haar tempel
der soldaten, tot belooning uitgereikt, ook
a angesteld.
metalen sieraden aan liet hoofdstel of borsttuig
(Ier paarden.
Phaëthontiades = Heliades.
Pliaëthusa, P4LA9 ov(we, dochter van Helius
P1ialérum, of -115, 1á^.?1 Qov, -o ; , de oudste
en Neaera, weidde niet hare zuster Lampetie ^ en naeest oostelijke der havens van Athene,
de kudden van haar vader.
eigenlijk een open baai, die echter door
Phagres. cPdyoiic, oude sterke stad in Ma- ^ haar beschutte ligging een veilige ligplaats
cedonia, dicht bij den Strvmon en den eons
aanbood voor schepen.
?an,gaeus.
Plialinus, aAi:toc, van Zac 5Tnthus, kwaal
Ora-vi'-d'U, een balspel, waarbij ïnen op het
als bekwaam krijgskundige in de gunst van
oogenblik van werpen aan den bal eerie geTissaphernes, die hein na den slag bij Cunaxa
heel onverwachte richting gaf, de andere
naar de Grieken zond om met hen te onder
spelers liepen dan om het hardst om den bal
-handel.
te halen.
Phaloria, P(/wou;«, vesting geheel in het W.
van Hestiaeótis in Thessalia, aan den Peneus.
Phalaecus , 0dAa oc, zoon v an Onomarc llus,
opvolger van P]1_avllus als aanvoerder der
Phanae, ár(u, Zuidkaap en haven van
Phocensers in den heiligen oorlog. Toen
liet eiland Chins, liet een Apollotempel.
Philippes Phocis onderwierp (346), ging Ph.
Plianagoria, I«J-«yóeéta en -gift, grieksehe
Tiet zijne huurtroepen naar de Peloponnesus
stad op den . aziatischen oever van den
en van daar naar Creta, waar hij bij het Bosporus Cimnierius (straat v. Jaffa), later
beleg van Cydonia gedood werd.
hoofdstad van liet bosporaansche rijk.
Phalanthus. •1iáa .av&oc, stichter van TaPhanes, Pávu7S, bij de Orphici — Rios.
rentuin (z. Pa •thelliae), stierf te Brundisiom
P lia(e)nias , u(L), (s S , I) van Eresus, leerling
en werd als halfgod vereerd.
van Aristoteles, vriend van Theophrastus,
Phalanx, Tá uyl, het leger in slagorde. schrijver van werken over geschiedenis, wijsI)e. gewone slagorde bij de Grieken was zoo, begeerte en natuurwetenschappen, waarvan.
plat de troepen in even lange gelederen ach
slechts enkele fragmenten bewaard zijn. —
elkande r stonden. De diepte der phalanx-ter
2) een van de bevelhebbers der atheensclle
was gewoonlijk 8 man, doch w eld naar omstan- vloot in den corintliischen oorlog.
dighede n gew ijzigd ; de beroemde nlacedonische
Plianoeles, (LvofÇ, grieksch elegieëndichphalanx was 16 rijen diep. in den slag bij
ter, die waarschijnlijk in den alexandrijns.chen
Leuctra trok Epa.minondas zijne troepen op tijd leefde. Van zijn werk, "Eucjré , zijn
den linkervleugel santen, zoodat deze eene slechts kleine fragmenten bewaard gebleven.
diepte van 50 man kreeg en niet onweerstaan Phanotlêmus, o(ero f)75(oS, schrijver eener
bare kracht den rechtervleugel der Spartanen,
Az s , waarvan eenige onbeduidende fragwaar de koning stond, kon doorbreken.
inenten bewaard gebleven zijn . Hij was waarPhalara, a PciA(xoa, haven van Lámia aan
schijnlijk een Athener.
;

-

tie.. Malische golf.

Phalarica, een groote br andpijl , niet werk,
pek, enz. omwonden, olie uit een eetapzulta
naar de vijanden geschoten werd. De pijl
was voorzien van een drie voet lange ijzeren

Bunt.
Phalaris, PáA(/)t C , van Astypalaea, werd
uit zijne vaderstad veebannen en ging naar
Agrigentunl, waar hij door zijn rijkdom tot
hoog aanzien kwant. Onder voorwendsel datllij
een tempel voor Zeus wilde laten bouwen ver
hij eene menigte werklieden; daarop-zameld
gaf hij hun wapenen, en op dit leger steunende wierp hij zich tot tyran op (570). Hij
onderwierp verscheiden naburige staten en
regeerde hebzuchtig en wreed (z. _Z'eyi1 lez).
N a eene regeering van 16 jaar werd hij bij
een opstand gedood. De brieven, die zijn
naam dragen, zijn onecht, v. s. eerst uit den
tijd der Antonij nen.
Phalasarna, rà 'Puláorqlvcc, havenstad op
de W.kust van Creta, met een Artemistempel.
Phalces , Iáa.hrjS, zoon van Temenus, maakte

Phanote, vesting in Chaonia in Epirus
ten. N. van Phoenice.
Phantasus, 'bávi(LOoc, zoon van Hypnus,
broeder van Morpheus (z. a.).

?

Phaon, z. Stipp/io.
Pharae, Oceo «i, 1) eene der bondssteden van

Achaia, in liet binnenland, ten Z.U. van
Olenus, niet een oud orakel van Hermes ; de
2)
inwoners werden . a^«^ c genoemd.
(I'Icuria), stad in Laconica, waarvan de inw.
P«o^ta( heetten, ten Z. van Sparta. — 3)
(Phevae), stad in het Oosten van Messenia,
(licht bij de Messenische golf, aan de Nedon;
inw. PaO«:c«.
Phar ax, PáNul, Spartaan, die onder Lysander in Azië streed als vlootvoogd (397)
en als spartaansch gezant te Athene (369)
g enoenid wordt.
—

• Pharis, bá = Pharae no. 2.
'Pharmacusa , «doµ«xoi GeC, 1) eilandje bij

lMIilëtus. waar Caesar in handen der zeeroovers viel. -- 2) Pharmace sue, twee eilandjes
bij Salamis.
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Pliarnab zus, (Pagvdi a oq, satraap van
Phrygië aan den Hellespont, ondersteunde
sedert 413 . de Spartanei krachtig tegen de
Atheners, maar sloot in 410 vrede met
laatstgenoemden. In den oorlog, dien de
Spartanen later tegen Perzië voerden, had
vooral zijne satrapie van de aanvallen van
Thibron, Dercylidas en Agesilaus te lijden.
Daarom zorgde hij voor het uitrusten eener
vloot, die hij onder het bevel van Conon stelde,
en na den slag bij Cnidus (394) verklaarde
hij de grieksche zeestaten onafhankelijk,
landde hij in de Peloponnésus en droeg hij bij
tot den herbouw der atheensche muren. Hij
verliet echter weldra Europa en kort daarna
ook zijne satrapie, daar hij aan het hof
geroepen werd om met de dochter des konings
te trouwen. Van een krijgstocht naar Aegypte,
in vereeniging met Iphicrates ondernomen,
V

kwam hij onverrichter zake terug.
Pharnaces rpaováx?7c, 1) koning van Pontus (183 —157), zoon van Mithradiites IV. Hij
trachtte zijn gebied uit te breiden ten koste
,

van Pergamus, Bithynia en Cappadocia en
vestigde zijne residentie te Sinope. Ten laatste
echter moest hij de gemaakte veroveringen
weder opgeven. De stad Pharnacia werd door
hem gesticht. — 2) zoon van Mithradites VT
of den Gr. van Pontus. Door de wantrouwend heid zijns vaders van dezen vervreemd, spande
hij met de Rom. tegen' zijn vader samen. Hiervoor werd hij als onafhankelijk vorst van het
door Mithradátes veroverde kustland ten 0.
en N.O. van den Pontus Euxinus erkend, het
zoogenaamde Regnum Bosporcnum (63). In _den
strijd evenwel tusschen Pompeius en Caesar
zocht hij de bezittingen van zijn vader te heroveren; doch Caesar voorkwam hem door een
snellen tocht, versloeg hem bij Zela (48) en
joeg hem naar den Cimmerischen Bosporus
terug in zoo korten tijd, dat hij aan den_
rom. senaat den afloop in deze beroemde
drie woorden kon berichten : veni, vidi, vie .
Pharnaces sneuvelde daarna in den strijd
tegen zijne opgestane onderdanen (47). --- 3)
perzisch satraap, omstreeks 430. Pharnacia, «ovax^u e, stad op de kust van
Pontus, door koning Pharnaces (z. a. n°. 1)
gesticht, eene zeer sterke stad. Zie verder
Cerasus. Pharnacia heet tegenwoordig weder
Kerasunt. V
1iáooS, lange mantel van fijn linnen, door
mannen en later ook door vrouwen gedragen.
Pharsá,lus. 0éoo(Aos, stad in het N. van
Phthiótis, aan den Apidanus, ten Z. van
den Eiiipeus met een beroemden Thetistempel en eene sterke acropolis. Hier had in
48 de groote en beslissende slag plaats tusschen Caesar en Pompeins. V

Pharos, Oaoos, 1) eilandje op de aegypti sche kust, waar Menelf;us bij zijn terugkeer
uit Aegypte door tegenwinden werd opgehouden. Alexander verbond liet door een dam
van zeven stadiën, Iieptastaclium, met de vaste
kust en de stad Alexandrië. Op het eene
uiteinde van het eiland liet Ptolemaeus II
Philadelphus een marmeren vuurtoren bouwen, die onder de zeven wonderen der wereld

werd gerekend. — 2) eiland op de kust van
Dalmatia, thans Lesina. Er lag eene stad op
van denzelfden naam, door Aemilius Paullus
verwoest.
Pharygae, Pa Qfy(z, z. Tarp/ze en Yarycus.
dorische handelsplaats
Phasélis, 0auj7
op de kust van Lycia, met drie voortreffelijke havens. Het werd als een van de hoofd
Ser -platsendrzovi78P.
(Servilii n°. 20) verwoest.
-vilusVat
Phasélus, goáoij)..oc, een klein, licht en snel loopend vaartuig, v.s. zoo genoemd, omdat
zij het eerst te Phasëlis gebouwd werden,
v. a. omdat zij den vorm van een snijboon
(phaselus) hadden.
Phasiáni, 0(Luwroi, volksstam in Colchis
aan den Phasis.
Phasis, ácac, rivier in Colchis, die op
het Moschische gebergte ontspringt en in den
Oosthoek van den Pontus Euxinus (Zwarte
Zee) valt. Het dal van den Phasis is zeer
vruchtbaar, doch de kust is moerassig: de
huizen waren er op palen gebouwd. De colchische Phasis moet niet verward worden
met den armenischen, veel langeren Phasis
of Araxes, die zich in de Caspische zee stort.
Aan of nabij den mond van den colchischen
Phasis lab de stad Phasis, kolonie van Mi=
létus. Naar deze plaats hebben de fazanten
hunnen naam aces Phcrsianae.
PácO.c, een soort van yoaqu;, aangewend
tegen hen, die de wetten op den handel overtraden, ontrouwe voogden, onrechtmatige be .
zitters van staatseigendom e. a. De aanklager kreeg bij veroordeeling een deel van dat,
wat de veroordeelde betalen of afstaan moest.
,

Phatniticum, Phatneticum ostium, P«zv&-L=
een der Nijlmonden, tusschen den
Sebennitischen en den Mendesischen Nijl mond gelegen.
Phayllus, 0á21),á.o7, 1) van Croton, beroemd

zói' Ori/u ,

kampvechter, the niet een op eigen kosten
uitgerust schip aan den slag bij Salamis deelnam. — 2) opvolger van zijn broeder Onomarch .s als aanvoerder der Phocensers in den
heiligen oorlog (352). Daar hij geen geld
ontzag, bracht hij een groot leger op de been,
ook werd hij door Atheners, Lacedaemoniërs
en Achaeërs ondersteund; hij werd echter
herhaaldelijk verslagen en stierf reeds in 351.
Phazania, P« «y^«, z. Gar aimicantes . Tgw.

Fezzan.
Phea, P(á, O.Fta, landtong niet haven en
vlek in Elis.
Pheea, Phaeca, kasteel bij Gomphi in Thessalia.
Plie 'éa, Ply(&(L, z. Psophis.
Pheg is, VAlphesiboea of Arsinoë, dochter
van Phegeus.
Phegeus, Pi1yFiS, 1) koning van Psophis,

werd met zijne zonen door de zonen van
Alcn^aeon (z. a.) gedood. — 2) Trojaan, priester van Hephaestus,- door Dioniédes gedood.
— 3) tochtgenoot van Aenéas.
Ïiu(Tz&u; bij de Spartanen -- av000 cb«.
Phellens,bergstreek in Attica.
Phellus, '^Lbi ,, oude stad in het Zuiden
van Lycia, met cyclopische muren.

PHEME—PHILADELPHIA.
Phéme, 0,7,i i = Ossa.
Phemius, cy;,u toc, zanger aan het hof van
Odysseus. Hij zong ook bij de maaltijden der
minnaars van Penelope, maar daar hij hier
gedwongen was geworden, spaarde Odys--toe
seus zijn leven op voorspraak van Telemachus.
— V. S. was Ph. een schoolmeester te Smyrna,
die Homerus als zoon aannam, waarom
deze zijn naam in de Odyssee vereeuwigde.
P henionoë, Pr71^o1-6i1, dochter van Apollo,
de eerste Pythia, vandaar soms algemeen
profetes. Men zeide, dat zij den hexameter
had uitgevonden.
Pheneiïs, I n'(uóS, oude stad in Arcadia niet
een gelijknamig meer, door herhaalde overstroomingen gevormd, aan den voet van den

berg Cylldne.
Pherae, l»Q(L t', 1) — Pitarae n°. 3. — 2) thessalische stad in het Z.O. van Pelasgiótis, met
de havenplaats Pagasae. In den mythischen
tijd was zij de zetel van koning Admétus,
later van de tyrannen Ic.son en Alexander.
Phereclus, tIQ x2og, bekwaam bouwmeester, gunsteling van Athëna, bouwde o. a.
het schip, waarop Paris Helena ontvoerde.
Phereerales, 0FOéxoázr1S, tooneelspeler, later voortreffelijk dichter der oude attische
corliedie, ouder tijdgenoot van Aristophanes.
Van zijne 16 of 18 stukken bestaan nog slechts
enkele fragmenten. Het riietralii Phe^•eeracuiuis naar hem genoemd.
Phereeydes, Pzí'cirjç, 1) van Syrus, een
van de oudste gri.eksche wijsgeeren, de eerste
grieksche schrijver van een wijsgeerig werk
(E,-r -uáptt oS, v. a. .II^vrigz^^o^, ,7^0^ cp

w xu'-

^9„ ,') en een van de eerste grieksche proza
Hij wordt een tijdgenoot van-schrijve.
Alvattes en een van de leermeesters van
Pythagoras genoemd, overigens is weinig van
k
heil bekend. — 2) van Lerus, gewoonlijk
de Athener genoemd, logograaf in de 5de
eeuw, die de mythische geschiedenis van
Griekenland, in het bizonder van Attica, in
een aantal werken beschreef, waarvan slechts
enkele fragmenten bewaard gebleven zijn.
Pherenicus, Ph' zo, thebaansch democraat, wiens vader Cephisodotus vele Atheners, die voor de 30 gevlucht waren, bij zich
opgenomen had, werd op zijne beurt te Athene
gastvrij opgenomen, toen hij voor de Spartanen uit Thebae wijken moest.
Pheres , zoon van Cretheus en Tyro,
mythisch stichter van Pherae in Thessalië.
Pheres, ^o<(e, naam door Homerus aan
de Centauren gegeven.
Admëtus, zoon
Pheretiades,
van Pheres.
Pherinium, kasteel in Thessalia.

Phlerrepllassa,

Persephone.

Pherusa, OiewiO«, eene Nereïde.
Phidias, zcrtrrL;w;, Athener, zoon van Charmides, leerling van Hegias en Agelddas, de
beroemdste kunstenaar uit den tijd van Pericles, wiens vriend hij was, en die alle
groote werken tot verfraaiing van Athene
door hein of onder zijne leiding liet uitvoerei. Hijzelf maakte bij voorkeur kolossale
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godenbeelden van goud en ivoor, waarin hij
op de gelukkigste wijze bevalligheid en ver
wist te doen gepaard gaan. Boven--hevnid
al beroemd zijn zijne Athéna Promachus,
staande tusschen de Propylaeën en het Parrthenon, zoo hoog dat men van Sunium liet
bovenste gedeelte er van konde zien, zijne
Athéna Parthenus van ivoor en goud, 26 el
hoog, zijn Zeus te Olympia, het beroemdste
kunstwerk der oudheid. Dit beeld was 40
voet hoog en zat op een troon van 1Z voet.
Het lichaam was va ivoor, doch zijn mantel, die van de heupen in sierlijke plooien
neerhing, was van goud Ziet ingewerkte bloemen, ook zijne sandalen waren van goud.
Om het hoofd had hij een olijfkrans van
^ groene steenen. In de rechterhand hield hij
een beeld van de godin der overwinning,
eveneens van goud en ivoor gehaakt, in de
linkerhand zijn schepter, op welks punt een
arend zat. Om den rijk met beeldhouwwerk
versierden troon dansten Horen en Chariten.
Het geheel maakte een onuitsprekelijken indruk van majesteit en goedheid. In de overblijfsels van het Parthenon zijn enkele door
of onder den onmiddellijken invloed van Ph.
vervaardigde werken bewaard gebleven. —
Ph. stond dikwijls bloot aan de aanvallen
van Pericles' vijanden. Met glans verdedigde
hij zich tegen de beschuldiging, dat hij van
het goud, voor de Athena Partlienus bestemd,
zoude gestolen hebben, maar eene later tegen
hem ingebrachte aanklacht wegens heiligschennis liep slechter voor hem af. Hij stierf
in de gevangenis of te Olympia (432).
Pliidippitles, Jitchrt7i: Ji 7 , de atheensche
renbode, die bij den eersten inval der Perzen
in Attica (490) naar Sparta gezonden werd
om hulp te vragen, en in 2 dagen den afstand
van 1140 stadiën aflegde.
Phidon, 0 (Ûf /, koning van Argos in de
zevende eeuw, een krachtig en verlicht
heerscher, die de heerschappij van Argos over
de geheele Peloponnesus uitbreidde. Na zijn
dood verloor Argos echter spoedig weder de
door hem gevestigde macht. Van meer blijvend gevolg waren zijne maatregelen tot
bevordering van het verkeer tusschen de
staten onderling, onder welke vooral genoemd
worden het slaan van gemunt geld en de
invoering van een algemeen geldend stelsel
van maten en gewichten.
Phigalia 0t p... 2 i , oude stad in het Z.W.
van Arcadia. Zij had haar roem vooral te
danken aan den beroemden tempel van Apollo
Epicurius, door den vermaarden atheenschen
bouwmeester Ictinus, den schepper van liet
Parthenon, in het tot Phigalia behoorende
vlek Bassae gebouwd. Van dezen tempel staan
nog 36 zuilen met de architraven ; een gedeelte van de fries der cella, den strijd der
Centauren met de Lapithen en der Amazonen
niet de Grieken voorstellende, is in liet
Britsch Museum te zien ; zie blz. 1159.
;

.

-

Philadelphia, 1) stad in oostelijk Lydia aan den voet van den Tmólus,
bij herhaling liet tooneel van aardbevingen.
— 2) stad in Palaestina, in Peraea, de oude
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PHIL ADELPHUS—PHILIPPUS.

Z. grens van Aegypte, met prachtige tempels
en de graven van Isis en Osiris.
Philaeni, zie wwe Philccenorum.
Philaeus, 0th,«roc, zoon van Ajax n'. 2
en Tecmessa, stond de heerschappij over Salamis aan de Atheners af , waarvoor hij
atheensch burger werd. Hij, was de stamvader
der Philaiden, waartoe ook Miltiades behoorde.
Philammon, ot; aapw -i -, mythisch zanger
uit Thracië, zoon van Chrysothemis of van
Apollo en Chione, vader van Thamyris en
Eumolpus. Hij hielp de Del.phiërs in een
oorlog tegen de Phlegyers en sneuvelde

roemd gralunlaticus en (lichter, leeraar van
Ptolemaeus Philadelphus, Theocritus en Zenodotus. Hij muntte uit in de erotische elegie
en wordt door de Rom., voor al door Propertins, dikwijls uagevolgd.
Philinus, 1) attisch redenaar, tijd genoot van Demosthenes. — 2) van Agrigentunn, beschreef met groote partijdigheid voor
de Carthagers de geschiedenis van den asten
punischen oorlog. — 3) van Cos, beroemd
geneesheer en schrijver van geneeskundige
w erken, stichter eereer empirische school van
geneeskunde omstreeks 240.
Philippi, oir t7r;roi, stad in het macedonische
gewest Edonis, aan den berg Pailgaeusgelegen.
door Philippes gesticht op de puinhoopen van
de thasische volkplanting Crenides. Bij Philippi sneuvelden in 42 Brutus en Cassius. De
eerste christengemeente in Europa werd te Ph.

daarbij.

gesticht.

hoofdstad van Ammon, Rabbath Ammmov,
naar Ptolemaeus II Philadelphus verdoopt.
-- 3) stad in het. binnenland van W. Cilicia.

Philadelphu s, PLAáó9^ooS, bijnaam van Pto
lem aeus II en Attains II.
Philae, Pdaci;, eiland in den Nijl aan de

-

-

Phileas, PF47c, van Athene, tijdgenoot

van Hecataeus, schrijver van een aardrijkskundig werk, waarvan slechts weinige fraginenten bewaard zijn.
Philëmon, PtI Imi, 1) arm, vroon, oud
man in Phrygië, die ziet zijne vrouw Baticis
gastvrijheid bewees aan Zeus en Hermes, toen

Philippi4les, 7c7c^Yr^c, beroer id dichter der
nieuwe comedie, gunsteling van Lysimachus;
va n zijne 44 stukken zijn slechts onbeduidende
fragmenten bewaard gebleven ; nu en dan
slaat hij daarin nog den vrijmoedigen toon
der oude comedie aan.

Philippopolis, q„aj.qtni7coLS, stad in Thra
cia aan den Hebrus (Maritza), door Philippes
van Macedonia gesticht, op de plek van het
vroegere Eumolpias. Onder de Rom. werd hot
de hoofdstad der provincie Thracia. Thans
Philippopoli.
Philippus, familienaam in de gens 11iarci7
(117ccr•ci n°. 14-16).
Philippus (M. Iulius), Arabs bijgenaamd ,
was .de zoon van een arabisch Bedoeinenhoofd;
door .Gordii;nus III werd hij in 243 na den
dood van Timesitheus tot bevelhebber der
praetorian ell aangesteld. Nadat hij in 244
Crordia.nus III had laten vermoorden, werd
hij door de soldaten tot Augustus uitgeroepen. Hij sloot vrede met de Perzen eii.
vierde in 248 niet grooten luister het feest
van Rome's 1000 -jarig bestaan.. In 249 ver
hij bij Verna het leven tegen Decies,-lor
die door de pannonisclle legioenen tot rom.
keizer was uitgeroepen.
Philippes, 1) zoon van Argaeus,
koning van Macedonië 6 2 1-588, sneuvelde
in een oorlog tegen de Il.lyriërs. — 2) zoon
van Alnyntas II en Eurydice, geb. 382. Als
jongeling werd hij door Pelopidas, toen deze
de ma:cedonische aangelegenheden geregeld
had, als gijzelaar naar Thebe nledegenomezl.,
waar hij drie jaar ten huize van Epaminondas
of v an Paninlenes doorbracht . Na den dood
van zijn ouderel. broeder Perdiccas III nam
hij in naam va n diens minderjarigen zoon
de regeering in handen ; wel werden de aanspraken van andere pretendenten door de
Thraciërs en Atheners ondersteund, maar
door toegeven en beloften wist Ph. deze
volken te winnen, zoodat zijne tegenstanders
zich genoodzaakt zagen hein in liet onbetwist bezit der regeering te laten. Nadat hij
door gelukkige oorlogen tegen Illyriërs en
Paeoniërs het rijk had uitgebreid, werd hij
Philëtas, Prãc, van Cos of Rhodus,
tijdgenoot van Philippus en Alexander, be- j door de edelen tot koning uitgeroepen. Vail

deze als vermoeide reizigers bij verscheiden
rijken en voornamen een schuilplaats gevraagd
hadden, maar overal afgewezen waren. Daar
werd die geheele streek door bet water-vor
verzwolgen, alleen de hut van Pll. bleef staan
en werd in een prachtigen tempel veranderd,
terwijl Zeus beloofde hem een verzoek te zullen
inwilligen . Daarop v erzocht Ph. met zijne
vrouw tot bewaarder van den tempel aangesteld te worden en tegelijk met haar te sterven.
Na verloop van jaren werd hij in een eik,
zij op hetzelfde oogenblik in een linde veranderd. — 2) van Syracusae of Soli, kwam jong
naar Athene en trad omstreeks 330 als dichter
der nieuwe comedie op. Tegenover de stukken
van Menander, die uitmuntten door karakterteekening, behaalden die van Ph., waarin
vooral de levendige handeling boeide, dik
prijs. Op uitnoodiging van Ptole--wijlsden
maeus leefde hij eenigen tijd te Alexandrië,
daarna keerde hij echter naar Athene terug,
waar hij op hoogen leeftijd stierf (2G2). Van
zijne 97 stukken zijn slechts fragmenten bewaard, twee ervan zijn beter bekend door
de latijnsche bewerking van Plautus. — 3'
zoon van den vorigen, dichter der nieuwe
comedie, schrijver van 4 stukken.
Philetaerus, 'PLV«twos, 1ïi dichter van 21
blijspelen, die deels tot het tweede, deels tot
het derde tijdperk der attische comedie behooren. — 2 van Tium, geb. 343, diende
onder Perdiccas, Antigonus en Lvsimachus ;
deze vertrouwde hem de bewaking van den
burcht vals Pergamus toe, waarvan Ph. zich
in 284 meeester maakte. Onder de oorlogen
der diadochen wist hij zich in zijn nieuw gevestigde regeering tehandhaven, en bij zijn
dood (263) liet hij het rijk Pergamus aan
zijn neef Eumenes I achter.

.
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toen af werkte hij met stan(lv - astigheid en
beleid tot liet bereiken van zijn doel : de
rieksclle staten onder macedoniselie hege-

monie tot de verovering; van het perziselie rijk
ie vereenigen. \ oorloopig wijdde bij zich tall
liet ordenen der binnenlandsebe ^I
^^ngelegellheden, bij voerde eene nieuwe slagorde, (le
zoogenaaiii-de lllacedonische phalanx, ill_, (eivellde

zijne troelen aan strenge

krlj gstlieht.

x' 11 versterkte de inkomsten van het rijk door
de ontginning tier goedmijnen van den Pan;aeus, die door een oorlog niet de Thraciërs
in zijn bezit waren gekomen. Inmiddels hield
hij voortdurend het oog op Griekenland gevestigd, ivel inziende dat de verdeeldheid
der uitgeputte staten hein spoedig genoeg do'
eleg'enheid zoude aanbieden opt handelend
up te treden. Zijne handelwijze was ook teil
volle voor (le bestaande toestanden berekend
hoewel_ een bekwaam krijgskundige. deed hij
leieer door geld en beloften, door ollikool)erij
tin bedrog, dan door de wapenen. Athene
liet hein AAezDhii)olis. Potida,ea, en MMethónce
nemen ; door (le A lenadehi te 11 alp geroepen
tegen cie tvrannen vaal Pher ae, drong hij
in Thessalië ; ook vond hij gelegenheid zich in
den heiligen oorlog (z. Phociï'; te mengen Cl
zelfs scheen liet dat hij na eeiie overwinning op
Onomarch_us (352 1 een inval in Phocis wilde
doen, maar hierin verhinderd door de Athe11ei's, (lie een leger en eene vloot naar de
Ther1h1ol)^-1ae zondeli, keerde bij naar zijn
land terug en wendde hij zich weder tegen
Thracie, waar hij aan de atheensehe belangen
veel afbreuk (leed. Ondertusschen trachtte
hij in de Peloponndsus. op Euboea en elders
partijen voor zich te \rornlell, eindelijk viel
hij Ólvnthus aan, dat, door de Atheners te
Iaat Cel onvoldoende ondersteund, door ver
zijne handen viel (348). Met cie .A.the--raídin
ners sloot hij nil vrede, maar, hetzij hij lien door
bedriegelijke beloften en liet c)inkoopen vals
sommige hunlzer gezanten (Aeschines, Philocrates) wist te misleiden, hetzij de Atheners
voor liet uogenblik niet in staat warent het te
beletten, de Pop der gebeurtenissen was deze.

dat hij nou gedurende de onderhandelingen
nieuwe Vero veringen in Thracië maakte, en ellinderd (foor de 1 hermopylae kwant, geheel
Phoeis onderwierp en ontw - apende, de pperma.cht v an 'Fliebe in Bo,eotie bevestigde, en
zich in plaats der Pllocensers in het Ampliietvonen-vverboeld liet ^.,lme neen i 346 ). Hiermede
voorloopig tevredeln, rielltte P11. zich \tieder
tegen de le(rbaarsche naburen Viii zien •ijk,
naar sedert 342 hervatte hij zijne vijandiiie
iiandelingehl tegen Athene, hij veroorzaakte
onlusten t ► 1, Fuboea. viel de steden op de
(hersoiidsus call ell bedrem de Perintbu_s Cal
Byzantium. Pllocionn c n I)iopithes beletten
een belangrijk voordeel te behalen.
hein wel eeng
Maar voordat de oorlog, dien de Athener„
eindelijk verklaardeli, beslist was, werd (Tool'
(Ie Amphietvonen besloten tot bestraffing der
Locriërs van inpliissa (z. a.), en (Ie uitvoering van dit besluit aan P11. opgedragen.
Ti ij kwam niet een groot leger naar Grieken land. maakte spoedig een einde aan de op
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zichzelf on 1.)u ► luidende zaak, die Ivan rscll ij nlij k
alleen in zijn belau( op toll\v gezet was, maar
bezette tevens; Elatea in Phocis, van waar bij
Thebe ell Athene bedreigde ;"herfst van 3 391.
Door toe(loen van liemostllenes sloten nu deze
beide stteii een verleid. incur na eenige onl ► e(luiden(le voor(leelen leden halnne troepen bij
Chaeronda eels volkomen nederlaag Aug. 3381.
Ph. behandelde de overwonnenen gematigd, ei
riep te (orinthe eene vergadering van afgevaardio, den uit alle griekselie staten bijeelt, u aar
tot den ( ►orlog tegen Perzie onder liet opperbevel van P11. besloten werd. Maar terwijl hij ziel
niet de voorheriidini van dien oorlog bezig
hield, werd hij op cie bruiloft zijner dochter
Cleopatra, misschien filet medeweten valt zijne
gemalin 01y-nipias ell hare aanhangers, door
Pausanias, een van zijn( lijfwachten, ver
werd door zijn zoon Alexan--mOord(3C1;.Hij
der opgevolgd. --- 3) z. _1i'r1icleeh.s. — 4) zoon
van Cassander, regeerde na dell (lood van zijn
vader korten tijd over Macedonië. — r)) Pll.
III of (T !, zoon ti7an Dein etrius II. opvolger vale Antigonus I)+ ► s^ 1n í 2i1 . Hij besteeg
(heil troon oh zeventielija.ri,gell leeftijd en re,eerde aanvankelijk met bek\vaalnheid en
rechtvaardigheid ; hij voerde niet zonder geluk een oorlog tegen het aetolisch verbond.
die in 217 tot een einde gebracht werd wegens het gevaar van (ie illlilengino , dier Romeinen in de zaken van (Griekenland. Toen
werd op een vergadering te 1 aupactus be,

sloten tot een(, vereeniging vals alle gr. sta -

ten onder Leiding van Pb. Doch door zijn
gewelddadig; optreden, door daden van roekelooze dwingelandij, zooals het vermoorden
van Aratlls (213'), had hij zich, reeds voor het
tot. een botsing biet de Rohl. kwant, zoo
vele vijanden geblaakt, dat leiij in die ver
slechts iveinig steun vond. In den-enig
tweeden punischen oorlog sloot hij een ver
niet Hannibal, doch in plaats van dezen-bond
krachtig te onder steunen tergde hij slechts
(le Romeinen door aalvallen op hunne bondgenooteln. Pergainus, Rhodes, Aetolië e.
ire Romei11en brachten erne vereeniging valt
Ply's vijanden tot stand en wikkelden heili
in een oorlog, die echter spoedig, nadat de
Macedoniërs eenige onbeduidende voordeelen
behaald hadden, ein(1igde í `?0i-á'. idlaar P11. ging
voort (le Roel. op de oude wijze te verbittereil, hij vereenigde zich met Antiocllus, be((i een f ► orlog tegen Aeg' -pte, enz. ; zoodra
dus (Te vrede met Carthago huil (Te handen
.'

ví') 11('t,

verklaarden zij heili

den

oorloer.

dien PIL., in liet l(egill door liet aehaeiscll
verbond e. a. grieksehe staten gesteund, niet
zonder talent en gelaik voerde. Toen echter
► le veldheer T. Quinctius F1alninill.us den Grieke11 vrijheid ell onaf'11ankeiijkheid beloofd
bad, verlieten zij (le zijde van Pli., en kort
daarna verloor hij Glen beslissendell slag bij
Cynoscepllalae C 197). Hij moest zijne bezet
uit (le griekscehe steden terugtrekken.-tiulse
leger en vloot verminderen. 10Oí) talenten
betalen, enz. Sedeìt (lieu tijd was hij als het
nare (ie speelbal der Rolhl.. die item nu eeuiss
Benige meerdere vrijheid in zijne bewegen Feii
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PH.ILISC US--PHILOCLES.

lieten, dan weer hem voor zijne daden ter
Sicilië (Xtczá), waarop hij later nog een
verantwoording riepen en op alle wijzen
vervolg gaf. In het beschrijven der gebeurtekrenkten. Hij was te zeer ontmoedigd om i nissen van zijn tijd toont hij groote partijzich door Hannibal of Antiochus tot een
digheid voor Dionysius ; wegens zijne duidelijk
merkbare nabootsing van Thucydides wordt
nieuw bondgenootschap tegen de Rom. te
laten overhalen, hij streed zelfs als hun
hij een Thueydides in 't klein (peesillus Tie.)
genoemd. Van dit zoo belangrijke werk zijn
bondgenoot tegen de Aetoliërs, maar zijn
steeds toenemende haat tegen hen wendde
slechts enkele fragmenten over.
zich tegen zijn eigen onderdanen, en einde
Philo, familienaam in de Bens Publilia en
liet hij zelfs zijn zoon Demetrius als-lijk
de gaas Veturia (Velurii n'J. 7 en 8).
romeinsch gezind ombrengen, die als gijzelaar
Philo, 0 ^w^-, 1) Athener, die door de 30
verdreven werd en zich te Oropus vestigde.
te Rome geleefd had en het vertrouwen van
het volk en den senaat genoot. Maar weldra
Later kwam hij naar Athene terug, waar
hij tot lid van den raad verkozen werd. —
bemerkte hij dat zijn onechte zoon Perseus,
2) van Amphipolis, door Philippus van
die hem tot die daad had aangespoord, slechts
ten doel had gehad zichzelven door den dood
Macedonië verbannen (358). — 3) zwager van
Aeschines, in 347 lid van het gezantschap,
van Demetrius den weg tot den troon te
banen, en van. verdriet over het gebeurde
dat met Philippus ging vrede sluiten. — 4)
stierf hij (178). -- 6) Pseudo-Ph. z. Andriscies .
bekwaam architect, die het groote arsenaal
— 7) van Opus, leerling van Plato, bezorgde
in den Piraeus bouwde (omstreeks 300) en
over onderwerpen, zijn vak betreffend, schreef.
na diens dood de uitgave van een of twee
— 5) van Byzantium, leerling van Ctesibius,
zijner werken. -- 8) zoon van Herodes den
schrijver van een werk over werktuigkunde,
Groote z. a.
voornamelijk over de toepassingen daarvan
P hiliscus, 01, .i xo5, 1) van Abydus, werd
op het krijgswezen, waarvan een gedeelte bedoor den satraap Ariobarzanes naar Grieken
waard gebleven is. -- 6) van Larisa in
gezonden (368) ons een vrede tusseh.en-land
Thessalië, leerling van Clitomachus en zijn
de oorlogvoerende staten tot stand te brengen;
opvolger als hoofd der academie, soms Stichdaar zijne pogingen zonder gevolg bleven, onter der vierde academie genoemd. Gedurende
dersteunde hij Lacedaernoniërs en Atheners
den oorlog met Mithraddtes vluchtte hij
niet huurtroepen tegen de Thebanen. Beide
naar Ronie, waar hij zich vele vrienden verstaten gaven hein het burgerrecht. Later werd
hij stadhouder aan den Hellespont, waar hij
wierf; Cicero ging veel met hem om. — 7)
wegens misbruik van macht vermoord werd.
geleerde Jood van Alexandrië, geb. omstreeks
-- 2) van Mildtus, leerling van Isocrates, . 25. In zijn talrijke, deels geschiedkundige,
schrijver van redevoeringen e. a. werken. Hij
maar meest wijsgeerige, geschriften streeft hij
was de leermeester van Tiivaeus en Neanthes.
naar een vereeniging van joodsche godsdienstleer en grieksche wijsbegeerte ; door allegori— 3) van Aegina, leerling van Diogenes, v.s.
leermeester van Alexander d. G. --- 4) van Cor
sche verklaring van het O.T. vindt hij daarin
Alexandrijnen-cyra,teuspldiho
de verschillende stelsels der grieksche scholen, vooral de academische en stoicij nsche, tein de tragische pleias opgenomen. Hij leefde
onder Ptolemaeus II.
rug. Reeds bejaard kwam hij naar Rome (40
n. C.), om zich bij Caligula over onderdruk Philistaei, Ot .tau(aót, de Philistijnen, z.
Palaestina.
king zijner geloofsgenooten te beklagen. Ver
zijn-slagvndieJorgnva
Philistides, Oi? oriiJi7 , wierp zich niet hulp
der Macedoniërs tot tyran van Oreus op (342).
gezantschapsreis heeft hij gegeven in zijne
geschriften : cic en fIowij einc ni;
Hij trachtte niet Athene vriendschapsbetrekkingen aan te knoopen, maar zijne gezanten
T a ov. — 8) Herenneus Ph., van Byblus,
beroemd grammaticus, schrijver van verwerden afgewezen en door een atheensch leger
scheiden werken, waaronder een over het
onder Phocion werd Oreiis bevrijd en Philistides gedood.
aanleggen van bibliotheken. Hij leefde in
Phi listio n. Pb2^o cio) r,1)grieksche mimograaf de tweede eeuw n. C. Zie Sanchouiatho>z. Zie
nit Bitlivnië, onder Augustus. — 2) geleerd ook 11)nia nies n J . 3.
arts en geneeskundig schrijver, dikwijls* door
P hilocliorus, ó0000S, Athener, die in
zijne talrijke werken, waarvan vele fragmenten
Galénus aangehaald.
bewaard zijn, de geschiedenis en oudheden
Philistus, Pi).LoroS, rijk Syracusaan, bloed
van Attica met grondige geleerdheid en scherpouden Dionysius, wiep hij-verwantd
zinnigheid behandelde. Door latere schrijvers
bij liet verkrijgen der regeering en later ter
wordt hij dikwijls aangehaald en hoog geprezijde stond, totdat hij in 386 het wantrouwen
zen. Als tegenstander der Macedoniërs wer d
van den tyran opwekte en verbannen werd.
Door den jongen Dionysius teruggeroepen hij op last van Antigonus Gon'átas gedood (261).
(366), kreeg hij weder veel invloed, en de
Philoeles, IJaoz)iS, 1) atheensch treurspel dichter, wordt bespot als een onhandig navolverbanning van Dio wordt hem toegeschreven.
Toen deze terugkwam, werd Ph., die het ; ger van Aeschylus, zijn oom. Toch behaalde
hij eens den prijs tegen Sophocles. Hij zou 100
bevel over de vloot voerde, na een ongelukkig gevecht gevangen genomen en door
stukken geschreven hebben. — 2) atheensch
admiraal, een van hen, door wier onbeliet volk gedood (356). Gedurende zijne
kwaamheid de atheensche vloot bij A.egosverbanning schreef hij in Adria, aan den
mond van de Po, eene geschiedenis van potami genomen werd. Hij zelf werd gevangen
,

l

PHILOCRATES —PHILOSTRAT US.
be i men en door Lysander ter dood gebracht.
Phllocrates, O&Ao:.,oá rris, 1) atheensch veldheer, veroverde in den peloponnesisehen oor
liet eiland Melus (416). — 2) Athener,-log
aan Euagoras van Cyprus te hulp gezonden
met cent vloot, die door de Lacedaenioniërs ge no nenl werd (390'. — 3) Athener, een van de
onbescllaa.mdste handlangers van Philippus
van 1 acedonië ; de voor Philippus voordeelige vrede van 346 was door hein voorgesteld
en woedt dikwijls naar hem genoemd. Later
door H.yperides aangeklaagd, nam hij de
vlucht (313).

Philoetétes, 1L ;oir ?2 i2ic, zoon van Poeas en
Denioiiassa,, koning van Meliboea, vriend van
.eracles, olie hein op den brandstapel, welken
niemand dan Ph. had willen aansteken, zijn
boog ear pijlen te geschenke gaf. Hij trok niet
zeven schepen mede naar Troje, maar toen de
Grieken op liet eiland Chryse geland waren
ons aaii Athëna te offeren, werd hij door een
slang gebeten, en sedert was hij door zijne
klachten en door de ondragelijke lucht van
de wond zoo hinderlijk, dat men hem op raad
van Odysseus op Lemnus aan wal zette en
achterliet. Daar leefde hij eenzaam en niet ondragelijke pijnen tot het tiende jaar van den
oorlog, toen een orakel verklaarde dat Troje
alleen door de pijlen van Heracles kon genomen worden. Odysseus en Neoptolemus werde n gezonden om hem te halen, en hoewel
Ply. eerst _ niet naar hen wilde luisteren,
volg(- e hij hen eindelijk op bevel van Heracles
zelf. Zijn wond werd door Asclepius of Ma,chdon genezen, met een zijner pijlen doodde
hij Paris en spoedig moest Troje vallen.
V. s. verdwaalde hij op de terugreis naar
Italië, waar hij Petelia stichtte.
Pliilocyprus, 0&^ózz^noo^, koning van Soli
op Cyprus, die door Solon bezocht en in zijne
gedichten geprezen werd.

Plhilotl raus, ói^ µos, van Gadara, epigramnlendichter en geleerd epic ulreïsch wijsgeer, tijdgenoot van Cicero. Behalve een dertigtal epigrammen zijn ook van zijne wijsgeerige werken aanzienlijke fragmenten bewaard,
die te Herculaneum gevonden zijn.
Philoetius, ^^! oL cLOC de herder der runderen van Odysseus, die hem behulpzaam was
bij het dooden der minnaars van Penelope.
Ylliloluus, Ot) óï (to , 1) van. Corinthe. wetgever der Thebanen. — 2) van Croton of
Tarentum, tijdgenoot van. Socrates. pythagoreïscll wijsgeer, de eerste die de leer van
Pythagoras te boek stelde; slechts weinige i
fragmenten zijn bewaard gebleven. V. s.
was hij de eerste, die leerde dat de aarde
ziel] om biare as beweegt.
Philoméla, 0^1.0^.^i, ,r, z. Procne.
Philontëlus. A6^ ^oc, van Ledon, spoorde
de Phocensers tot tegenweer aan, toen zij door 1
-de Amphictyonen in den ban gedaan waren,
en werd hun veldheer in den daarop gevolgden
heiligen oorlog. Daar hij noch bij Sparta,
noch bij Athene de verwachte hulp vond,
moest hij zijn kracht in huurtroepen zoeken,
,en on1 deze te kunnen betalen, plunderde hij
-glen tempel te Delphi (356). Na eenige kleine
(HI,1lIMe1i en T)!: BOER.
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overwinningen op de Thebanen en Locriërs
leed hij eene groote nederlaag, waarop hij
zich in een afgrond stortte (354).
Philomëtor , ^^to^^r cco^ bijnaam van Pto-

lemaeus VI.
Philonides, PJAwn Jiic, atheensch blijspel
onder wiens naam het eerste stuk-dichter,
van Aristophanes werd opgevoerd, daar deze
zich te jong achtte om voor het publiek op
te treden. Ook als tooneelspeler trad hij in
de stukken van. Aristophanes op.
Philorloë, Ot^ o ►-ó^, l.) dochter van Tyndareos en Leda, door de gunst van Artemis onsterfelijk gemaakt. --- 2) dochter van lobates,
gemalin van Bellerophon.
Philopappus (Autiocllus), cPt^ó «zucoç, afstammeling der koningen van Commagéne,
liet ten tijde van Traidnus een marmeren
gedenkteeken te Athene oprichten, waarvan
nog overblijfsels bestaan.

Philopator, Ptho ;Zh rwt), bijnaam van Ptolemaeus IV.

Philopoemen, d u7tocc rp , van Megalopolis, geb. 253, om zijn heldenmoed en liefde
voor de vrijheid „de laatste der Grieken"
genoemd, onderscheidde zich reeds als soldaat,
toen - zijne vaderstad door Cleomenes III
belegerd werd ( 223), en later in den slag bij
Sellasia. Na een verblijf van eenige jaren op
Creta, waar hij in een burgeroorlog mede
keerde hij naar zijn vaderland terug,-stred,
en in 208 werd hij tot strateeg van het
achaeïsch verbond gekozen, welke betrekking
hij later nog zevenmaal bekleedde. Als zoodanig voerde hij gepaste hervormingen in
het krijgswezen in en wist hij den Achaeërs
een nog ongeëvenaarde geestdrift voor hunne
zaak in te boezeroen, hij behaalde eene
groote overwinning op M.acllanidas bij Mantinéa (207 ) ; Argos, dat het verbond had
verlaten, omdat dit zich met de Romeinen
had vereenigd, werd genoodzaakt weder toe
te treden. Ofschoon hij In een zeeslag overwonnen werd, versloeg hij de Lacedaenioniërs
later weder te land, en na den dood van
Nabes dwong hij Sparta tot het verbond toe
te treden (192). Maar toen cl eze stad na eerie
poging tot afval door heil ingenomen en
van hare muren ontdaan was, wendden de
Spartanen zich tot cie Rom. om hulp. Door
hun steun wist nu eerie oligarchische partij
onder Dinocrates ook den afval van Messeiiië
te bewerken, en toen Pil., hoewel hij ziek
was, kwam toesnellen, joeg hij wel in liet
eerst Dinocrates op de vlucht, maar nadat
zijn paard gevallen was en hij daardoor zich.
ernstig bezeerd had, werd hij gevangen genomen en reeds den volgenden nacht ge
giftbeker te drinken 1 t3). -dwonge
Phïlostrat us, 0&lóou,<,m -o,e, 1 ) atheensc[ ►
sophist in de 2ce eeuw na C.. schreef o. a.
43 treurspelen en 1.4 blijspelen. Van al zijr,
werken is ni ets, bc waard. Tegenwoordig wordt
echter de kleine dialoog VI w, (lie older de
werken van Litcianus is opgenomen, aan
hem toegeschreven. — 2) J'lavire., Pl,., zoon
van den vorigen, leefde eerst te Athene, later
te Rome in de omgeving van ,Julia Domva.
,
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en Caracalla. Van Zijne talrijke werken Zijn
0. a. bewaard eene romantische levensbeschrjving van Apollonius van Tyana, levensbeschrijvingen van grieksche rhetoren in den
rom. keizertijd en andere van minder belang.
- 3) de jonge Ph., schoonzoon van den
vorigen, leefde te Athene, bezocht Rome en
stierf op Lemnus. Van zijne werken bezitten
wij nog eene rhetorische beschrijving van
eene verzameling schilderijen. - 4) kleinzoon van n. 3, schrijver van eene niet zeer
gelukkige navolging van laatstgenoemd werk.
PliilOtas, Pt)cfl;(Lç, 1) zoon van Parmenio,
officier en vriend van Alexander d. Gr., bij
wien hij zich echter later door zijne vrijne
moedigheid gehaat maakte. Daar hij gee
aangifte gedaan had van eene samenzwering
tegen het leven van Alex., die hem ter core
gekomen was, werd hij als medeplichtige
daaraan beschouwd, ter dood veroordeeld en
gesteenigd (330). -- 2 ) bevelhebber der macedonische bezetting in Thebe onder Alexander d. Gr. ; na diens dood werd hem Cilicië
als satrapie gegeven, doch in de daarop
volgende oorlogen geraakte hij in gevangenschap.
Fililoxenus, 1) van Cythëra, beroemd dithyrambendichter, vroeger slaaf, later leerling van den jongen Melanippides. Hij
reisde door Griekenland, Italië, Sicilië en
Klein-Azie en stierf te Ephesus (380). Wegens
Zijne vrjmoedige afkeuring van de gedichten
van Dionysius I had hij te Syracuse eenigen
tijd in de gevangenis doorgebracht. - 2) onder
Alexander d. G. schatmeester voor de westeljke provinciën, later opvolger van Philö
tas n°. 2 als satraap van Cilicid. - 3) van
Eretria, beroemd schilder omstreeks het
einde der 4d0 eeuw. Vooral bekend was zijne
schilderij van den slag hij Issus. Een copie
hiervan is waarschijnlijk het beroemde mczaiek uit Pompëi. ---4) geleerd grammaticus
van Alexandriii, leefde in de iste eeuw te
Rome. Hij was een tijdgenoot van Varro,
die veel aan hem te danken had.
Philus, familienaam in de geiis Fur/a (Furi
n°. 1 en 2).
Oceanide, bij Cronus
Pliilyra,
moeder van Chiron; uit smart over de gedaante van haar zoon veranderde zij in een
lindeboom.
Phulyrhies, hIdijç, Chiron, zoon van
Philyra.
Phinens, Puvfç, 1) broeder van Cepheus,
door Perseus met het Medusahoofd versteend,
omdat hij van zijne verloofde Andromeda
geen afstand wilde doen. - 2) zoon van Agd
nor, koning van Salmydessus, had bij Cleopatra twee zonen, wien hij op aandrjven zijner
tweede gemalin, Idaea, de oogen liet uitste
ken. Daarvoor werd hij door de Harpyiedn
g ekweld, die Zijne spijzen wegroofden of bezoedelden, totdat de Argonauten i)ij Ph. landden en de Harpvieën door Zetes en Calaïs
verjaagd werden. - Ph. had van Apollo de
kunst van voorspellen geleerd, lunar had
daarvan roekeloos gebruik gemaakt, waarom
hij door Zeus van het gezicht beioofd werd.
-

; 2

Phintias. >b -ptuç, 11) zie Dctmoii. - 2) tyran
van Agrigentum.
Phintias, Pu'ru, stad aan de Zuidkust van
Sicilia, door Phintias, tyran van Agrigentum,
gesticht.
Plila, Wé, eilandje in het Tritonische meer
in Africa, ten W. der groote Syrte.
Phiegetlion, Py&wi' = Pyriph1egetoi.
P1ileon, P)Jywx, van Tralies, vrijgeiatene
van Badridnus, schrijver van eenige onbe
duidende werken over geschiedenis. Het
eenige, dat bewaard is, heeft slechts zekere
belangrijkheid door de daarin bevatte aanhalingen van oudere schrijvers.
Plilegra, PAyQ(c, oude naam van het schiereiland Pailëne op Chalcidice, waar Zeus de
Giganten door zijn bliksems vernietigde.
Plilegraei eanipi, zi e ecn/pl Phteçjraei.
Phlegyae, PLyat, een rooversstani, die
den delphiselien tempel wilde plunderen, en
door Zeus met donder en bliksem vernietigd
werd.
Plilegyas, Ji y f ç , zoon van Ares en
Chryse, mythisch stamvader der Phlegyers.
Toen zijne dochter Corönis bij Apollo moeder
geworden was van Asclepius, stak hij in toom
den tempel van Apollo in brand. Daarvoor
doodde de god hem met zijn pijlen en moet
Ph. in de onderwereld onder een rotsblok
zitten, dat steeds dreigt op hem te vallen.
Pliliasia, Wmaici, gebied van Phlius.
Phuitis, gen. -untis, Pltojç, stad in de Pcloponnsus, ten Z. van Sicyon. Het had slechts
een klein gebied.
vaf, Ii'ax(';. Bij de dorische comoedia,
vooral op Sicilia, is niet, zooals in Attica,
de satire, maar het humoristische element de
hoofdzaak (z. ]ic1zarm?u) ; de eenvoudigste
vorm hiervan is de terwijl de apelers
ook q)ivzç heeten. In deze stuljes worden
in plaatselijk dialekt sprookjes en mythen
gepamodieerd (z. Sopcter n°. 1). Men vindt
ze in later tijd vooral in Zuid-Italië. Waarschijnljk staan de Atellanae fabulae z. a.)
onder hun invloed. Vgl. ook Miaiws en
Rhineon.

P1iobtor, ;Po Ih)TwQ, zoon van Hypnus,
broèder van Morpheus (z. a.).
Plioeaea, qi wzau, noordelijkste der aziatisch-ionische steden, eene belangrijke handelsstad met twee havens, gedekt door het
eilandje Bacchium, dat rijk was aai tempes
en prachtige gebouwen. De inwoners (Pliocaei,
ûJzaiç, terwijl de bewoners van Phocis Phoceases, qiwzfç, genoemd worden) waren onder
de eersten, die koloniën stichtten, ca. Massilia
(Marseille). Toen Cyrus' veldheer Barpagus
de grieksche steden op de aziatische kust veroverde, weken de Pliocaeërs uit naar Alalia
op Corsica (zie Aleui (i ); een gedeelte stichtte
toen Elea of Velia op de W.kust van Lucania.
Later keerde echter het meerendeel uit Corsica
naar Phocaea terug. In den syrischen oorlog
werd Ph. door de Rom. geplunderd (190).
Phoeeae, P(oza&, sterkte in het gebied der
sicilische stad Leontïni.
Plioeion, qiwy.(,)J, Athener van geringe
afkomst. leerling van Plato. Wegens zijne
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dapperheid en bekwaamheid herhaaldelijk tot
strateeg gekozen, won hij den slag bij Tanlyn ae (349/8) , verjoeg hij de tyrannen Philistides en . Clitarcllus, nam hij Oretis en Ei etria
in (341), en verdedigde hij Byzantium tegen
Philippus en Megara tegen de Thebanen. Maar
terwijl hij dus in het veld voor de belangen
van Athene tegen Macedonië streed, was hij
bij zichzelf overtuigd, dat het volk van zijn
tijd voor de vrijheid ongeschikt was, en dat
olp den duur tegenstand tegen Philippus vruchteloos moest zijn. Daarom was hij, in tegen
niet Demosthenes, altijd voor vrede,-steling
ried hij na, den slag bij Chaeronëa tot het
aannemen der voorwaarden van Philippes, en
trachtte hij i_ia diens dood de democratische
bewegingen te Athene tegen te houden. Zijne
eerlijkheid bleef ondertusschen boven allen
twijfel verheven; wat Philippus en na hem
Alexander hein ook mochten aanbieden, Ph.
nam nooit geschenken of gunsten van hen aan,
wel bewerkte hij, dat Alexander de redenaars
vrijliet, wier uitlevering hij ge ^ischt had,
ofschoon hijzelf voor de inwilliging van dien
eisch gestemd had. Het uitbreken van den
lamischen oorlog zocht hij met alle kracht te
beletten, en ook het aanvankelijk gunstig
verloop er van stelde hem niet gerust; toen
de oorlog ongelukkig voor de Grieken was
afgeloopen, ging hij met Demddes naar Antipater om over den vrede te onderhandelen.
In weerwil van de harde voorwaarden van f
den vrede, stond Pli. nu eenige jaren aan
het hoofd van den staat, maar toen Antipater gestorven was, Polyperchon het herstel der oude toestanden beloofde, en Ph. zich
hiertegen trachtte te verzetten, werd het volk
ontevreden, vooral toen hij, hoewel gewaar- 1
schuwd, niet belette dat de bevelhebber der
troepen van Antipater den Piraeus innam.
Bij de nadering van Alexander, den zoon van
Polyperchon, werd Ph. gevangen genomen,
van verraad aangeklaagd en door de geheele
volksvergadering ter dood veroordeeld (318).
Hij was 81 jaar oud geworden. Kort daarna
werd voor hem een standbeeld opgericht.
Phoeis. qiwyi; , bergachtig en niet vrucht baar landschap van Midden-Griekenland. In
de geschiedenis is liet het meest bekend
door de zoogenaanlde heilige oorlogen.
Over den eersten z. C}•isxa. Crisa werd ver- i
woest en zijn
zijn gebied aan den delphischen
god gewijd
5900. De tweede oorlog had
in 355 plaats, toen de Phocensers een stuk
der crisaeïsche vlakte hadden bebouwd. Tot
een boete veroordeeld die zij niet konden
betalen, maakten zij zich van de delphische
tempelschatten meester en wierven huurtroe pen, die spoedig hun zelven te machtig werden.
Philippus van Macedonia, door de Thebanen te hulp geroepen, drong in 346 Phocis
binnen, het huurleger sloot een verdrag en
liet de Phocensers aan hun lot over, die het
nu ontgelden moesten. Zij werden uit het
Aniphictyonenverbond gestooten en hun
plaats daarin werd aan Philippus gegeven.
Zie verder ook Am/)hisScI. De Parnassus met
den delpliischen tempel lag wel in Phocis, 1

doch Delphi behoorde er niet toe, maar was
een gemeenschappelijk gebied der Amphictyonen. In de stad Daulis behoort de mythe te
huis van het zusterpaar Philomdla en Proene. De bewoners van Phocis worden Phoceu.ses, o~C, genoemd (zie Phoeaea).
Phtoens, Pazoc, I) zoon van Poseidon, ver
naar liet land, dat naar-huisdevanCort
heil]. Plloeis genoemd wordt. — 2) zoon van
Aeacus en Fsamathe, werd door Telamon en
Peleus gedood.

Phoeylitle , Pwzi'2 c?r;c, van Milëtus, gno-

misch (lichter uit de 6e eeuw ; de korte fraginenten (gnomen), die van- zijne werken bewaard zijn, zijn ernstig en eenvoudig; een
langer gedicht, dat zijn naam draagt, is van
veel lateren tijd.
Phoebe , Pot,i'r, 1) bijnaam v an Ar temis. —
2) dochter van Uranus en Gaea, bij Coeüs
moeder van Asteria en Leto , voor Apollo
bezitster van liet orakel van Delphi. -- 3)
ease van de Leucippides. -- 4) dochter van
Leda.
Plloebéuin, vlek bij Sparta, met
een tempel der Dioscuren.
Phoebida , oot,ilá«S, spartaansch veldheer,
liet zich, toen hij met troepen op weg was
naar Olynthus, door de oligarchische partij
te Thebe overhalen om de Cadmëa te bezet
Hij werd wel teruggeroepen en-ten(382).
beboet, omdat hij zonder voorkennis der
regeering gehandeld had doch later werd hij
als harmnost naar Thespiae gezonden, in welke
betrekking hij bij een aanval der Thebanen
sneuvelde (378).
Phoebes, 'Potóá, bija. van Apollo en
Helius.
Phoeniee,handelsstad in Chaonia in Epïrus, ten N. van Buthrotuni, hoofd
zie Epirus.-stadvnepirochbd,
Phoenice of -cia, het smalle kust
-landteN.vPsi,uehndMdella:ndsche zee en den Libanon, een land,,
bloeiende door zeevaart, handel en nijverheid,
waaronder de glasfabricatie, de purperverve
en metaalfabrieken de hoofd-rijen,wv
waren. In dien bloeitijd waren de-taken
bosschen van den Libanon nog niet geveld en
ondervond het land, wat klimaat en bodem
betrof, nog den weldadigen invloed daarvan.
Het land vormde niet één staat, maar een.
bond van steden, waaronder Tyrus en Sidon
de meest beroemde waren. De Phoeniciërs
(Phoenices, strekten hunne tochten
uit tot ver langs de kusten van den Atlantischen oceaan, doch de kennis, op die tochten opgedaan, behoorde tot de staatsgeheimen en ging met hen verloren.
Phioenieus, gen. -tinti, oouu uxovc, naam van
verschillende steden, o. a. 1) in Ionia, aan
den voet van den Minias, tegenover het eiland.
Chius. -- 2) een zeerooversnest in. Lycia, door
P. Servilius Vatia in 78 vernield. Eigenlijk
is het een in zee uitstekend gebergte aan
de 0 -kust van Lycia — Olympus n°. 4. — 31
op de Zuidkust van Messenfa. — 4) op het
eiland Cythtra.
oé^'Ll, 1) vader of broeder van
Phoenix,
,
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Eurupa, mythisch stamvader der Phoeniciërs. vei eenigde en htu n liet gebruik van vuur
— 2 zoon van Amyntor en Cleobule, een van 1 leerde. Hij werd in Argos als heros vereerd.
de calydoniselie jagers. Op aansporen van zijn Naar hem werden de Ai-given Plhoronidae.
-

moeder knoopte hij liefdesbetrekkingen aan
en zijne zuster Jo Phorönis genoemd. .
riet een vrouw, die door Amyntor bemind
Phosphorus, Lucifer, Eóns, cPwoq000,, Iu zog.,
werd, w <i <a rvoor zijn vader hem vervloekte en
`Ecopi., 1) de morgenster, zoon vaal Astraeus
wegjoeg. Hij vluchtte naai Peleus, werd de
of Cephalus en Eos. — 2) bijnaam van de
opvoeder ell vriend van Achilles en ging niet 1 licht g odinnen Artemis, Hecate, Eos.
hens naar Troje. — 3) van Colophon, iambenPhraátes, Pof,!áci7S, naam van eenige pardichter tegen liet einde der 4de eeuw. Van thische koningeii uit het huis der Arsaciden.
hem zijn enkele gedichten, moraliseerende Zie Al-s-aces.
eholiainbcn, in een papyrus teruggevonden.
Phragandae, thracische stans op de nlace— 4) fabelachtige heilige vogel der Aegyp- donische grenzen.
tenaren. Over de wijze, waarop hij sterft,
Phraortes, 0Qao(ri7c, zoon en opvolger van
waren verschillende verhalen in omloop, het
Deïoces, regeerde over Medië (Eí47— 625) ; hij
naeest gewone is (lat hij, na een leven van
onderwierp de Perzen e. a. volken., maar sneu 500 (of 1461, of 7006) jaar, op een door j velde in een strijd tegen de Assyriërs.
hem zelf g em gakten brandstapel den dood
Phrataphernes,
o«Taq^o1 ?7S, satraap van
vindt egt daarna verjongd uit de asch her- Parthië onder Darius Codoniannus ; hij streed
boren wvor(lt.
in den slag hij Gaugaméla, maar onderwierp
Phoenodamas Potro(Jáµ(fC, Trojaan, wiens zich daarna aan Alexander. Deze liet hem
dochter door Laomedon (z. a.) geofferd zou
zijne satrapiën Parthia en Hyrcania, die hij
worden aan het door Poseidon gezonden zeegedurende zijn verder leven behield.
monster en die daarom een opstand verwekte,
o(crOfc, oudtijds eene afdeeling van deli
zoodat Laomedon zijn eigen dochter moest I atheenschen adel. Door Clisthenes werd het
offeren. Hij was de vader van Segesta, de
aantal phratriën uitgebreid, en ook niet moeder van Acestes.
adellijke burgers erin opgenomen. Tot CliPholoë, 'P0)61/, grensgebergte tusschen Ar- sthenes waren in iedere phyla drie psi ratriën,
cadia en Elis, zijtak van den Erymanthus. in welke verhouding zij tot de latere phylae
Pholiis, qió;os, Centaur, die If eracles gastvrij
stonden is niet bekend. leder burger moest
ontving. Toen de andere Centauren Heracles
tot eene phr. behooren, j ong geboren kinlastig vielen, ontstond een gevecht, waarin deren werden op de Apaturia (z. a.) in de
hij ongeluk ook Ph. door Heraeles gedood
plir. van hun vader ingeschreven, terwijl de
werd.
medeleden (qQd-cow, cpednror tegen de inPhorbas, óoji a< , zoon van Lapithes en schrijving
ving van onechte kinderen of om andere
Orsinome, werd ingevolge een orakel door de redenen onbevoegden moesten waken. VrouRhodiërs uit Thessalië geroepen om hun eiland wen gingen bij huwelijk in de plir. van haar
van slangen te zuiveren. Daarvoor werd hij
man over. Ook verrichtten de leden eenerlater door hen als heros vereerd. Hij stond phr. zekere gemee ischappelijke godsdienstige
Alector van Elis tegen Pelops bij, en kreeg plechtigheden.
daarvoor een deel van zijn land en zijne zus Phrixa, (P0t'la of -en, stad in Elis ten
ter H reline ; zijn afst ammeli ngen werden koZ. van den Alpheus.
niligen van Elis. Hij planderde den delphiPlirixtis, zoon van Atlialnas (z. a.;r
schen teelpel en werd door Apollo zelf gewond.
en Nephele. Door zijne moeder wonderdadig
Phorcides, Phoreynides, 0oozb6S e de Gorvan den dood gered, vluchtte hij naar Aea,.
gonen en Graeëii, dochters van Phorcys.
waar hij den ram, die heil overgebracht had,
Ph.oreys, dis, :Pól)zUUc, Z('( 1) z(on
aan Zeus offerde en de gouden vacht aan Ares
van Pontus en Gaea. een van de zeegoden, wijdde. Hij huwde niet Chalciope, de dochter
vader van de Gorgonen., de (jraei n, cie Hes
vaal AeP.tes.
draak Leeson en de nimfen Thosa-peridn,
Phrontis, ió) c^c zoon van Onetor, stuuren Scylla. -- 2) aanvoerder der Plirvgiërs in. 1111111 van Meneldtls. Apollo doodde hen i op de
den trojaansolien oorlog, door Aiax gedood. terugreis viii Troje, ten einde .Meneláus op
O6e,iuy , het 1 ► udste snarenin`trunlent Viler
te hondt'n.
Grieken, had veel overeenkomst inet de lier
Phrygla. gewest van Asia minor,
n harp. Bij liet bespelen hind; lit aan een
ten 0. van Lydia. Mill onderscheidde Phiyio
band of riem over den schouder.
&/i/Cl' ( ► f Phi• /qua ((0f f[elle<spoillieni. czie ]lysia),
Phorni.io, gool ► iom',1 )vcr(lienstelíjle aatllee:cuschh
waartoe ooli Troas behoorde. en Phri giaa
veldheer in liet begin va.n den pelpo ► nnesi
ií/((/O1•. Onder de apin. werd alleen liet laatste
-then c ► orl((c, behaalde o.a. bij Naispactus eeite
loot doiz naaili s -glit Pllrvglaa bedoeld. De Phry -.
overwinning op een sterkere vloot der S1p► at,r
gibs waren fen nito,el )r(eid volk. dat reeds
tiilieli i 429'N. ---. 2') van Ephesus. peripatetisch
vroe g c ►p beschaving eel kunst kon. bogen,
wijsfeer. wille Hannibal theoretisch (onder
1(5(11 op dit gebied bleef stilstaan, sedert zij
► ie krijgskunst geven. Vaio1,tat- spreel:--°ichtn
d o oi • (i -oe`us lvvdische, en latei smet (le Lydiërs
vVOordelijlt voor _iemand die UT 1(l(ieTi iets wil
1 ► f}rzise1 o,ndrdtnen leverden. (,)ilder hun eigen.
leeres, asnat hij zelf naetser goed verstaat.
kc ► ningeit, de Gbrdiussen ( n Midassen, had1'lioroneus, ` jc)t)W)'F2 '„ zo( )n van In,((clius.
den zij ee anaal een iniielltig rijk uitgemaakt..
koning v<an cie Pel ►,► ponnf sus, die den dienst
dat zich zelfs over Lydia uitstrekte. Zij
v u it 1_Ie1it invoerde, (ie ui(nsehen in steden
iaoemden zich zelven witochtlloiien, cloth reeds
,
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PHRYGIA M ATER--PHYLARCHUS.

wel als Achaia bekend, het starnland der
bij de ouden heerscllte de nieening, dat de
Pllryges in den voorhist:orisehen tijd uit i Achaeërs. Hier behoorde Achilles te huis.
Pvki, bij de Grieken eene afdeeling van
Thracia waren overgekomen. Eerie phrygische eigenaardigheid was liet uithouwen van j het volk-, waarvan de leden oorspronkelijk
door werkelijke of vooronderstelde gemeenwoningen en zelfs steden in rotsen. Bij de
schappelijke afkomst of door gemeen.scllapperoni. (lichters is dikwijls P^iijçie = trojaanseh, Ph^•JyeN _ rl^rojanen, bij Vergilius j lijke woonplaatsen in nauwere betrekking tot
elkander stonden. In Attica worden uit den
zelf s = Romeinen.
mythischen tijd vele indeelingen vermeld,
Phrygia Mater = llhea Cybele.
waarvan de beteekenis niet duidelijk is; de
Phrygius of Phe yx,rivierin
I zoog. indeeling van Theseus in E7 iraro^d'n,
Lydia, zijtak van den Herneus.
Plir yne, Ooi-v i, van Thespiae, een schoonles 1 Tso uQot, di ttov oyot berust blijkbaar op verschil van standen. Tot aan Solon had men
hetaere, die ten tijde van Alexander d. (Jr. te
de gewone ionische verdeeling in 4 phylae
Athene leefde, zeer rijk was, en tot model
(T^aiovz^ç, "O:r^vrfic, 'Aoya fh , .4'ytzoor7),
diende voor de cnidische Aphrodite van Pradie aan Ion toegeschreven wordt. Solon eerxiteles en voor de Aphrodite Anadyomene
deelde de burgers naar hun vermogen in 4
van Apelles. Praxiteles plaatste haar beeld
klassen niet verschillende staatkundige rechnaast dat van Aphrodite in den tempel van
-

,

Eros te Thespiae.

! ten :

IIFn , raxo6b0gc Jtµi -ot,I cTriç,

ZstIyc,

U r^ç; de oude ionische phylen bleven voor
Pliryniehus, qioífrr&oe, 1) Athener, zoon van
Polypliradmoii, een van de oudste treurspel- ! godsdienstige doeleinden daarnevens bestaan,
ook toen Clisthenes eene geheel nieuwe verdichters, behaalde zijne eerste overwinning
in 511. Hij was de eerste die vrouwenrollen , deeling in 10 phylae invoerde, waaraan hij
de namen van inheemsche heroën gaf. Deze
in zijne stukken bracht en v. s. ook de eerphylae waren geene plaatselijke eenheden,
ste die zijne stukken tot trilogieën en tetralogieën vereenigde. Den meesten roerai be- i maar werden uit drie to^Tnv (z. a.), dus uit
dikwijls ver van elkander verwijderde demen
haalde hij door de schoonheid der lyrische
samengesteld, ten einde in dezelfde phyle
partijen. Zijne MG .i roe àlwoic, waarin de
personen van verschillende af komst en stand
inneming van 1Tiletus na den ionischen
te vereenigen. Aan het hoofd van iedere
opstand bezongen werd, trof de Atheners zoo,
Voor het leger en
dat het stak verboden en de dichter met ' phyle stonden
1000 drachmen beboet werd (496). In 476 ; den raad leverde iedere phyle een gelijk aanwerden zijne Potij to ub, ook een historisch j deel. Bij de 1() phylae werden in 301 nog
stuk, opgevoerd. — 2) blijspeldichter te I twee gevoegd, die naar Antigonus en DemeAthene, zoon van Eunomides, tijdgenoot 1 trius genoemd werden, in 221 kwam eene
dertiende er bij, die naar Ptolemaeus (Euervan Aristophanes, door wiep hij dikwijls
getes) heette, kort daarop werden de beide
bespot wordt. — 3) tooneelspeler en danser,
eerstgenoemde opgeheven, maar in 200 werd
tijdgenoot
genoot van Aristophanes. — 4) Athener,
op 12 gebracht door toealhet
weder
speelde
bevelhebber
a
aant
zoon van Stratonides, ls
der vloot bij Saurus eene zeer dubbelzinnige i voeging van eerie, die den naam van Attalus
rol bij de onderhandelingen over de terug- 1 kreeg (z. ook 0o«coi(t). — In de dorische
komst van Alcibiades. Onder de regeering 1 staten is de dorische bevolking overal in 3
c, Hc,uq i doe, jvg(-o'r5,
phylae verdeeld : ` Y) )ç,
der 400 werd hij als veldheer afgezet, maar
vreezende voor de wraak van Alcibiades, ; zoo genoemd naar den zoon van Heracles en
sloot hij zich niettemin bij de oligarchische " de beide zonen van Aegimius , de niet-dorische bevolking vormt, waar zij eenig aan partij aan ; door deze werd hij met Antiphon
als gezant naar Sparta gezonden om over j deel aan het burgerrecht heeft, eene afzonvrede te onderhandelen; bij zijne terugkomst 1 derlijke phyle, zooals In Argos en Sicyon.
Iedere ph y le is in 10 obae (wriul) verdeeld.
werd hij door zekeren T_hrasybillus van
Calydon op straat vermoord (411). -- 5) ; Waarop hier de verdeeling berustte is onbegrammaticus uit de tweede eeuw n. C., ! kend, v. s. zijn zoowel phylae als obae
plaatselijk van elkander gescheiden, ofschoon
schrijver van een woordenboek van attische
woorden en uitdrukkingen, waarvan eenige ten minste in Sparta ook eene plaatselijke
indeeling in 5 zwuat bestond.
uittreksels bewaard zijn.
bestuurder eener phyle in
Phrynis, govwc, van Mitylene, beroemd
den tijd voor Clisthenes of Solon; ook toen
dithyrambendichter tegen het einde der 51e
deze phylen alleen voor den eeredienst
eeuw.
Phlha(s) , iu , J&á5, aegyptisch god, beteekenis behouden hadden, bleef de waardigheid van p Ao . bestaan.
vooral te Memphis vereerd, door de Grieken
O^dcizv
Bij wordt
vord
Ph ylace,
,, stadje
) in Phthiotis , ten
met Hephaestus geïdentificeerd. ^l
0. van den Enipeus. geboorteplaats van
afgebeeld als een dwerg niet stok en zweep,
Protesildus.
soms met een valkekop.
1) — Phth.ioot2s . — 2) stad
Phylacns, tPí'bzzog, 1) zoon van Deïon en
Phthia,
in Phthiotis, de zetel van Peleus en Achil- Diomëde, vader van Iphicles n". 3, stichter
van Phylace. — 2) heros, die den delphiles, waarschijnlijk in den omtrek van het
schen tempel tegen de (3-alliërs beschermde
latere Thebae Phthiotides.
Phthiótis, P&t iitS, bij Homerus Phthia, en daarvoor te Delphi een heiligdom had.
Phylarchus, O')ao;^oc, van Athene, Sicyon
het Z. 0. gewest van Thessalia, oudtijds ook
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P}IYLE—PILE US.

of Naucratis, tijdgeioot van Artus, schreef
eene geschiedenis van de jaren 272- 220 in
2 8 boeken. Zijn werk wordt, voor zoover men
uit de weiiige fragmenten kan opmaken ten
onrechte, door Polybius en Plutarchus streng
veroordeeld ; toch maakte laatstgenoemde er

veel gebruik van.
sterk kasteel in Attica aan
PliyIe,
de Zuidwestelijke belling van den Parnes,
3 uur afstands ten N. van Athene. In den
tijd der 30 te Athene (404-403) bezette
Thrasybülus aan het hoofd der atheensche
ballingen deze sterkte en maakte zich van
daar uit van den Piraeus meester.
Pilyleus, zoon van Augias, een
van de deelnemers aan de calydonisehe jacht,
werd door zijn vader verjaagd, omdat hij voor
Heracles partij getrokken had. Deze bracht
hem later in zijn vaderlijk rijk terug, maar
hij liet liet aan zijn broeder Agasthenes over
en ging naar Dulichium.

Phyllidas,

PeiWcÎ(Lç,

Thebaan, die in weer-

wil van zijne democratische gezindheid gedurende de spartaansche bezettin g geheimsehrij ver der ioleinarchen werd. Hij begunstigde
de samenzwering van Pelopidas en noodigde
de polemarchen Archias en Philippus in zijn
huis tot een feest, waarbij zij door de saamgezworenen gedood werden.

Phyllis, 011W ç , z. Deiiiop/zon n°. 2.
Phyllis, Pv)Jç, iandstreek aan den iii ons
Pangaeus
f))oc, stad in Thessaliötis, bij
Phyiltis,
den Enipeus, met een Apollo -tempel. Dichterljk : P 1U11 its = thessalisch.
Physeon, ç!lf(n,wr, dikbuik, bijnaam van
Ptolemaeus VII.
Physeiss. •Pfozoç, 1) zijtak van den Tigris,
die zich hij de stad Opis met den hoofdstroom
vereenigt. - 2) berg in Bruttii, bij Croton.
- 3) haven op de Z. kust van Caria.
Phytains, 0 i T4OÇ, een heros van Eleusis,
die Deinter op hare zwerftochten gastvrij
ontving. Tot belooning leerde zij hem het
kweeken van den vijgebooni.
Pliyxius. Ifltoç, beschermer der vluchte hagen, bijnaam van Zeus bij de Thessaliërs.
Pieeiites, Pieni, bewoners van Picënum.
Iieeiitia, tgw. Vicenza, hoofdstad der Picentini, nabij de golf van Paestum (golf van
Salerno).
Piceutmni. een gedeelte der Picentes, dat
uit Picënum naar liet Z.O. van Campania
was verhuisd.
Pienurn, fJtzi'nvij, kiistland van Italia
aan de Adriatische zee, tusschen Umbria en
Samnium gelegen. De bewoners, Piedni, Pi
centes, wareii van sabijnsehen stam. In 268
werden zij door de Rom. onderworpen. Een
gedeelte der Piceners werd daarna naar Campania overgebracht en zette zich aan den
sinus Paestdnus (golf v. Salerno ) rieder, waar
zij naar hunne hoofdstad Picentia den naam
Picentini kregen.
Pjctvj, zie Plc/cues.
Pieti, in de 4de eeuw n. Chr. voor het
eerst voorkomende naam van een volksstam
in het Noorden van Schotland; ze woonden
'

ten N. van de Firth of Forth, terwijl de
Scoti, die tegelijk niet hen optreden, in. ZuidSchotland en Ierland woiien.
Pietoiits of Pictivi, machtig gallisch volk
in het tegenw. Poitou. Hoofdstad : Limönum

Poitiers).
Pictor, zie Fisbil n°. 24 vv.
Pictitnuns, italiaansche god van den landbouw, die liet bemesten der landerijen zou
uitgevonden hebben. Hij was de broeder van
Pilumnus (z. a.).
Picas, veld- en boschgod der Romeinen,
wiens dienst reeds vroeg verouderd was. Hij
wordt de zoon van Saturnus, de gemaal van
Pomöna of van de nimf Canens, de vader
van Faunus genoemd. Daar hij de liefde van
Circe onbeantwoord liet, veranderde zij hem
in een specht. Hij wordt voorgesteld als een
specht op een zuil zittend, of als een jongehug niet een specht op het hoofd.
Pieria, Hu)r, 1) landschap van Macedonia op de grenzen van Thessalia, in liet N.
door den Haliacmon, in het 0. door de golf
van 'Iherniae begrensd. Dit Pieria was de zetel
van den Muzendienst zie Pleridee, aan wie
de berg Pierus geheiligd was. De Pieriërs
waren een thraeische stam ; in de 7 (1 e eeuw
werden zij door de Macedoniërs verdreven
en vestigden zij zich aan den Strymon, in den
omtrek van den mons Pangaeus, ook deze
streek kreeg toen den naam Pieria. - 2)
landstreek in het N. der syrisehe kust, tus
de golf van Issus en den Orontes, aan-schen
den berg Pieria, een uitlooper van den Amilnus. - 3) (of Pierium, Htuo), berg in het
W. van Thessalia
Pierides, Ht?l;rju(e , de Muzeu, naar hare
geboorteplaats Pieria.
Pitrus. JIoç, koning van Emathia, vader
der Einathides.
Pierus, lLoç, berg in liet W. van Thessalia = Pieria, n . 3.
Pigniris ca)io. Wanneer een rom. burger
;

zijne verplichtingen niet nakwam, waren er
gevallen, waarin de praetor aan de benadeelde
partij verlof gaf, een of ander eigendom van
den nalatige in pand te nemen. Kwam de
laatste dan binnen zekeren tijd Zijne verpliei.
tingeii nog niet na en loste hij dus liet pand
niet in, dan konde de ander het verkoopen
en zich uit de opbrengst schadeloos stellen.
Pigres, IIuy7ç, zoon of broeder van Artemisia n°. 1, v. s. dichter der Batrachomvomachie, zie ook Mciiq/tes.
Pigrilni Blare, de gestolde zee, zie (ironium

Pihini, zie husc/i.
Pilentum, een vieiwielige, door twee paarden getrokken, overdekte wagen (cuumus areacites), waarin J(a12/ines, Ves/ales en viatronae
naar offers en spelen reden.
Pileus, tioç, vilten hoed of liever muts
voor mannen, bij verschillende volken in
verschillende fatsoenen in gebruik. De Horn.
droegen den p/Zeus zelden, althans in de stad;
bij goed weder gingen zij meest blootshoofds,
bij regen trokken zij zich een kap of cccallus over het hoofd. Slaven mochten geen

PILORIJS—PINNA.
hoofddeksel dragen ; vandaar dikwijls iu.s

= 1 1' ertas.
Pilôrus, Hooç, stadje op het ehalcidische
schiereiland Sithonia, aan den sinus Sirigiticus.
Pilum, de beroemde

pilel

rom. werpspies, niet lang
slechts ongeveer 2 meter,
maar zwaar en met een
scherp gestaalde van weerhaken voorziene punt. De
schacht was zoo in het
ijzer (of omgekeerd) bevesti d, dat zij bij p0gm
gen om de speer ergens
uit te rukken, licht afbrak,
evenals de fijne punt, zoodat de vijand het wapen
niet kon terugwerpen. De
rom. soldaten waren in het
gebruik van dit wapen zeer
geoefend. De aanval begon
in den regel met het werpen van het p il um ; door
schilden van bout- of teenwerk drong het met gemak
heen, reeg ze zelfs aan
elkadr, en noodzaakte dan
door zijne zwaarte den vijand zich te ontblooten,
terwijl onmiddellijk de
aanval met het zwaard
volgde.
PAlumritis, 1) landelijke
godheid der Rom., die den
Italianen het dorschen,
eig. het stampen (pinsere),
van het koren geleerd
had. Hij was een broeder
van Picumnus; in een
heis, waar een kind geboren was, werd gedurende
de eerste dagen voor bei
den in het atrium een bed
gespreid, zie ook Tieverra.
g

- 2) z. Danaa. Pilurn.
Pimp1ae, Pinipleides, TheriYeç, bijnaam der Muzen, naar de stad Pimpla in
Pidrid of naar een bron van dien naam aan
den Helicon.
Piiiara, ra fIvJ'aQ(f, stad in Lycia aan den
berg Cragus.
Pillaria (lex) anna/is van den volkstribnun
M. Pinarius finsca. Deze wet is een voorloopei
van de lex 17 iUia annalis (z. a.) van 180.
Pinaria Fnria Postiiniia (lex) van de drie
ionsulairtribunen L. Pinarius Mamercinus
Rufus, L. Furius Meduillilus Fusus en Sp.
Postumius Albns Regillensis, 332. Deze wet
verbood bij liet dingen naar eenig ambt de
o[/c1 kunstmatig wit te maken. De wet is
spoedig in onbruik geraakt.
Pinarii, oud rom. geslacht, dat met een
nuder oud geslacht, de Potit i i, in het erfelijk
bezit was van een priesterambt van Hercules,
dat in overouden tijd door Euander zou zijn
ingesteld. Volgens de sage kwamen bij het
eerste offermaal de Pinarii te laat aan tafel
en werd hun ten eeuwigen dage als boete op-
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gelegd, bij de offermaaltijden eerst te verschijnen, wanneer een gedeelte reeds genuttigd
was . In 312 en 311 stierven de Potitii uit,
omdat zij den dienst door servi publici hadden laten waarnemen, terwijl de censor Appius
Claudius, op wiens raad dit was geschied,
volgens het latere verhaal door den vertoontden haifgod met blindheid werd geslagen.
In werkelijkheid heeft App. Claudius den
eeredienst van Hercules aan de Ara Maxima,
die een sacrum qentilicium van de Potitii en
Pinari i was, tot staatsgodsdienst gemaakt,
waarbij het offer verricht werd door den
praeor urbanus. Enkele leden van de yeas
Pinaria komen als overheden en legeraanvoerders voor. Onder Cicero's vrienden worden
twee broeders vermeld, T. en L., doch ook een
tegenstander, L. Pinarius Natta, die als poxtifex, ten gevalle van zijn zwager P. Clodius,
het huis van Cicero aan den dienst der goden
wijdde, waardoor Clodius zocht te verhinderen, dat de plek ooit weder in Cicero's bezit
zou terugkeeren. Nog een L. Pinarius, met
Caesar verwant, kreeg van Antonius het bevel
in Africa, doch ging later tot de partij van

Octavhnus over.
Pinarus, Hvapoç, rivier in Cilicia, die op
den Amdnus ontspringt en in de golf van
Issus valt.
Pincius (mons). ook co ll ie lioreorurn geheeten, thans monte Pincio, heuvel, onmiddellijk
ten N. van Rome gelegen en door keizer Aurelidnus grootendeels binnen den nieuwen yestingmuur getrokken.
Pindarus, H1'(Y(LQOÇ, Thebaan, de grootste
lyrische dichter der Grieken, geb. 52. Hij
was uit het geslacht der Aegiden, waartoe
vele bekwame toonkunstenaars behoord hadden, verder genoot hij het onderwijs van La5115 van Hermione en van Myrtis en Corinna.
Algemeen geëerd en bemind, had hij in alle
deden van Griekenland vrienden, die hij nu
en dan bezocht, o. a. Hiero, Theron, de
Aleuaden ; ook bij de groote nationale feesten
was hij dikwijls tegenwoordig, overigens leefde
hij rustig in zijne geboorteplaats, waar hij
na 442 stierf. Van zijne talrijke lierdichten
van alle soort zijn bewaard gebleven 45
zegezangen ter eere van overwinnaars bij
groote feesten, waarvan hij het oudste reeds
op twintigjarigen leeftijd diclitte. Zij munten uit door krachtige en afwisselende taal,
rijkdom en verhevenheid van gedachten en
verscheidenheid van versbouw. Van Zijne
andere werken (hymnen, parthenîn, enz.)
hebben wij slechts fragmenten.
Pl ndenissus, JL'chi't000ç, stad der Eleutherocilices in het Amnusgeb., door Cicero ver-

overd (51).
Pinthis, H'Joç, 1) grensgebergte tusschen
Epirus en Thessalia, waarvan de Lacmon of
Lacmus het hoogste gedeelte is. 2) eene
der steden van de dorische tetrapolis, in het
landschap Doris, ook Acypha geheeten.
Pinna, hoofdstad der YestIni, die ten Z.
van Picdnum tusschen de Apennijnen en de
Adriatische zee woonden. De stad lag in eene
heerlijke omgeving.
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PIRAE(E)TJS—PJSIDIA.

Pirae(e)us, H)aÇ, de havenstad van
Athene, door Themistocles aange'egd, en
later door Pericles verder afgewerkt. Toen
Themistoeles een moderne vloot van triëren
wilde bonwen, was de open bocht van Pha
lëron als oorlogshaven niet meer geschikt.
Daarom richtte hij het schiereiland Piraeus
als havenstad in, en omgaf het met stevige
muren ; Munichia, de heuvel ten Oosten, werd
hiervan de burcht. De stad had 3 havens,
de westelijke, de eigenlijke Piraeus, diende
voornamelijk voor liet handeisverkeer. De
invaart werd bewaakt door twee torens en
kon door zware kettingen worden afesloten.
Aan dc andere, de oostelijke, zijde van de
stad vond men de oorlogshaveris Zea en
Munichia. De stad was volgens liet plan
van Hippodamus van Milete aangelegd met
rechte straten, die elkaar rechthoekig sneden.
Men vond er verder scheepswerven, een groot
korenmagazijn, een groote beurs Jroa),
een arsenaal (o1o9in), een theater, enz. Een
tijd lang, in de 4cIe eeuw, was de bevolking
van den Piraeus even talrijk als die van
Athene zelf. De wegen, (he van den Piraeus
naar Athene voerden, lagen tussclien de
lange muren, iè agà r, th eki, be
sloten. Oorspronkelijk waren er twee iiiuren,
één naar de N. -zijde van den Piraeus. én
naar Phaleron ; maar Pericles liet nog een
tussehenninur bouwen, en nu liet men den
Phalerischen muur vervallen.
Piraeus, Ht(nlç, open haven op de Oostkust
van Corinthia, nabij de grens van het gebied
van Epidaurus. De Atheners hielden hier in
412 eene spartaansche vloot ingesloten.
Piraiens of Pyreiens, bekwaam genrescliilder (rhyparo (irraaf), waarschijnlijk uit den
hellenistischen tij d, wiens schilderijen om
hunne zorgvuldige bewerking bij de Horn.
zeer gezocht waren.
Piratieum bellam. In liet bijzonder wordt
hieronder verstaan de bekende tocht van Poin
peius in 67 tegen de zeeroovers ondernomen
( zie Gctbi2zia lear). Wel waren nu en dan verschillende kuststreken, waarvan de inwoners
zeeroof dreven, getnchtigd, doch eerst in 67
werd tot een algemeenen maatregel besloten.
Pompeius, wien de beschikking was gegeven
over zooveel strijdkrachten als hij meende
noodig te hebben, slaagde er in, door eene
drijfjacht op groote schaal van de straat van
Gibraltar tot aan de kusten van Cilicia den
zeeroof voor het oogenblik uit te roeien, meer
dan 1000 roofschepen te vernielen, werven en
roofnesten te verwoesten en de IMliddellandsehe
zee weder voor rom. schepen veilig bevaarbaar
te maken.
Pirlle, Hni'i7, nirnf, dochter van ObaIns, treurde om den dood van haar zoon,
totdat zij in een bron veranderde, die haar
naam draagt en bij welke Bellerophon het
gevleugelde paard Pegasus opving, terwijl
liet zijn dorst leschte. De bron lag binnen
de muren der acropolis van Corinthus. Dichterljk HQ1/11Ç iarii en /juïj Ephijre =
Corinthus, Hfl71'(OÇ .rAoç
Pegasus.
Pirisabora, sterke vesting in Baby-

lonia, aan den Euphraat, ten N. van Babylon.
Pirithous, H1fkoo, zoon van Zeus of Ixion
en Dia. Op zijne bruiloft met Hippodamëa
ontstond de geweldige strijd tussehen he Centauren en Lapithen, daar eerstgenoernden de
bruid en andere vrouwen wilden ontvoeren.
Later hielp hij Theseus bij bet schaken van
Helena, hijzelf wilde Persephone ontvoeren
en daalde daarvoor met Theseus in de onderwereld af, doch Hades klonk hen aan een
rots vast, waarvan alleen Theseus na eenigen
tijd door Heracles weder losgemaakt werd.
Pines , lioç, hoofdriviertje van
Achaia, dat zich ten W. van Olenus in de
golf van Patrae stortte.
Pirustae. II)oic1rU, roofziek volk in Illy
ns, dat zich in 168 in den oorlog tegen
Gentius bij de Horn. aansloot.
Pisa, Ilion, stad in Elis, even ten N. van
den Alphëus nabij Olympia gelegen. Pisa
voerde met liet landschap Elis een langen
strijd over het bestuur van het olympische
tempelgebied, tot het de nederlaag leed en
verwoest werd ( 572).
Pisae, llto, nabij de samenvloeiing van
den Anser en den Arnus (Arno). De stad
behoorde oorspronkelijk niet tot Etruria,
waartoe ze later gerekend wordt. Ze had
reeds vroeg handel met Griekenland, en een
flinke marine, om zich tegen de ten N. wonende Liguriërs te kunnen verdedigen. In
180 werden op haar gebied de kolonien Luna
en Luca aangelegd. Sedert Augustus is het
rom. kolonie. in de nabijheid zijxi heete
bronnen, aquae Pisaaae. Thans Pisa.
Pisander, 1) van Camirus,
episch dichter omstreeks het midden der 7 (1 e
v. a. der Gde eeuw. In zijne HQcu werd
Heracles voor het eerst voorgesteld als de
held, die met buitengewone lichaamskraehf
begaafd, alleen met knots en leeuwenhuid
gewapend, zijne twaalf werken volbrengt.
In den alexandrjnsciien canon werd hij na
Homerus en Hesiodus genoemd. - 2) Athe
ner, de grootste ijveraar voor de oligarchisehe
omwenteling van 411. Na den val van de
regeering der 400, waartoe hij behoord had,
vluchtte hij naar de Spartanen te Decelëa.
- 3) van Laranda, episch dichter onder
Alexander Sevërus. Er zijn nog fragmenten
over.
Pistis of Pisaea, ILoãxç, Huiaa, het land
van Pisa (z. a.), het middengedeelte van
Elis.
Pisauruni, fItonuior, oude stad in Umbria,
in den ager Gallicus, aan den mond van
den Pisaurus, rom. kolonie sinds 184. Thans
Pesaro.
Pisces, 'IXOil(ç, het sterrenbeeld de Vissehen. Men verhaalde, dat liet de visschen
waren, die Isis of Derceto gered hadden, toen
zij in zee gevallen was.
Pisidia, fliotcha, bergachtig gewest op de
Z.kust van Voor.Azië, ten N. van Pamphiy
ha, lang als een stuk hiervan beschouwd.
De inwoners, Pisidae, Ht&t, waren een
dapper volk, dat, in zijn bergen verschanst,
lang alle vi'eeinde overheersching afsloeg,
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en slechts noode liet hoofd boog voor Rolle. i

Pisidice,

IIrL^LCkrrl , eerre van de dochters

van Pelias.
Pisistrattns, IIF1oi(JrQ(roe, Ii) zoon van Nestor
en Anaxibia, vergezelde Telemachus op zijne ,
reis van Plus naar Sparta. — 2 Athener,
zoon van Hippocrates, uit het geslacht der
Philaiden, bloedverwant van Solon. N adat
deze uit Athene vertrokken was, trad P. in
liet openbaar op ( 571 ), hij voegde zich bij
(le partij der Diacriërs, en door zijne groote
bekwaamheden werd hij weldra als de leider
er vanerkend. Nadat hij eenmaal, vooral i
door de verovering vaal Nisa.ea, de gunst
van liet volk ver\vorven had, wist hij, onder
voorwendsel dat hij ternauwernood aan een
aanslag zijner vijanden ontsnapt vas, in weer-vil van Solon's tegenspraak, te bewerken dat
hem een lijfwacht gegeven werd, waarmede j
hij zich van de acropolis en van de alleenheerschappij meester maakte (560). Doch wel'Ira vereenigden zich de beide andere partijen,
de Pediaeërs onder Lycurgus en de Paraliërs
onder den Alcmaeonide Miegacles, tegen hem; I
hij moest Athene verlaten en bleef vijf jaar in
ballingschap. Toen echter weder tusschen
Lycurgus en Ttl_egacles oneenigheid ontstond,
bood laatstgenoemde aan P. de hand ter ver- !
zoening en gaf heiig zijne dochter ten huwelijk,
en zoo kwam P. weder in feestelijl:en optocht i
in de stad terug, begeleid, naar het heette, ;
door de godin Athena zelve, die door eene )
schoone en groote vrouw werd voorgesteld. ;
Na korten tijd geraakte hij weder met zijn
schoonvader in onmin, en weder moest hij
uit de stad wijken ; hij ging naar Eretria, '
en nu duurde liet elf jaar eer hij zich door
bondgenootschappen met Argos, Thebae e. a.
genoeg versterkt had om een gewapenden
inval in Attica te wagen, die het gewenschte i
gevolg had; tot aan zijn dood (528) bleef hij
nu in het ongestoord bezit der regeering, die
daarna onbetwist op zijn zoon Hi Eiplas overging. Ofschoon hij in de laatste periode eenigszins strenger regeerde, was zijne heerschappij
ver van drukkend, hij handhaafde recht en
wet, hield de instellingen van Solon in stand,
bevorderde vooral de stoffelijke welvaart van 1
het volk en beschermde kunsten en wetenschappen. 0. a. werden onder zijne regeering
voor het eerst de gedichten van Homerus tot I
een geheel vereenigd.
Piso, familienaam in de yens Ca11) r nia ;
\

p

,

(Calpurnii n°.

1--13).

van Lydië,
betoonde zich voor en gedurende den peloponnesischen oorlog een vijand der Atheners.
In 414 kwam hij in opstand tegen den
koning en werd hij door Tissaphernes gevangen genomen en ter dood gebracht.
Pistor, bakker, bijnaam aan Jupiter gegeven, omdat, volgens liet aardige verhaal
van Ovidius, op zijne ingeving de belegerden
op het Capitolium aan de Galliërs brood toewierpen en hen daardoor in den waan brachten, dat zij overvloed van spijs hadden.
Pistoria, HtOr ),oi«, stadje in het N. van Etruria; in de nabijheid sneuvelde Catilina (62).
Pissuthnes,

Hb000i3O-i , i75, satraap

(
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Pitaiie. T raii , 1) vlek of buitenwijk van
Sparta, met een tempel van Artemis. -- 2)
havenstad van Aeolis, tegenover Lesbus.
Pitheeusa , II( &r zovu({, oude naam voor
kenaria, z. a.
ll,, &oty, de eerste dag der Anthesteria
(z. a.).
Pitholeon , een Rhodiër, die te Rome woonde,
hij maakte onbeduidende verzen, waarin hij
Grieksch en Latijn dooreenmengde. Hij is
identisch niet Pitholaus, z. T_oltcfci(l*as Prtholaii„^, wiens naam door Horatius eenigszinns
gewijzigd is, omdat die niet in de maat
paste. Hij beschimpte in zijn liederen Caesar.
Pïthon of Python. Hou', II &., IK o-. 1)
zoon van Agen.or, bevelhebber van een legerkorps bij Alexanders tocht naar Indië, waar
hij als stadhouder achtergelaten werd. Later
napi hij deel aan de krijgstochten van Antigomis . hij sneuvelde in den slag bij Gaza
(312). — 2) zoon van Crateas, behoorde tot
de lijfwacht van Alexander. Bij de verdeeling
van liet rijk kreeg hij een deel van Medië,
hij trok niet Perdiccas naar Aegypte en veroorzwakte mede den opstand, die diens dood
ten gevolge had. Daarop werd hij op voorstel
van Pto_► lemaeus tot rijksbestuurder benoemd
(321 , doch deze betrekking moest hij spoedig aan Antipater afstaan. Zijne pogingen
om in de oostelijke provinciën een eigen
rijk te stichten mislukten, hij moest Antigonus en Seleucus helpen bij het beoorlogen
van Eumenes, en daar hij in het leger van
Antigonus aanhangers zocht te winnen voor
zijne persoonlijke bedoelingen, liet deze hem
dooden (316).
Pittactus. Irtrrzó , van Mytil ne, een van
de 7 wijzen van Griekenland, wiens spreuk
was zag bi' yico9t, let op liet juiste oogenblik, voerde zijne medeburgers aan in den
oorlog, dien zij met de Atheners om het
bezit van Signum voerden, en behaalde door
list eene overwinning op den atheenschen
veldheer Phrynon (607). In de later ontstane
burgertwisten stond hij, als hoofd der volkspartij, tegenover zijn vroegaren. vriend Alcaeus, eindelijk werd hij tot aesymnétes gekozen (omstreeks 595), eene waardigheid, die
hij 10 jaar lang met wijsheid en rechtvaardigheid bekleedde en op 70-jarigen leeftijd
vrijwillig nederlegde. Sedert dien tijd schijnt
hij zich van het openbare leven teruggetrokken te hebben; tien jaar daarna stierf hij.
Pitthéis , Aethra, dochter van Pittheus.
Pitiheus, II^z3^í c, zoon van Pelops, koning
van Troezen, grootvader van Theseus, die
bij hein werd opgevoed.
,

.

Pityoeamptes JLrm'oxdan ti , pijnboombuiger, bijnaam van Sinis (z. a.).
Pitys, ILnv, eene nimf, die door Pan
behind werd, en toen zij hem niet konde ontvluchten, op haar gebed door de goden in
,

een pijnboom werd veranderd.

Pityns, g. -antis,

II,zvovc,

pijnboomstad,

belangrijke grensstad in Pontus, aan den
N.0. -hoek van den Pontus Eux mus, aan den
voet van den Caucasus ; in den lateren kei zertijd ballingsoord.
-

PITYTJSA—PLATO

490

den dikwijls met de Symplegads verward.
Pityüsa, Thnoia = het pijnboomrjke,
Platieus, fainilienaain in de yeas Manaia.
oude naam van Lampsacus, van Salamis en
van Chjus.
Plataeae, ook -taea, 1I).avum, -r(nci, beroemde stad in Boeotia, aan de Noordzijde
PityÎFae insulae, f15 T1oIoOu, pij nboom
van den Cithaeron. Plataeae stond vijandig
op de kust van Hispania, twee-eiland,
tegenover Thebae en sloot zich sedeit ± 519
eilandjes, thans nog IPityusen geheeten:
nauw hij Athene aan. Terwijl Thebe zich
Ebusus (Iviza) en Ophitsa = slangeneilaiid
aan de Perzen onderwierp, leverde Pl. in den
(Formentera).
Pius, zie 3ieelli n°. 17 en 18 in de yeas slag bij Marathon (490) 1000 man hulptroe
pen aan de Atheners. Xerxes verwoestte de
Caecilia en Anonjaus Pius.
Placentia, thans Piacenza, aan zienlj ke stad in 480 op aansporing der Thebanen. Bij
handelspiaats in Gallia Cispaddria aan de de puinhoopen had in 479 de slag plaats,
sarnenvloeiing van de Trebia met den Padus waarin de perzische veldheer Mardonius
('Po). In 219, vóór het uitbreken van den sneuvelde en waartoe de Plataeïrs weder 600
tweeden punischen oorlog, stichtten de Rom. man leverden. Pl. werd herbouwd en door
te Placentia en te CrernOna lat. kolonin. de Grieken ontslagen van Thebes hegemonie.
In 200 werd Plac. door de (lalliërs verwoest, Na een vruchtelooze poging der Thebanen
doch spoedig daarop door de Rom. herbouwd, om Piataeae te overroinpelen, werd de stad
en in 190 evenals Cremöna met vele nieuwe in het begin van den peloponnesisehen oorkolonisten versterkt. In 90 kreeg de stad log, onidat zij zich niet tegen Athene wilde
verklaren, door de Spartanen ingesloten en
liet Rom. burgerrecht.
sche volkplan- na vergeefsche pogingen om ze in te nemen
Placia, H,2 a(z, oude pelasgi
doorhonger tot de overgaafgenoodzaakt (427.
tin aan de Propontis, ten 0. van Cyzicus.
Placus, lI)czoç, oostelijke uitlooper van Een deel der bevolking ontkwani en vestigde
liet Idagebergte. Aan den voet daarvan lag zich te Scione op liet schiereiland Palbne.
In 383 werd Pl. nogmaals herbouwd, doch
Thebe,
Plaetoria (lex) van den volkstribuun M. in 372 door de Thebanen op niellw verwoest.
Plaetorius, waarschijnlijk in 242, v. a. na Onder macedonisch bestuur herrees het weder.
227, dat een praetor binnen Rome niet meer
Platanistas, eene ruimte bij Sparta, aan
den Eurötas, met plataanboomen beplant en
dan twee lictoren mocht hebben.
Plaetoria (lex), uit het jaar 191 of vroeger, met standbeelden van heroin versierd, en
waarbij jongelieden beneden 25jaar, die reeds door de spartaansche jongeiingschap tot
s a i muis waren, toch onder curateele gesteld
lichaamsoefeningen gebezigd.
werden. Zie eierctio.
Platea, JI.il(, eiland op de kust van
Cyrenaïca.
Plaetorii, plebejisch geslacht. 1) Al. Plae(onus Cestidnus, was in 66 te gelijk met
Plato, rnir(oi', 1) Athener, zoon van Anstoii en Perictione, geb. 427, aanvankelijk
Cicero praetor. In 69 trad hij op als aanklager van Fonteius, die door Cicero verdedigd Anistocles genoemd, kreeg later door zijn
gymnastiekmeester Ariston of door Socrates
werd. -- 2) Plaeoi'ias Rusiãnus kwam na
den slag bij Thapsus (46) te gelijk met den naam Plato, de bieede. Uit een edel geQ. Mietellus Scipio op de vlucht om. - 3) siacht gesproten, door de beste leermeesfers
onderwezen, dichterljk van natuur, bepnoefPlciezoiius (Plcfforius) Z\[epos, vertrouwde van
keizer Radriïnus, doch in diens laatste regee- de hij reeds jong zijne krachten in de poëringsjaren uit achterdocht door hem ver- I zie, terwijl hij tevens kennis maakte met
de stelsels van IE[eraelitus, Parmenides, Anavol g d.
eiland tusschen Cor- xagoras e. a. Op zijn 20ste jaar leerde
Plaiiasia,
sica en Etruria, waarheen Augustus klein. hij Socrates kennen, van hun omgang is
weinig bekend, alleen weten wij, dat P. spoe
ZOOn Agrippa Postumus verbannen werd.
e d voortreffeljkste leerling van Socrates
Plancii. 1) Cii. Piancias, rom. ridder uit dig
Atina, verdedigde als een der aanzienlijkste was en dat hij aan zijn leermeester met de
publicani met nadruk hun verzoek om ver- grootste genegenheid en eerbied verknocht
mindering van pacht (59). - 2) Ga. P/cia- was. Na den dood van Socrates ing hij
vooreerst met vele andere van diens aancilia, zoon van n°. I , diende eerst onder
Metelius op Creta, bewees later als quaestor hangers naar Megara, maar weldra ging hij,
van Macedonia groote diensten aan Cicero in door de zucht naar kennis gedreven, reizen
diens ballingschap en werd in 54 door hem doen naar Cyrne, Aeg ypte en Italië. In
in een proces c/c czmbi/u met goed gevolg italië kwam hij in aanraking met de volgeverdedigd. Zie Iuveu/ii n°. 3. In 46 leefde linen vail Pythagoras, op Sicilië leerde hij
hij als aanhanger van Ponipeius in balling- door zijn vriend Dio den ouden Dionysius
kennen, wiens ongenade hij zich echter spoe
schap te Corcyia.
Planetae. II)(7/lT(/, vuurspuwende en in dig door zijne vrijmoedigheid op den hals haalrook gehulde rotsen, tegen welke de schepen, de en die hem als slaaf liet verkoopen (z. Pol/is).
Door Annicenis losgekocht en naar Athene
door een onweerstaanhare strooming getrok
ken, te pletter slaan. Zij bevinden zich vol- teruggekeerd (388), begon hij zijne voordrach
gens Homerus in de nabijheid van Scylla en ten in de Academie (z. a.), die hij de volCharybdis, v. S. staan zij aan den westeljken gende 20 jaar onafgebroken met den grootingang der sieilische zeeëngte, v. a. zijn het sten bijval voortzette. Toen hij echter van
Dio eene uitnoodiging ontving om naar Syra
de Aeolische of Liparische eilanden. Zij wor1

H#1'UOb45,
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cisae te komen en daar als leider en raads- als de eerste der wijsgeeren beschouwd, en
man van den jongen Dionysius op te treden,
zijne leer, hoewel uitgebreid en dikwijls
nam hij die gaarne aan, daar zich nu, naar
gewijzigd, vond- nog tot in de laatste tijden
hij meende, eene gunsti e gelegenheid aanvan het heidendom talrijke aanhangers,
bood om door een wijsgeeri gevormd vorst i totdat lustiniënus in 529 n. C. alle ondersommige van zijne theorieën in praktijk te
wijs in de wijsbegeerte verbood. Zijn opdoen brengen. De zaak kwam echter geheel
volger als hoofd der academie was Spcusipanders uit. Dio viel spoedig in ongenade en
pus, de zoon zijner zuster. - ) Athener,
werd verbannen en ook voor P. werden de
hooggeschat bijspeldiciiter, tijdgenoot van
toestanden te Syracusae onhoudbaar. Met
Aristophanes; van zijne 28 stukken zijn talmoeite kreeg hij verlof te vertrekken (3 6 5)
rij ke fia 1nenteii bewaard.
en op een latere reis naar S racusae, onderPlatorius Nepos, zie Plaetor'ti n. 3.
nomen met het doel om eene verzoening tus
Plautia of Plotia (lex) de vi, waarschijnDionysius en Dio te bewerken (361),-schen
lijk op verzoek van den consul Q. Lutatius
kwam hij zelfs door liet wantrouwen van den
Catulus (Iiut'ïëi n ' . 5) door een volkstribuun
tyran in levensgevaar en had hij zijn behoud Plautius in 78 gemaakt, ook wel /e.v Lutatici
alleen aan den invloed van Archtas te dangeheeten, waarbij een afzonderlijke rechtbank
ken. Het overige van zijn leven wijdde h(quciestio perpetuct) werd ingesteld ter bestrafnu uitsluitend aan het onderwijs der wijsfing van opstand, sarnenrotting, het vormen
begeerte, totdat hij, nog krachtig werkzaam
van benden gewapenden, het vernielen van
huizen, enz., hetgeen alles onder het begrip
als leeraar en schrijver, in den ouderdoin van
80 jaar overleed. - Te 1nidden van de veel- via werd samengevat.
heid en afwisseling der zinneljk waarneem- ! Plautia (lex), aangenomen na het jaar 77,
waarbij aan de volgelingen van Lepidus
bare voorwerpen zoekt P. het eene en onveranderljke in de idee (ZcJ/ (z , Yoç); de ideeën (Aemiiii n -. 3' vergnnd werd, in liet vaderzijn ill. de geheel op zichzelf staande eigenland terug te keeren. De voorsteller van de
schappen der stoffelijke dingen, zelve niet
wet is onbekend.
aan stof, tijd of plaats gebonden, zij zijn,
Plautia Papiria (lex), van de volkstribunen M. Plautius Silvënus en C. Papirius
hoewel geen afgetrokken begrippen, toch niet
zinnelijk waarneembaar, maar de kennis er
Carbo, in 89, gaf aan de burgers van italische civitates foecier(ttae bezuiden den Po
van is alleen te bereiken door de dialektiek
gelegenheid, zich, mits binnen 60 dagen, bij
(de)xrzi)), de kunst, die leert van het
bizondere tot het algemeene op te klimmen den praetor urbanus als roan. burgers te doen
en omgekeerd weder tot liet bizondere af te inschrijven.
dalen. De indîviduën staan in betrekking
Plantiae leges, 1) iaciiciauia, van den volksmet de ideeën of zijn afbeeldingen er van, tribuun M. Plautius Silvdnus, 89, dat uit
toch kent P. aan de ideeën zelf nu en dan
elke der 35 tribus door het volk 15 mannen
als rechters zouden gekozen worden. zekere mate van persoonlijkheid toe, en over
de idee van het goede spreekt hij als over
tea- Plaatict cfqicuia, zie Aqrariae (leqes).
de hoo ste godheid zelf. De wereld is niet
Plaiitii of Plotil. 1) C. Plaatjes Pcocuius,
eeuwig, maar door den schepper (rÎitoiyi ç )
consul in 358, streed met succes tegen de
uit ongeordende stof (dto) tot een goed
Elernici. - 2 ) C. .Ptautius T/enao Ii[ijpsceses,
consul in 347 en 341, streed in 341 tegen
geordend geheel (600ç) gemaakt. De menscheljke ziel is onsterfelijk en bestaat uit de Privernaten en Antiaten. In dat jaar
drie deden : verstand (oytortziv, 'oi), moed
moesten hij en zijn ambtgenoot, nog voordat hun ambtsjaar verstreken was, hunne
(Th'1tothç), begeerte (inv&i'rtz6'). Het hoogste goed bereikt men door het streven naar waardigheid nederleggen, daar de senaat den
gelijkheid met het absoluut goede, en daarop banden zijnden latijnschen oorlog aan
toe moet ieder deel der ziel zijn eioenaardige versche mannen wilde opdragen. -- 3) C.
deugden hebben, resp. wijsheid, áapperheid
Ptaetici .L)eciëaes, consul in 329 en 328,
en zelfbeheersching, die niet elkander ver- hield een zegetocht over de Privernaten. Hij
verschafte hun daarop liet Rorneinsche burgereenigd e hoogste deugd, rechtvaardighei
vormen. Deze leer en hare toepassingen op
recht. - 4) C. .Plaatias, J7eno,v bijgenaamd
staatsinrichting, opvoeding, kunst, enz. h eeft
wegens het opsporen van aderen (venae) voor
P. gedurende eene bijna veertigjarige werk- een waterleiding in 312, was met App. Clau
zaamheid onderwezen, deels in gesprekken
dius (Caecus) eeiisor in 312. Toen er IS maanop de wijze van Socrates, deels in samenden van hunne censuur verstreken waren,
legde Plautius zijn ambt neer; Claudius daarlìangende voordrachten, deels ook door zijne
werken ; deze laatste zijn, naar men gelooft,
entegen bleef in functie, om de groote bouwalle bewaard gebleven, daarentegen zijn onder
werken, die hij onder handen had, de via
die., welke zijn naam dragen, sommige zeker
Appa en de aqua Appia, af te maken. Het
onecht; bijna alle zijn geschreven in den
verhaal van hun oneenigheden, en dat Clandius Plautius zou om den tuin geleid hebben,
vorm van gesprekken van Socrates. Dc belangrijkste Jci)oyo& zijn : ' Arooyé'., Ifcnv,
is onhistorisch. -- 5) 21[. Piciutius Silvënus,
IOfl', li(ornyop(.ç, ]!V)'Û)J', Foëya, Ei9fôi1oç,
volkstribuun in 89, zie Pictuticie leges. - 6)
P. Ptautias Bjipsaeas, quaestor van Pornpeius
2i'a7cioto1! (385), Pa cJou', 1Io)T( (onge veer
380-370), 0 4îd'ëOÇ, ?'noç. Zijn laatste
:in 66, werd in 52 wegens ambitus veroor
werk zijn de N6io. Hij werd in de oudheid
deeld. - 7) A. Planlies was ook in 66 legaat
g
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Pompeius en in 56 volkstribuun. — 8)
_Tvan. P/ctuiiiis
Silvanl.s, irtet Augustus consul in

liet jaar 2, voerde onder Tiberius voorspoedig
oorlog in Pannonia en Dalmatia, (G---9 n. C.).

plebs na langen en hardnekkigen strijd zich
in (le hoofdzaken gelijkstelling niet de patriciërs te verwerven, zelfs in sommige opzichten
(b.v. plebiscita, consulaat, censuur ) voorrech-

Als belooning verwierf hij de oi•1/aui1en ia j ten boven den adel. Deze strijd liep af in
triumpIuilia. Hij is misschien dezelfde als
287, toen door de ier Bortensia de pleh►i`cita
Silvanus, die, wegens geweld, tegen zijne
kracht van wet kregen voor liet geheele
vrouw gepleegd, onder Tiberius gedagvaard,
volk. De afscheiding der beide standen werd
zich de aderen opende (24 n. C.). — 9) Plcrl^tit^s
opgeheven door de le.r Canuleia cie coauubio
Later«nii , onder Nero, werd in de samen
(445).
betrokken en onderging-zweringvaPso
Pleetrum, -c)iz -ooi , een staafje van hout,
m et standvastigheid den dood. — 10) Plaleliax
ivoor of metaal, waarmede men bij het berechtsgeleerde onder Vespasidnus, van wien
spelen van de citer de snaren tokkelde.
verschillende geschriften in de Pandecten
Pleiades, Pliades, II^Ftáosrc, IIAitá4c , doch
worden vermeld. — 11) A. Plcratias veroverde
ra, die-tersvanAlPïofeth
als leçjatus Aau jzesti pro j» ctetoice in 43 n. C.
door den reus Orion vervolgd werden, totdat
en volgende jaren het zuidelijk gedeelte van
zij op haar bidden door Zeus eerst in duiven
Britannia, en vierde in 47 eene ovatio; hij
(Jn(uád(ç) veranderd en later aan den sterwas de laatste, wien die eer te beurt viel,
renhemel geplaatst werden. Daar schitteren
zonder keizer te zijn of tot de keizerlijke familie
zij als het Zevengesternte (Ilergiliae), met
te behooren. --- 12) L. Plazutius Pances, z.
welks opkomst (einde April) de gunstige tijd
Munaíii n°• 4.
voor de scheepvaart begint, en dat door zijn
Plautus (T. Maccius), te Sarsina in IJmbria ondergang (26 October) de winterstormen
geboren ongeveer twee en een halve eeuw
aankondigt. — V. a. waren zij onder de
vóór C. Hij kwam reeds vroeg naar Rome,
sterren opgenomen, nadat zij zich van liet
waar hij zich in eene ondergeschikte betrek
leven beroofd hadden uit smart over den
bij een troep toon.eelspeler s verhuurde.-king
dood harer zusters, de Hyaden., of over het
Later, toen hij zijn fortuintje of zijne spaar
lot van haar vader.
speculaties verloren had,-penigdor
Pleias, III, „bi S, een groep van 7 treurspel moest hij als bakkersknecht den kost ver
dichters, die in den alexandrijnschen tijd
Middelerwijl schreef hij blijspelen,-dien.
onder Ptolema-eus II bloeiden.
waarvan nog een Otal overig is. Er waren
Pleïone, Hk1tói'r1, dochter van Oceanus en
er in de oudheid veel meer, maar de meeste
Tethys, bij Atlas moeder can de Pleiades.
daarvan werden reeds vroeg voor onecht gePleminius (Q.), legatus van P. Cornelius
houden. De stukken, die over zijn, zijn alle
Scipio, gedroeg zich in 205 als bevelhebber
echt, de meeste zijn uit liet begin van de 2de
van Locri zeer wreed jegens de bevolking
eeuw. De meest bekende zin : Amphitruo,
(zie Seïyii n . 2). Door de Locrensers bij den
Aulularia, Captivi, Miles CGloriosus, Mostelsenaat aangeklaagd, werd hij naar Rome gelaria, Pseudolus, Trinummus. Zij ontmoetten
voerd en daar gevangen gehouden. In 194
grooten bijval en getuigen van groot talent. had hij een plan beraamd, om de stad op
Evenals die zijner voorgangers Livius An- vele plaatsen tegelijk in brand te laten
dronicus en Naevius zijn zij naar grieksche
steken, om in de verwarring te kunnen ontmodellen bewerkt. Plautus is echter geen
snappen. plet plan werd verraden en Plemi.slaafsch navolger of vertaler, maar bewerkt
nius gedood.
zijne stof op vrijere manier, zoodat hij er eene
Plemmyriuni, IIa^^^F^^o^o, kaap op Sicilia,
Romeinsche kleur aan geeft. Zijn taal is le- juist aan den mond der haven van Syracusae,
vendig, pikant door geestige antwoorden en
tegenover Ortygia.
woordspelingen, terwijl tal van koddige toeffli uoór, een plengoffer, waarmede de
standen en grappige tooncelen telkens de
viering der eleusinische mysteriën besloten
lachspieren in beweging brengen. Plautus
werd. Men gebruikte daarvoor schalen van
stierf in 184.
eigenaardigen vorm en plengde uit de eene
Plebiseitum, besluit in een concili2ujï, plebis naar het Oosten, uit de andere naar het
genomen. De gelijkstelling van piebiscita met
Westen.
leges geschiedde volgens de overlevering door
Plethrum, Tn ï&eoi , liet zesde deel van een
de leer Llorafic Fctleria (449), de fez Publilia
stadium.
(3 39) , de lev Hortensia (287). Zie echter
Pleulnoxii, klein belgisch volk, waarschijn„

-

„

Horaíicie 1%aleriae (lefes).

Plebs . het niet-patricische gedeelte van den

rom. popzelu.x. Ze zijn vrij, maar hebben oor spronkelijk geen deel aan het bestuur van
den staat. Gedeeltelijk zijn het landbouwers,
en dan misschien + 457 uit de clienten
ontstaan (zie cliente.), gedeeltelijk is het dat
deel van de stedelijke bevolking, dat zich
met handel en industrie bezig hield. Door
hare numerieke meerderheid en de macht,
die zich uit de onschendbaarheid der volks
ontwikkelde, gelukte het aan de-tribune

lijk in de tegenes. provincie Westvlaanderen.
Pleuron, H é vecor, zeer oude aetolische stad,
ten W. van Calydon, door Demetrius Poli
verwoest, waarop de inwoners iets-orcétes
noordelijker een Nieuw -Pleuron bouwden,
waarvan de ruïnen nog over zijn.
Plexippus, W ^SLrnos, 1) zoon van den
arcadischen koning Choricus, uitvinder van
liet worstelen. — 2) oom van Meleager, die
hem bij de calydonische jacht doodde.
Plinii. 1) C. Plinius Secundus, ter onder
mccior bijgenaamd, in 23-scheidngva".2

PLINTHINE---PLUT ARCH US.
na C. te Novum Comunl ("Conto) geboren,
bekleedde verschillende ambten in Germania,
Hispania en Italia en was bij keizer V es
pasiiïii tis zeer gezien. Bij de uitbarsting
vain den Vesuvius in 79 was hij admiraal
van de te Misenurn gestationneerde vloot der
Tyrriieensche zee. Bij zijne pogingen om
nmenschenlevens te redden en de uitbarstingsverschijnselen te bestudeeren, kwam hij zelf
oif, in de nabijheid van Stabiae. Hij had
den naaannt, .^uae oetrr.tis cloelissi'aiux te zijn, en
beeft dan ook veel geschreven. waarvan
echter nog slechts één groot werk over is:
a l/i•((lis historicwe of Natui'ae llïsto)iccr'um 1.
N rI: I" Ï1, Bene encyclopedie, die van zijn rus
werkzaamheid en veelzijdigheid getuigt,-teloz
doch tevens bewijst, dat hij meer verzamelaar was dan streng wetenschappelíjk.onderzoeker. -- 2) C. Pliniu.5 Caecilin Secuncluss,
bijgenaamd 7iiinor, geb. te Novum Comum in
`-; na C., neef en aangenomen zoon van
u 0 . 1 en onder diens oogen opgevoed, leerling
van Quiiitiliilnus, was een der beminnelijkste
en rechtschapenste mannen van zijn tijd, een
talentvol redenaar, eer- voorstander der letteren en een trouw vriend van Traidnus.
Er bestaat van hem eene belangrijke en
lezenswaarde verzameling brieven, waaronder
ook eerie ambtelijke correspondentie, die hij
als stadhouder der provincie Bithynia-Pontus
Biet den keizer voerde (111-113'), alsmede
eene lofrede (Pccney/i°ices) op den keizer.
Van de briefwisseling van Plinius niet keizer
Traid-inuls is vooral beroemd Plinius' brief
omtrent de Christenen, en Traidnus' antwoord
daarop. Ten onrechte heeft men aan de
eclhtlieid dezer brieven getwijfeld. Waar
-schijnlk
stierf Plinius omstreeks 114.
Plinthine, H. ui& ^j-,, westelijke grensstad
in Beneden -Aegypte aan de naar de stad ge-

noemde golf.
O X
Plistarelius, Hc(f
0 , zoon van Leonidas. neef en pupil van Pausanias n °. 1.
Plistlienes, H). to8tz r1S, vader, zoon of
broeder van Atreus, v. s. vader van Agamemnon en LNIenelaus, z. Atrens.
Plisthenidas, Morto 3-- Zvi r , Agamemnon of
Meneldus, als zonen van Plisthenes.
Plistia, vlek in Samniunl, aan de Campaansche grens, in een dal tusschen de bergen
Tif,ata en Taburnus.
-

Plistoaiax, IIL o ioci^ u;, - cáurrc , zoon van

Pausanias n °. 1, volgde nog als kind Plistarchus als koning van Sparta op. B-ij was
nog zeer jong, toen hij met Cleandridas een
inval in Attica deed (446), en daar Pericles
hen bewoog terug te trekken, werd Cleandridas ter dood veroordeeld, P. echter beboet
en verbannen. Eerst 19 jaar later werd hij
op level van het delphisch orakel ternggeroepen : hij deed zijn best een einde aan den
peloponnesischen oorlog te maken en sloot
in 421 niet Nicias den vrede.Hij stierf
in 4()tb. .
Plistus, TUFtoro;, riviertje in Phocis, waarin
het water der brein Castalia vloeide en dat
zich in de golf van Crisa stortte.

1'lotae. IEwrai

=

Strophades.
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Plotiae (leges), zie Plcrutiae (leges).
Plotii, ook wel Plccetli geschreven, rong.
geslacht, waarvan het meest bekend is 1 ►
Plofiu.s 7'uc(v, dichter en vriend van `, ergilius,
die niet L Varius de uitgaaf der Aeneis bezorgde. -.- 2) 1Ttiîies Plotisis Secei-dos, een
latijnsch granlniaticus uit den tijd van Diocletiddnus, van Wien een weinig belangrijke
uys JIur;1/e /cIf/eo in 3 boeken over is liet derde
boek handelt over de metriek.
Plotina (Ponlpeia), de geprezene echtgenoote
van keizer Traianus, wien zij met raad en
daad ter zijde stond om here den last der
regeering te helpen torschen. Aan haar vooral
had Hadridnus zijne adoptie door Tr. te danken ; hij eerde haar dan ook na haar dood
(122) door een tempel.
Plotinus, rll co ct-roS, van Lycopoli s, geb. 20, 5
na C., werd in 232 leerling van Ammonins
Saccas, volgde 10 jaar later liet leger van
Gordi leus naar Perzië om met de oostersche
wijsbegeerte bekend te worden. welk doel hij
echter door den ongelukkigen afloop van dien
krijgstocht niet bereikte. In 244 trad hij als
leeraar der neo- platonische wijsbegeerte te
Rome op, tiv aar hij door zijn_ geestdrift en
zijne strenge zeden vele leerlingen vond.
Zelfs wist hij bijna van Gallidnus de ver
te verkrijgen, om in Campania-guni
eerie nieuwe stad, Platonopolis, te stichten,
waar men geheel naar de wetten van Plato
zonde leven, doch dit plan mislukte door
velerlei tegenwerking. Hij stierf in 274 ►.
Zijne 54 verhandelingen, het beste dat over,
de neo- platonische leer geschreven is, door
zijn leerling en biograaf Porphyrius in G
Enneaden uitgegeven, bevatten vele gedachten die door latere, ook christelijke. schrijvers
zijn opgenomen en uitgewerkt.
IIA^'r-T7;otrc, Bene plechtigheid, die te Athene
den 25en Thargelion plaats had : een zeer
oud beeld van Athena Polias werd dan gesluierd naar het strand gebracht en in zee
afgewasschen. De dag werd als een treurdag
beschouwd, waarop men geen zaak van belang begon.
Plntar elius, ZI) of a(c,)/OS, 1 tv ran van Eretria, die de hulp der Atheners inriep tegen
Clitarchus, die door Philippus van. Macedonië
gesteund werd. Een a.theensch leger onder
Phocion Herstelde nevi in de regeering (35() ,
maar on zijn verraderlijk gedrag liet men hein
verder aan zijn lot over en weldra, werd hij
weder verdreven. — 2) van Chaeronëa, studeerde te Athene en kwann, na Griekenland
en Italië bereisd te hebben. te Rome, waar
hij de gunst vaan Traid,nus en Hadridnus genoot ; hij werd consul en kreeg een soort
oppe,rtoeziellt ► ver alle inagistr<aten van Curie-kenlaiid. teven het einde van zijn leven werd
hij procurator van Griekenland. Hij stierf
in zijne geboortestad als priester van .Apollo,
ongeveer 7t0 jaar oud, omstreeks 120 na C.
Van zijne werken zijn vooral bekend de
biografieën, Bios ;cráAx^)o^, waarin telkens
op de levensbeschrijving van een Griek die
van een Romein, en daarna meestal eene
vergelijking (oz yx`aen ) tusscllen beiden. volgt;
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wij bezitten daarvan nog 23 paren en 4
alleenstaande. De onpartijdigheid van den
schrijver en de liefde, waarmede hij zijn
onderwerp behandelt, maken de leveasbeschrjvingen tot eene aantrekkelijke lectuur,
ofschoon hij zonder eenige kritiek alle mogehij ke bizonderh eden betreffende de beschreven
personen mededeelt, en allerlei annekdoten
opneemt, die dikwijls meer zedekundige
strekking dan geschiedkundige waarde hebben.
Bovendien zijn nog van hem bewaard ge.
bleven een zeventigtal verhandelingen op het
gebied van zedekunde , wijsbegeerte, letterkunde, antiquiteiten, enz., die in weerwil van
hun verschillenden inhoud den gemeenschapi)elUkeIl titel van 11o1cilio, dragen.
In al zijne werken toont hij zich een beschaafd en buitengewoon belezen man, die
met recht een van de beste schrijvers van
zijn tijd genoemd is.
Pluteus , houten scherm op raderen, bij
belegeringen gebruikt om soldaten of werklieden tegen pijlen enz. te dekken.
Pluto, ll2O?'t:(OT, z. ilcides.
P1uvius regengever, bij naam, waaronder
Jupiter bij langdurige droogte te Rome werd
aangeroepen.
Pnyx, fLf$, heuvel binnen Athene, ten
\\T van de Acropolis, plaats der volksvergaderingen.
Podalirius, IIO(Y(tOÇ, z. 2JJaclo 7 on. Op de
terugreis van Troje door een storm naar de
kust van Carid gedreven, vestigde hij zich
daar metterwoon.
Polarees, HoJdQzjç, 1) z. Piicfmus. -zoon van Iphicles, na den dood van zijn
broede.r Protesilãus voor Troje aanvoerder der
troepen uit Phylace.
Podarge, Ho(YciQyl1, eene van de Harpyieën.
Podium, balcon in den circus enz, Zie Amvhihecttrzern.
Poeantiades, IIOrT1Jid17Ç, Philoctëtes, zoon
van Poeas.
Poeas, fIoaç, een van de Argonauten,
vriend van ileracles en vader van Philoetëtes. V. s. had hij met zijn zoon den brandstapel voor Heracles aangestoken en daarvoor
diens boog en pijlen ten geschenke gekregen.
Poecile, Ho2i1, zuilengalerj te Athene
(z. a.).
Poeni, naam waarmede de Carthagers bij
de Rom. genoemd werden,
Poenflius mens, zie Aipes.
Poetelia (lex), (le anibifit, van den volkstribuun C. Poetelius in 358, de eerste wet,
die ambitus strafbaar stelde.
Poetelia Papiria (lex) van 326, van de
consuls C. Poetelius Libo Visolus en L.
Papirius Mugilldnus, at pecunicie cce/icte bona
debiouis, fl021 corpus obnouuiz esset. Tengevolge
hiervan kon wel het vermogen, maar
niet langer de persoon des schuldeiiaars voor
schulden aansprakelijk gesteld worden. Het
neven (z. a.) vervjel nu, en de schuidcischer
moest nu den schuldenaar voor den praetor
brengen. Liet mu (le praetor de addicio (z. a.)
volgen, dan kwam dc schuldenaar als cidc7icus
in de maclit van den eischer. Ook dan

wordt hij wel eens nea1t 8 of viactus genoemd.
Poetelii, rom. geslacht, bijna alleen bekend
door een paar wetten.
Poetovio, sterke vesting aan den Dravus,
in Pannonia, dicht bij de grens van Noricum;
in den vroegen keizertijd een der hoofdkwartieren van de pannonische legers.
Pogon, Hthywr, haven van Troezen in Argolis.
H01 îi2tW:C1i, fIomnt, beeld- of snijwerk
ter versiering van muren en plafonds, v. a.
stukadoorwerk.
Pola, II)i, thans nog zoo geheeten, oude,
drukke handelsstad aan de Adriatische zee
in Istria. Men vindt er nog aanzienlijke overbljfselen van rom. bouwwerken.
JLlf1t(LiXOÇ, 1) te Athene de derde archoxit
(z. dporrç). - 2) te Sparta dc hoogste officier na den koning, later de bevelhebber
eener mora. - 3) in de steden van Boeotië en
van het aetolisch verbond de hoogste burgerljke overheden.
Polemo, Hoi,iwr, 1) zoon van Androme
met zijne drie broeders van mede--nes,wrd
plichtigheid aan de samenzwering van Philötas tegen Alexander verdacht ; hij vluchtte,
doch nadat zijn broeder Amyntas n. 2) vrijgesproken was, keerde hij terug. Na den dood
van Alexander behoorde hij tot de partij van
Perdiccas. - 2) zoon van Megacles, onder
Alexander bevelhebber der bezetting van
Pelusiuin. - 3) zoon van Theramenes, onder
Alexander bevelhebber der vloot in Aegypte.
- 4) van Laodicëa, werd door Antonius tot
belooning voor bewezen diensten met een deel
van Pontus begiftigd (39), later veroverde
hij op bevel van Agrippa geheel Pontus en
werd hij met de regeering daarover beloond,
ook had hij reeds Klein -Armenië gekregen en
eindelijk werd hij door Augustus ook koning
van Bosporus gemaakt (14). -- 5) zoon van
den vorigen, werd na den dood van zijne
moeder Pythodoris, die sedert den dood van
Pol. I de rcgeering in handen gehad had,
door Caligula als koning erkend ç38 na C.).
doch een deel van zijn rijk (Bosporus) werd
hem door Claudius (41), het overige door
Nero ontnomen (63). - 6) Athener, wijdde
zich, nadat hij een zeer losbandig leven
geleid had, met grooten ijver aan de stndie
der wijsbegeerte en stond na den dood van
zijn leermeester Xenocrates aan het hoofd
der academie (314- 270). Hij beval vooral
een leven in overeenstemming met de natuur
aan ; de dialektiek stond bij hem op den
achtergrond. --- 7) 1 eyiri.ç, geb. in
Troas, maar atheensch burger, beschreef in
zijne op g rondi g onderzoek berustende en
door latere schrijvers dikwijls aangehaalde
werken de plaatsen, gebouwen, kunstwerken
en vooral inscripties (vandaar zijn bijnaam
ori 0 x6;riiç), die hij op zijne vele reizen te
zien kreeg. Hij leefde ten tijde van Ptole
macus V. - 8) Anonius P., van Laodicëa,
geb. omstreeks 86 n. C., sophist, gaf onder
Traittnus en later met grooten bijval te
Smyrna onderwijs, ook kwam hij verscheiden
malen als gezant naar Rome. Om aan de
,

In
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kweilingen vail (le jicht te ontkomen, liet hij
zich in een grafkelder opsluiten, waar hij
den hongerdood stierf. Twee Iijkredenen van
hem zijii bewaard. hij is waarschijnlijk ook
(le schrijver van een rieksch werlije over
gelaatkimde, dat bewaard gebleven is.
Polemoiiiuin, IIOb1d)OP, stad op de kust
van Pontus , op de plaats van het oude Side
gesticht door kouing Poleino I (zie Polemo
no. 4). Naar de stad werd het middelste
gedeelte van Poïitus 1o 2 iu Po/eieoniae2e
genoemd.
Hcthmj1x ui, te Athene 10 beambten, die de
verpachtingen en verkoopingen der eigendomimiemi van dcii staat bezorgden.
Polias, 1[o2ia ç , bijnaam van Âthëna als
stedenhescliermster, in welke hoedanigheid zij
vooral te Athene vereerd werd.
Poliehiie, Jlhb;x1)17, 1) stad in het N. 0.
van Laeonica. 2:) stad in het N. van Messenia , ten W. van Andania. - 3) stad op het
eiland Chins. --- 4) stad op Creta bij Cydonia.
- 5) stad in aziatisch lonia nabij Clammenae.
Poiioretes. IIo)to 0 xi7 c ç, bijnaam van Demetrius iie. 1.
Polis, iiuiih ç , sterkte der ozolische Loeriërs
op de aetolisehe grenzen, in het gebied van

uUOl;z(uJ dat voor de kennis van grieksche
taal en oudheden van belang is.

Polis,

Hiioç,

1) van Agrigentum, sophist

nit de school van Gorgias, door Plato gegispt oma zijn al te gekuilstelden stijl. -- 2)
leerling van Empedocies, schrijver van een
werk over de rechtvaardigheid. - 3) tooneelapeler te Athene ten tijde van Demosthenes.

Polyaenus, Hoitu'o, 1) van Lampsacus,
een wiskundi g e, die deze studie echter geheel
opgaf, toen hij een leerling van Epicrus
geworden was. - 2) Macedoniër, schrijver van
een werk, getiteld 2rQaryaaru, dat echter
niet alleen krijgslisten, maar ook een aantal
daden van list en bedrog op ieder ander gebied beschrijft. Het werk is opgedragen aan

M. Aurelius en L. Yerus.

Polyantlies, Hocí'&c, Corinthiër, in den
peloponnesischen oorlog (41i3) bevelhebber
eemier vloot, later een van de leiders der
anti-spartaansche partij te Corinthe.
Polybiades, Ho.h.áchç, opvolger van Agesipolis als bevelhebber van het spartaansche
leger in den oorlog tegen Olynthus; door
honger noodzaakte hij de Olynthiërs om vrede
4

te vragen (380).

Polybius, Ho)dJtoç, 1) van Megalopolis,

zoon van Lycortas, geb. omstreeks 201,
reeds vroeg onder de leiding van zijn vader
Hyaea.
Polites, iiorij 1) zoon van Pi-iamus en en diens vriend Philopoemen tot staats
Hecabe, uitïimuntend door zijne snelheid in maim en veldheer gevormd. Met hart en ziel
het loopen. Bij de verovering der stad werd ; toegewijd aan de belangen van het achaeïsch
verbond, voorzag hij wel de gevaren, die
hij voor de oogen van zijn vader door Neoptolemus gedood. - 2 een van de tocht- van den kant van Home dreigden, in den
oorlog tusschen Rome en Macedonid ned hij
genooten van Odysseus. Zie Lybcts.
Politoriurn, oude latijnsche stad, door Ancus als hipparch strenge onzijdigheid aan, maar
na den val van Perseus zag hij in dat men
Marcius veroverd en verwoest.
zich niet op dit standpunt konde houden, en
Poliïïelius, Hokoio = Polias.
Polleiltia, fl stad in het N. van Ficënum daar de romeinschgezinde partij weldra de
= Urb Salvia. - 2) stad der Bagienni overhand kreeg, moest hij zich terugtrekken.
(Bagenni) in Liguria. - 3) rom. kolonie op Bij de Rum. om zijne vroegere houding verdacht, behoorde hij tot de 1000 AchaeEirs,
het eu. Baledris maior.
die in 166 als gijzelaars naar Rome medePollex als rum. niaat = 1/ voet.
Pollicern preniere, vertere. Wanneer een genomen werden. In het huis van Aemilius
Paullus opgenomen, in vriendschappelijk vergladiator in een tweestrijd wei gevallen, maar
keer met de voornaamste Romeinen, voelde
niet doodelijk gewond was, en door het ophij langzamerhand zijne vroegere vijandsehap
steken van den wijsviuger de toeschouwers
plaats maken voor bewondering, en kwamn
om ljisbehoud smeekte, en deze zich lieten
vermurwemi, dan staken zij de vuist omhoog hij tot de overtuiging, dat, bij de goed geormet ingesloten duim, pol/lee preso ; strekte dende staatsregeling en legerorganisatie der
Romeinen, hunne macht, vooral voor zijn
daarentegen het publiek de vlakke hand uit
met den duim naar omlaag gekeerd, police door partijstrjd verdeeld vaderland, onweerstaanbaar moest zijn. In 150 kreeg hij,
verso, dan moest de overwinnaar den overevenals de andere gijzelaars, door bemiddewonnene den doodsteek toebrengen.
ling van zijn vriend Scipio Aemilidnus verPollio. zie JIS/iflZ en Vedies.
Pollis, H6Uç, Spartaan, werd als gezant gunning om naar zijn vaderland terug te
keeren, maar reeds een jaar later volgde hij
naar Dionysius van Syracuse gezonden, en
hem naar Africa, waar hij hem bij de heleliet zich door dezen overreden om Plato op
gering van Carthago vele diensten bewees.
zijne terugreis mede te nemen en op Aegina
Kort na de verovering van Corinthe keerde
als slaaf te verkoopen (388). Als bevelhebber
hij naar de Peloponnësus terug, en door zijn
eener spartaansclie vloot werd hij door Cha
brias bij Naxus verslagen (376). Hij kwam invloed wist hij in vele gevallen het lot der
overwonnenen te verzachten. Van de Romei
om hij de verwoesting van E[elice door een
neri kreeg hij de opdracht de verschillende
aardbeving (373).
Politix, Ho)odiziç, 1) Z. I)ioscuiz. - 2) steden te bezoeken, den nieuwen regeerings
vorm te helpen invoeren, en het volk voor
Julius P., van Naucratis, door Commodus
de nieuwe toestanden te winnen, een opdracht,
tot leeraar der rhetorica te Athene aange
die hij tot groote tevredenheid van alle parsteld, schreef o. a. een woordenboek, '030-
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door zijn rijkdom, macht en voortdurend
tijen vervulde. Misschien was liet door deze
geluk, hij omgaf zich niet aziatische weelde,
henioeiingen dat hij op de gedachte kwant
dichters, o. a. Anacreon, werden gastvrij door
een werk te schrijven, dat zijne landgenooten
tot berusting zou aansporen door hen te ^ hein ontvangen, verder verschafte hij zich een
groote vloot en naakte hij Sanlus tot de aan:lwijzen op de natuurlijke en onvermijdelijke
zienlijkste zeenn>gendheid in de Aegaeisclie
toeneming van de rom. placht, en hizn de
zee. Doch toen zijne vloot, aan Camnbyses te
oorzaken daarvan aan te toonen. Dit plan
hulp gezonden, van hens afviel , was het met
)rticht hij, terwijl hij te _Rome woonde en
de heerschappij ter zee gedaan, hoewel hij de,
itieermalen ten dienste er van reizen deed,
opstandelingen onderwierp. In 522 werd hij
ten uitvoer door het beschrijven der roei. ge
door den satraap Oroetes, wien hij bij zijne
sedert het begin van den tweeden-sehidn
punischen oorlog tot de inneming; van Corin- j eerzuchtige plannen in den weg stond, ver the. Nadat dit werk voltooid was, keerde 1 raderlijk naar Magnesia gelokt en daar gekruisigd. — 2) atheensch sophist, die eenige
hij naar Griekenland terug, waar hij in 120
jaren n a den dood van Socrates diens ver
aan de gevolgen van een val van zijn paard
een geschrift trachtte te recht--ordeling
overleed. — Zijn werk, dat van veel politieke
vaardigen.
k ennis e n zorgvuldige bronnenstudie getuigt,
Polyeritus, IIo) 2 zn coy, van Mende, geneesis het eerste voorbeeld van eene prcryaictlirehe
heer aan het hof van Artaxèrxes Mnemon.
heer
behandeling der geschiedenis — de uitdruk Of deze, of een naamgenoot van hein was
king n^c^y,^ar^.c17 lOcoo!« is van hemzelf, -de schrijver vaal een uitvoerige geschiedenis
daar hij niet slechts de gebeurtenissen ver van Sicilië, die verloren gegaan is.
m eldt, maar ook oorzaken en gevolgen er van
Polydainas, Ilo). t+ ö o«ç, 1) trojaansch held
nauwk eurig mededeelt. Zijn dikwijls ruwe
en waarzegger. uitmuntend door wijsheid eni
stijl, niet gevormd door rhetorische studiën,
welsprekendheid, vriend en raadsman van
is niet zonder grond door sommigen soldaten Hector. — 2) officier van Alexander d. (i .,
stijl genoemd. Van de 40 boeken, waaruit
die, hoewel een vertrouwd vriend van Parzijne geschiedenis oorspronkelijk bestond, zijn
menio, het bevel om hein te dooden naar
alleen de eerste 5 volledig bewaard gebleven.
— 2') geleerd en invloedrijk vrijgelatene van. Medië overbracht. Parmeniu werd verraderlijk
Claudius, wiep hij bij zijne studiën behulp - overvallen en afgemaakt.
zaaun was.
Polydectes IIoÂz+ rÎirzr^ç, 1) of IIo l21(Yiy/ wv,
die velen opneemt , bijnaam van Hades. —
Polybus, IIóav,]oS, 1) koning van Corinthe,
?) koning van Seriphus, z. Perseus. — 3)
bij w iep Oedipus opgevoed werd. — 2) koning
van Thebe in Aegypte, die Menelaus gast- koning van Sparta, broeder van den wet,

vrij ontving.

- 3) koning van Sieyon, groot -

vader van Adrastus.

gever Lycurgus.
Polydeutees, TWil i<x j = Pollux.
Polydóra , I.lo) 6 oe dochter van Meleager,
door sommigen de gemalin van Protesildns
genoemd in plaats van Laodamia n °. 2.
Polydórns, IIo..i.„iwoo;, 1) zoon van Cadmus
,

Polycaste, Ito ti zdori , dochter van Nestor,
;

V. s. gemalin van Telemachus.

,

Polyclétus, Ilo).?'z).Ftzoc. van Sicyon, beroemd beeldhouwer, jongere tijdgenoot van
Pli.idias, dien hij nog overtrof wat betreft en Harmonia, vader van Labdacus. — 2)
jongste zoon van Prianmus bij Laothoe, door
nauwkeurigheid en getrouwheid aan de natuur.
Achilles gedood. In andere verhalen is zijne
terwijl hij daarentegen - in phantasie zijn
moeder I-lecabe, en wordt hij tegen het einde
mindere was en hein dus in het diaken van
van den trojaanschen oorlog door zijn vader
godenbeelden niet konde evenaren. De Heraaan den thracischen k oning Poly mest.or toekop, of blz. 30.) afgebeeld. is misschien eene
copie naar P's beroemd Herabeeld. Andere vertrouwd. Begeerig naar de groote schatten,
die Priamus zijn. zoon had uedegegeven,
bekende beelden zijn de IJiculameilit.^, de
doodt Polvmestor hein na den val van Troje
.Í_)oy;gplior /e en zijn J&azoiie, waarvan colpiën
over zijn. Een geschrift van heil, Kc u ó , en werpt zijn lijk in zee. liet wordt echter
handelde over proporties, ter verklaring van 1 op het strand geworpe n en toevallig door
' Hecaabe gevonden en herkend, die nu uit
zijn Doryphorus.
Polyelïtus, Iloa í ^ï^^ co y , tien van de in- wraak Polynlestor (Ie oogen uitsteekt en zijne
vloedrijkste vrijgelatenen van keizer :Nero, kinderen doodt. — V. a.. was zijne zuster
Ilionc , de temalin vast Polvmnestor en had zij
die een zeer verderfelijken invloed op hein
uutoe-fende. Hij werd in 61 n. C. met een P. buiten wetens van haar echtgenoot ver
haar eigen kind, Deipylus of-\viseldmt
buitengewone volmacht naar Britannia gezonden , oni een onderzoek in te stellen naar Deïlphilus. Toen n a de Grieken van Polyliet bestliui van den stadhouder Suetonius : iIie stO ► r cei`(•hten, dat hij P. zout dooden. en
Paulïnus en naar den toestand van de pro- heng daarvoor een huwelijk niet Agamemnon's
vincie. Als gevolg hiervan werd Suetonins dochter ï ectr^^ en rooie geschenken beloof den. doodde hij zijn eigent zoolt, later werd
teruggeroepen.
Polyerates Iloí^2+xoá cros, 1) v tt Sam us. hij floor P. met de hulp van Ilione gedood.
— De pjj I eii waarmede P. gedood was, groei w ier p zich, na, omverwerping van de bestaande
den boven zijn graf tot een dicht mvrtenaristocratie. tot alleenlseerscher op, waarbij
boscl3 op. — 3) zoon van Hippomedon, een
hij eerst door zijne broeders Syloson en. Pantagnotus geholpen werd, die hij echter spoe- van de epigonen . - 4) koning van Sparta
dli<o op den achtergrond drong. Rij was bekend in (sen eersten messenisehen oorlog. — 5)
,
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zij met liet vee van den Cyeloop, die echter
bijna Ïiog hun schip door het werpen van
groote rotsblokken verbrijzelde. - Zie ook

broeder en opvolger van 1son van Pheiae,

stierf kort iia het aanvaarden der regeering
plotseling, naar men meende door de hand
van zijn broeder Polyphron. - 3) ccii van
de d ne beeldhouwers van de Laoeoon (rroep
Z [COCOOn.

Polyetictus. [Io).i'oo' oç, atlieenseli staatsman en redenaar, vriend en partijgenoot van
i)emosthenes, was betrokken in het 1i'oees
betreffende het geld van Harpalus.
Polygnôtus, lIoAIyi'wroç, van Tliasus, zoon
van Aglaophon, een der I)eroerndste schilders
van Griekenland, vriend van Ci1non, door de
Atheners wegens zijn talent met liet burgerrecht begiftigd. Zijne werken overtroffen die
van zijne voorgangers in natuurlijkheid en
ongedwongenheid. Onder zijne groote schilderjen zijn vooral beroemd de slag bij Maratlion in de IIoZti Xroci te Athene en de
verovering van Troje te Delphi.
Polyhymnia, IIO)l C1/,;(L, MUZe der liymnen
met ernstige-dichtkuns,worafgebld
gelaatstrekken cii een nauwsluitend kleed,
maar gewoonlj k zonder bepaalde attributen.
Polyïdus HO?f't(YOÇ, -do. 1) achterkleinzoon van Melampus, beroemd waarzegger, Z.
G1auus n. 4 - 2 ) beroemd dithyrambendichter in de eerste helft der 4de eeuw ; ook
als treurspeldiehter wordt hij genoemd.
Poiym(n)estoi, 1I0 t 11 0(r)iorw, Z. P0/f dö
,

-ras
Polymnestas, He)frioroç, 1) vader van
Battus, den stichter van Cyrdue. 2) van
Colophon, een van de oudste dichters van
liederen, die bij de fluit gezongen werden
en van de daarbij behoorende fluitmuziek
(avAwch(, Z. /ibia). Blij leefde in het midden
der 7de eeuw. Dat hij berucht zou zijn geweest om zijne onzedeljke gedichten, en derhalve zulke gedichten ihi; Ori genoemd
werden, berust op een verkeerde interpretatie
van een antieken tekst.
Polymnia = Polyliymuia.
Polyrnnis, H6)atr, Thehaan, vader van
Epaminondas.
Polynlees, Ho)i'rrxiç, zoon van Oedipus
en Tocaste, broeder van Eteocles (z. a.). schoon
Zoon van Adrastus (z. a.).

Polypereho a = Polysperclion.
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AC/c.

Polyplioiit es, flo).i qzb'ri ç, een Heraclide,
die koning Cresphontes van Messenië doodde,
daarna diens weduwe Mierope tot een huwelijk
dwong cii zich van de regeering meester
maakte, maar later door .Aepytus gedood werd.
Polypoetes, lIo).l'Jtotrl/ç, z. Leon/ecu.
Ifoly(s)percli Oil, 1io)v(ci)aic/wJ veldheer
onder Alexander d. G., dien hij op al zijne
tochten vergezelde. Na den dood van Alexan
I der nam hij eenigen tijd voor Antipater
gedurende diens afwezigheid de regeering
over Macedonid waar, en toen Antipater
r
stierf. benoemde hij P. tot zijn opvolge
(319). Hierover ontevreden, verbond zich
Cassander met Antigonus en Ptolemaeus, en
P. zocht nu voornamelijk steun bij de demoeratische partij in Griekenland en wist ook
Olympias ÇZ. a.) voor Zijne belangen te winnen.
Ecu tocht naar Griekenland liep ongelukkig
voor hein af, terwijl Cassander (z. a.) zich in
zijne afwezigheid in Maeedonië vestigde. P.
verl)Ond zich nu na afwisselende gevechten
niet Anti (yonus, hield zich in de Pcloponnesus tegen Cassander staande, en kwam
eindelijk naar Macedonib terug 317), maar
het duurde niet lang of hij moest weder voor
Cassander vluchten. Na eenige pogingen om
in de Peloponnesus eeue onafhankelijke regeering te vestigen, stelde P. ziek aan liet
hoofd der partij van Heracles, den zoon van
Alexander en Barsine ; door de Aetoliërs geholpen, rukte hij op ilVlaeedonië aan, maar
toen hij zich door de beloften van Cassander
liet overhaleri om Heracles te vermoorden
(309), vielen al Zijne aanhangers van hem
af. Toch wist hij een groot gedeelte van de
Peloponnesus terug te veroveren ; in 303 verloor hij echter alles behalve iVlesseni, waar
hij waarschijnlijk spoedig gestorven is.
Polyxena, llo).i'lh17, jongste dochter van
Priamus cii Hecabe, werd na de inneming
van Troje Oh) het graf van Achilles geofferd.
LTit liefde voor haar zou Achilles beloofd
hebben tot de Trojanen over te gaan of den
vrede te bewerken , maar toen hij voor het
huwelijk of voor de vredesonderhandelingen
1

1

POly1)Ill9ll, fIouci)0wv, de eigenlijke naam
in de stad kwam, werd hij verraderlijk door
van Procrustes.
Paris gedood. Bij de verdeeling van den
Polypliinus, fIofçrnoç, 1) vriend van Herabuit verscheen nu zijn schim en eischte het
ales, met wiens zuster hij gehuwd was, nam
aan den Argonautentocht deel, maar werd 1 - offer van P. - V. a. was omgekeerd P. op
Achilles verliefd geweest en doodde zij zichmet Heracles in Mysid achtergelaten. Hij
zelve na de inneming der stad op zijn graf.
stichtte er de stad Cius en sneuvelde later
Polyxenlls, lIo?f'lnoç, aanzienlijk Syracu
tegen de Chalybiërs. - P) zoon van Poseidon
saan, gehuwd niet de zuster van den ouden
en de nimf Thotisa, Cycloop, met één oog in
Dionysius, met wiel hij later in vijandschap
het midden van zijn voorhoofd. Toen Odysgeraakte, waarom hij Syracuse verliet. Iii
seas en diens makkers in zijn land aange387 was hij bevelhebber geweest eener vloot,
komen waren en bij ongeluk in zijne woning
die Dionysius aan de Spartanen te hulp zond.
een schuilplaats gezocht hadden, hield hij
Polyxo, Ho2i4th, 1) beroemde waarzegster,
hen opgesloten en verslond hij 's morgens
vertrouwde van Hypsipyle. - P) gemalin van
en 's avonds twee van hen. Nadat dit reeds
Tlepolemus 11 e . 1. Daar haar echtgenoot voor
driemaal geschied was, gelukte het Odysseus
Triije gesneuveld was, doodde zij Helena ,
hem dronken te maken en stak hij hem in
toen deze na den dood van Menel aus naar
den slaap zijn eenig oog uit met een gloeiend
Rhodus kwam.
gemaakten puntigen paal. Daarop ontsnnpten
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Pomerium, de heilige grens van Rome,
eigenlijk de onbebouwde, door steenen palen
of cippi afgebakende singel binnen en buiten
den stadsmuur. Hierbij valt evenwel op te
merken, (Zat de inons Aventïnus en de mons
Capitolinus wel binnen den muur van Ser vius Tullius lagen, maar toch buiten het
pomerium. Men spreekt daarom van orbs
(de eigenlijke stad) et Capiíoliuni. Ook toen
in later. tijd de muur verviel, bleef het pomerium als grens der eigenlijke orbs toch bestaan. Door Sulla werd het pomerium uit
zonder dat er een nieuwe muur werd-geld
opgetrokken, en na hem geschiedde dit nog
meermalen. Het pomerium was ook de grens
(Ier auspicia urbana.
Pometia, zie Suessa.
Pomoerium, minder goede schrijfwijze voor
pomerium.

•

Pomóna, romeinsche godin der boomvruchten. Hare bevalligheid wekte de liefde van
alle Satyrs en Faunen, van Silvdnus, Picus,
Priápus en Vertumnus op, doch zij weigerde
hen aan te hooren, totdat Vertumnus onder
de gedaante van een oude vrouw zijn aanzoek
zoo dringend bij haar aanbeval, dat zij besloot
zijne gemalin te worden. Haar dienst werd
te Rome waargenomen door een afzonderlïjken
priester, den hamen Pomrlonalis.
Pom.pa, coi rci , feestelijke optocht, gewoonlijk
k ter eere van de goden gehouden. De
voornaamste optocht werd te Athene gehouden bij de Panathenaea, te Rome bij de ludi
circenses.
Pomp(a)edius Silo (Q.) , een van de dapperste veldheeren der bondgenooten in den marsischen oorlog. Toen hij in 88 sneuvelde
:

(zie Caeeulii n °. 17), was ook de kracht van
den strijd gebroken.

PomJ)eia (lex) van 89, van den consul Cn.
Pompeius Strabo (zie Pompeii n °. 9), dat aan de
transpadaansche Galliërs, die in den bondgenootenoorlog aan Rome trouw gebleven
waren, het ius Lcatii (z. a.) zou verleend
worden.
Pompeiae (leges) van Cn. Pompeius Magnus.
1) le.v fribunicia (70) tot herstel van de
macht der volkstribunen. — 2)) lex iucdiciaricu,
(lat de rechters ex amplissimmmo censu zouden
gekozen worden, d. w. z. allen riddercensus
zouden hebben (een afzonderlijke census voor
de senatoren bestond nog niet), met behoud
echter van de drie orciines der lex Aurelia.
Deze wet valt in Pompeius' tweede consulaat (55). — 3) de vi en cie ammmbZtu, uit zijn
derde consulaat (sine colle cs) in. 52, gedeeltelijk tot invoering van een korteren vorm
van procedure, gedeeltelijk tot verzwaring
ster straffen. — 4) cie iure m csyistratuum (52),
dat niemand afwezig naar een ambt mocht
dingen (uitgezonderd Caesar). — 5) cle pror^ineiis, dat niemand eene provincie zou mogen
aanvaarden binnen vijf jaar na het neder leggen van zijn ambt.
Pampeiáni, een familienaam, die eerst onder
de keizers voorkomt. 1) Sex. Vetulënus Civiea
Pompeianus, oom van L. Verus. — 2) Tib.
Claud Pompeianus, met de dochter van Mar-

cus Aurelius gehuwd, had het bevel in den
oorlog tegen Germanen en Marcomannen,
doch trok zich onder de regeering van Cornmodus uit het staatkundig leven terug. Pertinax (193 na C.) bood hem tweemaal aan
het bewind aan hem over te dragen, doch
Pomp. Weigerde. — 3) Claudius Ponípeiarus
Quineiccuus, zoon van n °. 2, onder Commodus
wegens samenzwering ter dood veroordeeld
(183). — 4) Claudius Powpeianus, zoon van
n °. 2 en kleinzoon van keizer Marcus Aurelius, werd door Commodus vermoord.
Pompéii, aanzienlijk plebejisch geslacht. 1).
L. Poinpeius, hield zich als krijgstribuun met
een kleine legermacht staande tegen koning

Perseus van Macedonia (171), tot de consul
P. Crassus met zijn leger hem ontzette. — 2)
Q. Porpeius, consul in 141, voerde een weinig

eervollen oorlog tegen de Numantijnen en
ontkwam ternauwernood het gevaar, wegens.
het sluiten van een verdrag (140) aan hen
te worden uitgeleverd. Zie '/usrianuia. Hijwas een gevierd redenaar. In 131 was hij.
censor (zie Censor•). Pompeius was van een
zeer geringen stand en auctor nobiliíaíis van
zijn geslacht. Hij was een tegenstander van
Tib. Gracchus. -- 3) Q. Pompeius Rufus
ijverde als volkstribuun in 100 voor de terugroeping van Q. Caecilius Metellus Numidicus
(Caecilii n°. 13) uit de ballingschap. In 88
was hij te gelijk niet Sulla consul, doch werd
in diens afwezigheid op aansporing van Cn.
Pompeius Strabo (consul in 89), wiens leger hij moest overnemen, door de soldaten ver
— 4) Q. Pompeius Rufus, zoon-mord(8).
van n°. 3 en schoonzoon van Sulla, kwam.
in 88 om bij de troebelen van Sulpicius. —
5) Q. Pompeius Rufus, zoon van n °. 4 en van
Sulla's dochter, was een aanhanger van Cu.
Pompeius iIagnus, doch in 52 werd hij ver
woelingen na den dood van P.-wikeldn
Clodius en werd hij verbannen. Zie Caelii
n °. 4. In de ballingschap leed hij gebrek.
— 6) Pompeia, dochter van n °. 4 en derde
gemalin van Caesar (67), werd in 61 door
hem verstooten wegens ongeoorloofde betrek kingen met Clodius. — 7) Q. Pompeius Bithynicus richtte in 74 Bithynia (z. a.) tot
provincie in, en ontleende hieraan zijn bijnaam. Hij was een vriend van Cicero. Hij
kwam in 48 om, tegelijk met zijn bloed
-verwantC.PompiusMg-8)A.
of Q. Pompeius BithVnicus, zoon van n ". 7,
leverde als stadhouder van Sicilia dit gewest in 43 aan Sex. Pompeius Magnus over t
maar werd door hem omgebracht. — 9)
Cu. .Pompeius Strabo, in 104 quaestor op Sardinia, in 90 rom. veldheer in den bondgenootenoorlog, was in 89 consul. Van hem is
de lev Pompeia van 89. Toen in 88 de consul
Q. Pompeius Rufus zijn leger. wilde overnemen, liet b-ij hem door zijne soldaten ombrengen en bleef zelf, aan het hoofd. In 87
leverde hij voor de poorten van Rome aan
Marius en Cinna een slag, die onbeslist bleef.
Kort daarop stierf hij, door den bliksem getroffen. Hij had groote veldheerstalenten,
doch een laag en wreed karakter. — 1.0) Ser.
.

POMPEII.

499

Pompelus, broeder van n°. 9, leefde slechts I Hierdoor gekrenkt, sloot hij zich bij Caesar
voor de studie.
11) Cn. Pompeius, bijgeen Crassus aan, en het verbond, het zooge
n a a m d Ma 18 de bekende tijdgenoot en I naamde eerste driemanschap, werd bezegeld
mededinger van Caesar, zoon van n°. 9, werd,
door een nieuw huwelijk van P. met Caesars
evenals Cicero, in 106 geboren. Beiden diendochter Julia (59. Pompeius za nu zijne
den in den marsisohen oorlog onder Pompeius' beschikkingen door den senaat goedgekeurd.
vader, wien de zoon in 87 het leven redde
Terwijl Caesar in Gallia, was, werd P. in
door de ontdekking van een complot onder 55 andermaal met Crassus consul en kreeg
de soldaten. In den burgeroorlog wierf Porn- Hispania tot provincie met verlof, het door
peius in Picdnurn, waar zijne fa milie groote legaten te laten besturen en zelf te Rome te
bezittingen had op eigen kosten en die zijner I blij ven, in naam om het oog te houden op mogevrienden drie legioenen, waarmede hij zich
ljke woelingen van mededingers. Dit was zijn
bij Sulla voegde (83). Bij versloeg in 82 bij I ongeluk : hij was krj srnan, geen staatsman.
Sena Gallica de legaten van Cn. Papirins Julia wist, zoolang zij leefde, botsingen tusCarbo, nam Praenestc in en bracht de partij
schen haar echtgenoot en haar vader te voorko van IlVlarius en Cinna in Sicilia en A fr ica men, doch toen zij in 54 overleden was en
ten onder, waarbij hij den titel van impe I Crassus in 53 was omgekomen, waren alle
rator verwierf. Middelerwijl had Sulla hem I banden tussclien Fompeius en Caesar verbro
de hand zijner stiefdochter Aernilia aange- I ken. Pompeius wist geeiie andere taktiek te
boden (eene dochter van M. Aernilius Scaurus
volgen dan achter de schermen woelingen
en Caeeilia Metella) en hem den bijnaam I aan te stoken. Rome verkeerde in een staat
Mqnus gegeven. MTe1 was Pompeius gehuwd
van volkomen regeeringloosheid, en zoo werd
met Antistia, doch van deze scheidde hij.
na den dood van P. Clodius, op voorstel van
Aemilia stierf echter weldra, en P. huwde den senaat. Pompeius tot consul zonder ambtten derde male met Mucia, derde dochter 1 genoot gekozen (52), niet opdracht de orde
van Q. IVlucius Scaevola, die hij echter later te herstellen en met de macht zich, als hij
verstiet wegens overspel met C. Julius Caesar. 1 het geraden achtte,een aniMgenoot toe te
Na den burgeroorlog wist P. aan Sulla, de
voegen. Metellus Scipio, die ook naar het coneer van een zegetocht af te dwingen, of- I sulaat had gedongen, zag zich door deze wenschoon hij nog ambteloos burger en alleen
ding teleurgesteld, doch sloot zich weldra bij
rom. ridder was. Na Sulla's dood bedwong
Pompeius aan en werd diens schoonvader en
hij den oproerigen consul M. Aemilius Lepidus
medeconsul. Pompeius zocht nu zijn verderen
(77), doch weigerde vervolgens zijn leger af
steun bij de optimatenpartij. In het ijdel zelfte danken en verlangde met proconsulaire
vertrouwen, dat hij de macht in handen had,
macht naar IHispania te worden gezonden,
trad hij nu met allerlei willekeurige hande
waar Q. Caecilius Metellus Pins (Goecilli
lingen en eischen tegen Caesar op. Deze echter
no. 17) vruchteloos de overblijfselen der was op alles voorbereid en overrompelde Pornmariaansche partij onder Q. Sertorius trachtte I peins, die met het meerendeel der partij naar
te vernietigen. Het geluk diende Pompeius;
Griekenland week, waar hij 6 Juni 48 door
Sertorius viel door samenzwering (zie Per- Caesar bij Pharsdlus eene beslissende nederpernci) en met zijn dood was de strijd beslist laag leed. Met zijne vrouw Cornelia en zijn
(7e). Op zijn terugtocht (71) vernietigde P.
zoon Sextus vluchtte hij naar Aegypte, doch
eene bende van 5000 zwaardvechters, die werd in de koninklijke boot, waarmede
aan Crassus ontkomen, een goed heenkomen
Ptolemaeus XII hem eershalve van boord
uit Italia zochten. Met Crassus werd hij voor
liet halen, door diens voogd Achillas verrahet jaar 70 tot consul verkozen. Daags voor
derlijk van achteren vermoord, ten aanschouhet aanvaarden van zijn ambt hield hij den wen zijner betrekkingen en vrienden, die aan
hem toegekenden triumftocht, om dit nog te boord waren gebleven.
12) Ga. Pompeiur
kunnen doen als corn. ridder. Daar hij ech.
Uaynus, oudste zoon van n. 11 uit diens
ter den senaat van zich vervreemd had, derde hu -'eljk, zette den oorlog tegen Caesar
begreep hij elders een' steun te moeten zeevoort, doch werd in 46 bij Thapsus in Africa
ken. om zijne eerzucht te, bevredigen. Onder
en in 45 bij iViunda in Hispania verslagen
hevige twisten met zijn ambtgenoot heren op de vlucht achterhaald en omgebracht.
stelde hij door zijne (ex Pompeici de vroegere
13) Sec. Poiiipei-us 7 1 (/f7nu3, jongere broeder
macht der volkstribunen. De belconing bleef ^ van n°. 12, van dezelfde moeder (Mucia),
niet uit. Door de 1ev Gabinia (67) en de lex
deelde zijns broeders lotgevallen tot aan diens
Manilia (66) werd hem achtereenvolgens het dood. Uit Africa en Hispania verdreven, verbevel in den zeerooveroorlog en in den oor- zamelde hij de overblijfselen zijner partij ter
log tegen Mithraddtes opgedragen. De zee- zee. Na Caesars dood (44) verkeerde hij met
schuimcrij werd voor het oogenblik uitge
den rom. staat half op voet van vrede, half
roeid ; Mithraddtes en zijn schoonzoon
op voet van oorlo g . Bij de verdeeling van
het rijk tusschen Octavidnus, Antonius en
Tigrdnes an Armenia, reeds door Lucullus
uitgeput, waren spoedig onschadelijk ge- 1 Lepidus eischte Sextus Pompeius ook zijn
maakt, Syria en Palaestina werden onder
aandeel en bedreigde met zijne machtige
rom. gezag gebracht. in 62 kwam P. in Italia I vloot den rom. korenaanvoer. i)aar met zulk
terug en vierde een schitterenden zegetocht. De
een tegenstander rekening moest worden
senaat evenwel weigerde de beschikkingen
gehouden, werden hem Sicilia, Sardinia,
van P. in het Oosten te bekrachtigen (6 0 . Corsica en de Peloponnesus afgestaan (39.
-
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Doch de goede verstandhouding kon niet duur
zijn ; van de eilanden uit kon P. met-zaen
zijne machtige vloot Italië met hongersnood
bedreigen, terwijl het den driemannen er om
te doen moest zijn. eiken mededinger onscha4lelijk te maken. Eindelijk barstte de bom voor
goed: aan Agrippa. deii admiraal van Augustus,
gelukte het, de vloot van Pompeius bij Nauloeh.us te vernietigen (36). Deze laatste vluchtte
naar Azië. Toen hij daar echter plannen tegen Antonius op touw zette, werd hij te Milëtus
omgebracht.. — 14) Sep'. Pompeiits, consul in.
14 na, C. en later stadhouder van Asia, was
een vriend van Ovidius, die verscheiden brieven aan hein gericht heeft. — 15) Pompeius
fa^•2^. was een oud krijgsniakker van Hora,tins in den slag bij Philippi. --- 16) Powj)eius
Grosphus, rijk grondbezitter op Sicilia, behoorde tot de vrienden van I-Ioratius. — 17)
_Pompeian Feslus, zie I{estus. — 18) Pompeius
`Togus, zie Troyuus.
O Crta, oude stad
Po111j)8ii, Ï101,er to&, Hog
van Campania, bloeiend rom. municipium,
aan den mond van den Sarnus. Evenals de
overige plaatsen aan den sinus Cumdnus, was
ook Pompeii een geliefkoosd zomerverblijf
voor rijke Role. In 63 na C. had liet veel
te lijden door eene aardbeving, doch het ver
uit zijne puinhoopen schooner dan te-res
voren. In 79 echter, bij de uitbarsting
van den Vesuvius werd het bedolven onder
een regen van asch, zand en ' puimsteen. In
1689 werd de stad toevallig ontdekt. In het
begin der ISde eeuw is neen met de uitgravingen begonnen, doch met weinig kracht
en zonder geregeld plan. Eerst in de 19de
eeuw is de opdelving van regeeringswege
met nadruk ter hand genomen en de kleinste
helft der stad bloot gelegd. Behalve hout
daken zijn openbare en bijzondere-werkn
gebouwen vrij goed bewaard gebleven. Ten
gevolge van deze opgravingen . kunnen we
nu duidelijk de volgende perioden in de
geschiedenis der stad onderscheiden. De stad
is gesticht door Osci (zie C(mpunia ), die onder den invloed staan. der Grieken van Cumae,
Dicaearchia (Puteoli) en Parthenope (Na
uit deze periode zijn de overblijfselen-pels);
van den griekschen tempel ((ide eeuw). Ver
stad verwoest en weer opnieuw-volgensid
opgebouwd door de Etrusci, die weer later
wijken moeten voor de Samnieten, onder
wie de stad een tijdperk van grooten bloei
beleeft (200 -- S0). In 80 wordt de stad romeinsch a/uuici izem, gaat eerst achteruit, en
begint eerst weder tot bloei te kousen sedert
den tijd van Augustus. Bij de uitbarsting
had ze ongeveer 25.000 inwoners.
Poinpeiop)olls, latere naam van Soli.
Pompelo, I.Io/ta Ao ev, hoofdstad der Vascones
in Hispania Tarraconensis, thans Pampeluna.
Pomi)ilii, een weinig bekend geslacht. Over
koning Numa Pompilius zie N?vna. Onder
de Catilinarii komt ook een 1'ompilius voor.
--- M. I'ompilius 1izd;°onicus, een Syriër van
geboorte, ,i°rrri,nialicus uit den tijd van Sulla
en Cicero, trok zich uit Rome terug naar
Cumae, omdat, hij bij anderen achtergesteld
,

werd, en schreef daar een werk over de Annalen
van Ennius (f1^znalizcm Ennzi Elenchi), dat
door Orbilius werd uitgegeven.
Pomponzii, een plebejisch gesl. 1) Q. Poinpouius, volkstribuun in 395, verzette zich
tegen de verhuizing der plebs naar Veji
en beliep daarvoor eene geldboete. -- Z) M.
Poiiipo.ziccs, een vriend van C. (+raccllus, kwam.
) L Pot/1 po)zzus Bonoviloet dezen om.
enls, -r 90, beroemd atellanendichter. --- 4)
Cv. Po2aponius, beroemd als redenaar, kwam
in den burgeroorlog van 82 om het leven.
— 5) T. Poniponzilus _l (ficus, Cicero's vriend,
een merkwaardige figuur in zijn tijd, omdat
hij geheel vrij wist te blijven van partijschap
en om zijn beminnelijk karakter, zijne ongemeene beschaving en zijne milddadigheid bij
alle partijen gezien was, bij Sulla en bij den
jongen Marius, bij Cicero en bij Antonius.
Hij 'heeft nooit naar eenig ambt gedongen.
Te Athene, waar hij een tijd lang verblijf
hield , richtte men standbeelden voor hein op.
Hij stierf in 33, 77 jaar oud. Van zijne werken
is niets overgebleven. Hij schreef o. a. annalen in het Latijn en eene geschiedenis vain
Cicero's consulaat in het Grieksch. Zijne
levensbeschrijving vindt men bij Cornelius
Nepos, terwijl er ook eene rijke verzameling
brieven van Cicero aan hem bestaat. — 6)
Pomponnius Graeeïnus was een vriend van
Ovidius. -- 7) L. Poïnponius Fleeces, broeder
van nJ. 6, bekleedde onder Tiberius ver
posten. Hij was consul in-schilendog
17 n. C., daarna stadhouder van ioesia, en
later van Syria, waar hij in 33 of 3, gestorven is. — 8) P. .Pomp. Secundus, handlanger van Seidnus, ontkwam in 31 n. C.
den dood, doordat zijn broeder hem gevangen
liet zetten. Gains liet hein vrij (37) ; onder
Claudius streed hij (in 50) als legatus p. p.
Germaniae Superioris tegen de Chatten, en
verkreeg de ini„s ynza ti iu1i/plicclia. Zijn vriend,
Plinius de oude, heeft zijn leven beschreven.
Onder de keizers worden nog genoemd : Q.
Pomp. ;Sdecu2l^ltcs, onder Caligula, Porïlpon'ius
Labeo, Pomp. Basses, e. a. -- 9) Ser. Poniponius, beroemd jurist onder Idadridnus en.
Antoninus Pius. — 10) Po&1)onius -.LJIela,
geograaf, zie -,hela. — 11) Po)il ponius Pm plilyrzo, zie .Po'cplilli°io. — 12) .Pomponnia £bwee na, vrouw van A. Plautius (I'lcccfii n °. 11),
werd in 57 n. C. aangeklaagd van het deel
n aan vreemde eerediensten, waaronder-nel
v. s. het Christendom te verstaan is. De
behandeling van de zaak werd aan haar
man overgelaten, die haar vrij sprak.
---

Poinptrllae Paludes, moerasstreek van Latium, die langs de Volscerbergen zich uit
aan Anxur en Circeii. Bet is-streko
oorspronkelijk zeebodem geweest. Duinen beletten de afwatering der riviertjes Amasënus
en Ufens, die de streek langzaam gevuld
hebben. In de vroege oudheid waren de
moerassen nog tamelijk beperkt van om. vang ; later zijn ze langzamerhand, niette
alle pogingen om het water te-genstad
doen wegstroomen, grouter geworden, zoodat
in de middeleeuwen de via Appia, die er in
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312 in rechte lijn doorheef gevoerd is,
onbegaanbaar was geworden.
Pom pit-ntis ('.) hielp als praetor in 3
Cicero bij het ontdekken der Catilinarische
samenzwering, voerde later (62/61 ) als pro
praetor den oorlog tegen de Allobroges, ver
slechts met groote moeite de eer van-kreg
een triumf ()4), en gulag in 51 niet Cicero
als legaat naar Cilicia.
Pontes smalle bruggetjes liet leuningen,
waarover slechts één persoon tegelijk kon
gaan, ten einde gedrang hij de stembus of bij
het uitreiken der stenitaféltjes te voorkomen.
z. ovile, els. :1Iarict (lex) (ie w f r agi s ferrendi. .
Portia, lion-, , bijnaam van Aphrodite,
Thetis, de iti ereïden e. a. zeegodinnen.
Pontia, het grootste der insic*ie Pofltiae
op de kust van Latium tegenover Formiae;
oorspronkelijk volscisch gebied, sedert 313
lat. kol., onder de rom. keizers een verbanningsoord.
Po.ntieus, rom. episch dichter en vriend
an Ovidius.
P^entiÏices rong.. priestercollege, belast met
het toezicht over den godsdienst. Aan hun
hoofd stond de 1)ontr f ed rmra.vijdes, aan wien
de geheele priesterschap ondergeschikt was,
al stonden ook in rang de re;z saciorui,t en
de drie fl(uii/ines niaiores boven, hem. Hij was
lid van den senaat en woonde in de Regia,
het oude koningshuis. Als deskundigen werden de pontifices geraadpleegd in alle zaken,
het las divirzurl betreffende. Onder hunne gewone godsdienstige verplichtingen behoorden
het opmaken en afkondigen van den kalender,
het verrichten van zekere offers (zie -fly ei),
het onderhoud van de paalbrug (pons suubliciers)
over den Tiber, de wijding der hooge pries.ters en der vestaalsche maagden. Als teekenen
hunner waardigheid droegen zij den apen en
de inf La,. AT óór de le.r Ogzul icy (300) waren
er eerst drie, later 6 pontifices, allen patriciërs, doch deze wet bepaalde het aantal op
9, waarvan er 5 plebejers moesten zijn. De
p. maximus werd reeds in de 3de eeuw uit
den boezem van het college gekozen door
eene gedeeltelijke volksvergadering, n.l. door
17 van de 35 tribus, hiertoe door liet lot
aangewezen. De verkiezing van nieuwe leden
had plaats door cooptatio, totdat de inc Domitica.
10I voorschreef, dat ook deze verkiezing
door 17 tribus zou plaats hebben en dan
voor den vorm de aldus voorgedragen persoon
door liet college zou worden gecoopteerd.
Sulla herstelde de cooptatio, en bracht het
aantal pontifices op 15. De lex Attics (of
Labi^na) van 63 voerde de lei- Domiíia, weder
in, zie A tiia ter. Sedert Augustus behoorde
de waardigheid van pontifex maximus tot
de attributen des keizers ; in den regel werd
zij hein bij senaatsbesluit opgedragen.
;

;

-

Polltii. 1) Genus C. Pontius, zoon. van

C. Pontius Herennius, veldheer der Sanlnieten , sloot in 321 het rom. leger in de
bergengte van Caudium in. waar het de
wapenen moest afleggen en onder het juk
doorgaan. 111_ 292 werd hij verslagen en
gevangen genomen door den rom. consul
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I Q. Fabius Maximus (i-urges en, na diens
triumftocht te hebben opgeluisterd, te Rome
onthoofd. — i) _7'o)á/ices Teles jufs, samnietisch
veldheer in den bondgenootenoorlog, later
niet de partij van Marius verbonden, sneu" velde in S vóór de poorten van Rome. Een
broeder, evenzoo geheeten, kwab in hetzelfde
jaar bij de inneming vaan Praelleste om. —

een jong Romein, beklom
om van den senaat het verlof te verwerven
tot liet terugroepen vaal Camillus, dien de
soldaten te Veil tot dictator wenschten, in
390 liet levensgevaar de rots van liet Capi-tool, dat door de Galliërs belegerd werd. De
Galliërs vonden zijn spoor en zouden den
burg overrompeld hebben. zoo niet de ganzen
onraad hadden bespeurd. _--- 4 L. 'Ponzlie
Ag2uila, hevig vijand van Caesar en deelgenoot
der samenzwering tegen hem, sneuvelde als
legaat van D. Brutus in den niutinensischen
oorlog, in 4d. Hij was een goed bekende van
Cicero. — 5) Poiltzrcs 1'ilcrtu.s, landvoogd van
Judaea, ouder wien Jezus Christus gekruisigd
werd Uh April 30;,x. werd na een tienjarig
^ bestuur in 3G na C. afgezet. Omtrent zijn
dood waren later vele verhalen in omloop.
0. a,. wordt verteld, dat hij zichzelf van
3 -I of; ties Coi;iinie.^,

kant genaakt heeft.

P0llthiius Pomptïnus (C. j.
Pontius, r163 zoS, personificatie der zee, zoon
van Aether en Gaea, eii bij Gaea weder vader
van Nereus. Tha,umas, Phorcvs, Ceto en
Eurybia.
Pontes, Hóvcoc. Het noordelijkste gedeelte
van Cappadoeïë werd onder de perzische
heerschappij als een afzonderlijke satrapie
beheerd, en heette sedert dien tijd Cappadocia
cad Pont/oil, of ook wel. kortweg Portlas. Het
was rijk aan zwaar timmerhout, dat voor den
scheepsbouw zeer gezocht was, het leverde
j ook ijzer en staal (^rö) i^► , in het land der
Chalybes i ; in het W. bracht het veel graan
voort. In 363, onder de regeering van den
'perzischen koning Artaxerxes II, gelukte het
den satraap Ariobarzanes in Pontus een zelf
rijk te stichten, dat later 'liet opper --standig
gezag van_ Alexander den GGr. en vervolgens
van Seleueus erkende, -maar tegen het einde
der derde eeuw onder pa,phiagonische vorsten
zich verhief en zijn hoogsten bloei bereikte
onder Mithradddtes VI Eupator, den grootei
vijand der Rom. Toen deze in (Ph door Ponzpeius verslagen was, werd Pontus, waartoe
destijds ook Paphlagonia behoorde, verslnipperd. Een deel van het paphlagonische binnenland, met de hoofdstad Gangra, werd aait
de afstammelingen van vroegere vorsten afgestaan, doch in i met Pithynia vereenigd.
Een ander gedeelte, ten Z. der stad Amasda.
i werd aan Deiotarus, koning van Galatia, geschonken en Pointes (iczlaticees teheeten. Een
ander gedeelte, in liet midden, niet de kuststreek tusschen Side (liet latere Polemoniuni)
en Trapezus werd door Antonius aan Poleni
(z. a. 11'. 4), een kleinzoon van Mithraddtes
VI, gegeven en -Poudtus _Polemouiicvcuus genoemd.
Het oostelijke deel kwam aan Cappadocia als
joí/tre. Cippporstoeices. liet westelijke kustland
,

.
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van Side tot aan den Paithenius werd in 6 3
bij Bithynia ingelijfd.
Pontus EIIXÏIIILS, de tegenwoordige Zwarte
zee. Om de onherhergzaamheid harer kusten,
voordat deze met grieksehe volkplantingeii
bezet waren, werd deze zee oudtijds ui'oç,
dl'oç, maar vervolgens orninis causa eupheinistisch Hôi'i:o; EuinI'OÇ genoemd.
Popilia (via), 1) van Capua naar Regium,
in 159 door den Ce11SO1 M. Popilins Laenas
aangelegd. - 2) van Ariminum over Ravenna
naar Aquileia, in 132 door den consul P.
Popilius aangelegd.
Popi(I)lii, plebejisolì geslacht. 1) AT. J?opi/l,;us Laem , consul in 359, onderdrukte door
zijn krachtige taal een opstand der plebs
tegen den senaat. Later l)ekleedde hij het
consulaat nog driemaal, in 356, in 350 1 in
welk jaar hij een inval der (ialliërs afsloeg,
v. S. heeft deze inval plaats gehad in 348
of349) en in 348. -- 2) 211. Popiluiu.s Laencis,
consul in 173, overwon de Liguriërs. Wegens
zijne onbilljke hardheid tegen de overwon
nenen ontging hij slechts ternauwernood eene
veroordeeling. Zie 3Ïarcia (lea) de Lqio-iô'us
dedifis. -- 3) C. P(pllliUz Laei,cs, broeder van
no. 2, consul in 172, werd in 168 als gezant tot dcii syrisehen koning Antiochus IV
Epiphanes gezonden, die bezig was Aegypte
te veroveren. Hij gelastte den koning namens
den ronieinsehen senaat, Aegypte onverwijld
te verlaten. Toeu Antiochus een tijd van
beraad vroeg, trok Popilliuis met zijn staf,
dien hij in de hand had, om den koning
een kring en verbood hem op ruwen toon
dezen te verlaten, alvorens antwoord te hebben
gegeven. Hierdoor ontsteld, gaf de koning
toe. - 4) Iii. Popi1ias Lcience, consul in
139, streed in liet volgende jaar ongelukkig
tegen de Numantijnen. - 5) P. Popillius
Laencts, consul in 132, vervolgde de aanhangers van Tib. Gracchus met groote gestrengheid. C. Gracehus bewerkte uit weerwraak in 123 zijne verbanning, waaruit hij
door de lee Ca7piirnze van 121 teruggeroepen
werd. Hij heeft als consul de via, Popi/ic
aangelegd, die Aquileia met Arirninuni verhoud. -- (3) C. iopiif'eï Laeiicis, zoon van
:0 0 . 5, was in 107 legaat van den consul
L. Cassius Lo n ginus Gassii n°. 3), die in
den slag tegen de Tiguriners (een deel der
Helvetiërs) sneuvelde. Popillius kocht voor
het overschot van het leger vrijen aftocht en
gaf gijzelaars. Hiervoor werd hij bij zijne
terugkomst te Rome door den volkstri buun
C. Caelius aangeklaagd. Hij begaf zieh vrijwillig in ballingschap. - 7) J?OJ)i1liC( moeder
van Q. Lutatius Catulus, was de eerste rom.
vrouw, 01) wie bij hare begrafenis eene
ljkrede werd uitgesproken.
8) P. Io piliiuv , zoon van een vrjgelateiue, werd in
70 wegens itiii(jit veroordeeld. 9) C.
Iopilliuv Lc'eocs, ook de zoon van een vrijge
latene, voerde als krijgstribnun de soldaten
aan, die Cicero op zijne vlucht najoegen en
vermoordden.
pina, zie caupoila.
Poplicola, familienaam in le geuuv 1tíieia
.

---

(Tiiieuii n°. It, ) , 6 1 10-12) en de qen
Gel/ia (Ge ll'ii n°. 3 en 4).
Poppaei. 1) C Poppcees Sctbines, consul in

9 na C., werd in 12 stadhouder van Moesia
en kreeg later onder Tiberius nog Achaia
en Macedonia als provinciën er bij, die hij
tot aan zijn dood (35) bleef besturen. Wegens
zijne overwinning op de Thraciërs werden
hem in 26 de insuqiiia ti-ianujlialici toegekend.
-- 2) Q. Poppcteuv Secun(1us, broeder van n c.
1, ook consul in 9 na C., hoewel niet te gelijk
met zijn broeder, was een van de makers
der 7ee ]uuia el Pepia Poppaea. - 3) Poppaea
Sabina, dochter van n°. 1, om hare schoonheid beroemd, door den haat der keizerin
Messalina tot zelfmoord gedreven (47). - 4)
Poppaea, Scibinet, dochter van n°. 3 en van
T. 011ius (z. a.), eene vrouw van buitengewounl schoonheid, in tweede huwelijk de
vrouw van M. Saivius Otho, die haar in ruil
voor liet stadhouderschap van Lusitania aan
Nero afstond. Haai- ter wille verstiet Nero
zijne gemalin Octavia, doch drie jaar later
gaf hij Poppaea in hare zwangerschap
een
In
trap, waaraan zij bezweek (65). Zij beschermde
de Joden.
Populonia, -iuili, Hori'),tiivov, oude stad vanEtruria, die reeds in de (3de eeuw munten
sloeg, doch niet eene van de 12 bondssteden,
aan zee gelegen. De stad was belangrijk door
haar ijzerhandel (zie Aeflzelict). Zij werd door
Sulla verwoest en niet herbouwd, haar haven
echter werd door de Rom. opnieuw ingericht
en verbeterd. Ten N. van de stad lag de badplaats Aquae Populoniae.
Poiciae (leges) de proe occttione, drie in getal, van drie verschillende Porcii, zonder
dat men aangegeven vindt van welke Porcii
zij afkomstig zijn. Zij vallen tussehen den
tweeden punisehen oorlog en den tijd der
Gracchen. Edne is waarschijnlijk van P.
Porcius Laeca, tribunus plebis iii 199, of
van 31. Porcius Laeca, praetor in 195. Al
deze drie wetten bedreigden de overheid, die
een rom. burger in strijd met de provoccitio
had laten kerkeren, geeselen of ter dood
brengen, met zware straffen. Bovendien
strekten zij de provoccitlo uit over de burgers
in het geheele rijk.
Poreii. plebejisch geslacht. De familiën der
Lie/ni en der Laecee hebben geene geschiedkundig belangrijke personen opgeleverd, wei
-

daarentegen die der Cctfnes. 1).31. Po i -eins Cato,

bijgenaamd rnaiou of censorius, was in 234 te
Tuseulum geboren. Op zeventienjarigen leeftijd nam hij deel aan den oorlog tegen Hannibal, in 209 deed hij als miles dienst iii
het leger van Fabius Maximus (Fafii n 1. 113),
die Tarentum heroverde. Zijne quaestuur valt
in 205 en wei op Sicilia en in Africa, waarheen hij P. Scipio begeleidde. Over Sardinia
teru g keerend bracht hij van daar Q. Ennius
mede naar Rome. Als praetor in 198 bestuurde
hij Sardinia. In 195 was hij consul. Als proconsul bedwong hij een opstand in Hispania,
nam daarna deel aan den syrischen oorlog
(o. a. droeg hij als krjgs
tribuun mer bij tot
de overwinning bij de Thermopylae 191),

IJOPIZ'TAI PORPHYRIUS.
werd in 184 censor. Hij stierf in 149,
gezond van geest en lichaam. Cato was een
^uderwetsch Romein, sterk gekant tegen alles
wat niet nationaal was en dus ook tegen
grieksche letteren en kunst, in welk opzicht
hij lijnrecht tegenover de Scipio's stond.
(_>ok als democraat en verdediger van de
rechten van den kleinen boeren- en burgerstand bestreed hij niet groote heftigheid de
Scipio's en hun aanhang. _Iet groote gestrengheid ging hij als censor alles te keer,
wat in zijne oogen naar weelde zweemde of de
- eenvoudigheid van zeden kon ondermijnen.
Hij was een man van strenge tucht en van
stipte rechtvaardigheid, behalve waar het
Carthago gold, getuige zijn onophoudelijk:
_enseo ('arihaginemrz esse ddelenclara. Geen tegen
stand ontmoedigde hem; tot zijn dood toe
bleef hij de kampioen voor liet oude, hoewel
hij op zijn ouden dag toch nog grieksch
ging leeren. Hij is de eerste romeinsche
prozaschrijver geweest. Van zijne talrijke
werken en redevoeringen is behalve fraginenten, slechts één werk overgebleven : de
oqri e dllura of de re r2cstica. Hij heeft ook
een geschiedkundig werk geschreven onder
glen titel van Origine$, dat van Rome's
stichting tot op Cato's tijd moet geloopen
hebben. De üticlia Calonis zijn niet van
hem, maar uit de 3de eeuw n. C. Als censor
bouwde hij de basilica Porcia. — 2) M.
P orcius Cato, zoon van n°. 1, een bekwaam
rechtsgeleerde en een veelbelovend jong man
stierf vóór zijn vader in 152. — 3) M. Por
eius (7aío Licinianus, zoon van n°. 2, was
consul in 118. -- 4) C. _Porties Cato, zoon van
n°. 3, werd als consul in 114 door de Scordisci
verslagen, werd later beschuldigd zich door
Jugurtha te hebben laten omkoopen, en ging
in ballingschap. • - 5) L. Forciu$ Cato,
sneuvelde als consul in 89 in den bondgenootenoorlog. — 6) M. Forcius Cato, vader
van Cato Uticensis (n. 8), stierf terwijl hij
candidaat was voor de praetuur. — 7) C. _Porius - Cato, een vrij woelziek persoon, behoorde
onder de vrienden van P. Clodius en was
eerst een tegenstander van Pompeius, doch
verzoende zich met vlezen. -- 8) 111. Porcius
Cato, bijgenaamd U icensis, zoon van n' -. 6,
was een der edelste karakters uit de laatste
halve eeuw der republiek. Hij werd geboren
in gr), was in 65 quaestor urbanus, en belieerde toen de finantiën van den staat op voor
wijze; hij werd voor het jaar 62-tredlijk
tot volkstribuun gekozen, en werkte in het
laatst van 63. mede, om de vier aanhangers van Catilina ter dood te doen veroordedlen. Als voorvechter der aristocratie
kantte hij zich met kracht tegen het streven
van Caesar, Pompeius en Crassus, doch bracht
door zijn tegenstand juist een nauwere aan
drie te weeg. In 58-sluitngched
werd hij tijdelijk uit Rome verwijderd, zie
Clodiae leges n°. 7 Hij kweet zich voortreffelijk
van de hens opgedragen taak. In den. barkoos Cato de partij van Pompeius,
I,
g eroorlog
die hem echter om zijne republikeinsche
g ezindheid met koelheid bejegende en zijne
-

-

;
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raadgevingen in den wind sloeg, zoodat Cato
zich naar Rhodus begaf. Na Pompeius'
nederlaag en dood en na den slag bij Thapsus
sloot Cato zich binnen Utica op, met het
plan zich tegen Caesar te verdedigen. De
aanwezige Rom. deelden echter zijn moed niet.
Cato liet nu allen die weg wilden, aan boord
zijner vloot gaan en toen deze uitgezeild
was, stiet hij zich, na eerst in Plato's Phaedo
gelezen te hebben, het zwaard in de borst.
De wond was niet terstond doodelijk; hij
rukte echter het aangelegde verband af eis
liet zich doodbloeden, daar hij den ondergang der republiek niet overleven wilde
(April 46). -- 9) M. Porcius Cato, zoon van
n°. 8, was bij zijns vaders dood aanwezig.
Hij verzoende zich met Caesar, ging inn
diens dood tot Brutus over en sneuvelde bij
Philippi. — 10) Porcia, zuster van n°. ,i.
de waardige dochter van een heldhaftigen
en edelen vader, was eerst met NI. Calpurnius
Bibulus (Calpurnii n°. 17) en na diens dood
met M. Brutus (,iunii n°. 9) gehuwd. —11) M.
Poreius Latro, beroemd rhetor onder Augustus, uit Hispania afkomstig, leermeester van
Ovidius en vriend van Seneca (den vader).
— 12) M. Porties Laeca, deelgenoot aan de
samenzwering van Catilina. In zijn huis
had de samenkomst plaats, waar besloten
werd, den daarop volgenden morgen Cicero
le vermoorden. — 13) Porcius Fesíus, z.
Festaus n°. 1.
Hopbureci, beambten bij het financiewezen
te Athene, van wier werkkring en bevoegdheid niets naders vermeld wordt, dan dat zij
voor de inkomsten van den staat te zorgen
hadden. Misschien dienden zij alleen in buiten
gewone gevallen tot bijstand van den lïµ u ç .
Porphyreonn , IloQq l'QIwl', stad in Phoenice,
ten N. van Sidon.
Porphyr io (Poomponios) , uitlegger van Horatius uit de 3de eeuw na C. Zijn commen-

taar op Horatius is nog grootendeels be.
waard gebleven.

Porphyrio, IIOt¢'1' OGw1', een gigant, een van
de aanvoerders bij de Gigantomachia, werd
door Heracles verslagen.
`

Porphyries, Hoeq)i„ptoS, van Batanea in
Syrië, geb. 233 na C., ontving zijne
eerste opleiding te Tyrus, en kwam later
naar Athene, waar hij de leerling werd van
Longinus , die zijn oorspronkelijken naam
Malthus in P. vertaalde. 30 jaar oud ging
hij naar Rome, waar hij 6 jaar lang met
den grootsten ijver de lessen van Plotinus
volgde. Tot herstel zijnergezondheid bracht hij
vervolgens 5 jaar op Sicilië door, daarna
keerde hij naar Rome terug en na den dood
van Plotinus trad hij als leeraar der wijs
Hij stelt zich voornamelijk tens-begrtop.
doel de leer van Plotinus te verdedigen eng
te verklaren, en te bewijzen dat deze in den
grond der zaak hetzelfde geleerd heeft als
Plato en Aristoteles. Zijn voornaamste
leerling was Iamblichus. Op vrij hooges
leeftijd trouwde hij met Marcella, een arme
weduwe met zeven kinderen; hij stief in 304.
Zijne veelomvattende geleerdheid, de duide-
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ljkheid en nauwkeurigheid van zijne wer
ken, en vooral Zijne eerlijkheid werd
algemeen, ook door zijne tegenstanders,
erkend; ook hebben Zijne werken tot laat
ill de middeleeuwen grooten invloed op de
studie der wijsbegeerte gehad. De meeste er
van, 0. a. een in 15 boeken zrà X9tortij'&n,
Zijn verloren gegaan- van die, welke bewaard
gebleven Zijn, Zijn de voornaamste het leven
van Plotinus en dat van Pythagoras en
zijne verklaringen van Homerus.
Porrima, Z. Chirnena.
Porsnna of Porsna, HOpOç, koning of
lars der etrurische stad Clusium, belegerde
op verzoek van den verdreven Tarquiiuius
Superbus de stad Rome. Hoewel hij Tarq.
niet op den troon terugbracht, moesten de
Rom. toch door afstand van grond den vrede
verkrijgen. Het volksverhaal echter vermeldt,
lat P., door den moed van Horatius Codes
en van Mucius niet bewondering en ontzag
vervuld, onverrichter zake aftrok. Dit is de
gewone voorstelling. Volgens oudere berich
ten beeft P. de stad ingenomen, en is ze een
tijdlang aan hem onderworpen geweest; de

der heerschappij over het heelal de regeering
over de zee, op welker bodem hij met Amphitrite en hunne kinderen zijn gouden paleis
bewoont. Hij omvat en steunt de geheele
aarde (Fooç), heerscht over alle godheden
en veroorzaakt alle verschijnselen der zee
met zijn drietand doet hij naar verkiezing
stormen opsteken en bedaren, rotsen splijten,
de aarde schudden ('Er3'oopuoç, Eioo&9i.ûv),
eilanden uit zee oprijzen; als hij op zijn
wagen, bespannen met paarden met koperen
hoeven, over de zee rijdt, dan leggen de
golven zich neder en vormen voor hem een

Romeinen mochten geen ander ijzer gebrui
ken dan wat ze voor den landbouw noodig
hadden.
Portentum, zie aayuria.
Portlilton, -thens, HoJdozv, —&ç PartIion.
Porthmus. .JIoi?t97L6ç, haven in het gebied
van Eretria op Euboea, aan de Z. -kust. ten
0. van die stad.
Portuetisis (via), van Rome naar Portus
Angusti.
Portünus, Portumnus, oorspronkelijk een
god van de deuren en poorten, evenals Janus,
Poseidon v. h. Museum Chiaramonte.
later liavengod bij de Rom. , had te Rome
een tempel bij de haven van den Tiber, waar
jaarlijks den 1 7den Augustus de Portlei2/nctlitt effen vlakte, terwijl zeemonsters opduiken
gevierd werden. Hij werd afgebeeld met een en om hem heen dartelen. Voor alien, die
sleutel in de hand. Later werd hij geheel met de zee in betrekking staan, is hij ce.n.
god, daarentegen vervolgt hij
geïdentificeerd met Palaemon.
Portus Augusti, de nieuwe haven aan den met alle macht hen, die zijn toorn opgewekt
mond van den Tiber, door keizer Claudius hebben. Zoo moet bijv. Odysseus jaren ang
op zee rondzwerven, omdat hij P.s zoon
ten N. van Ostia aangelegd.
Polyphdmus blind gemaakt heeft, zoo was
Portus Hreu1is, zie Cosa.
hij een onverzoenlijk vijand van de Trojanen,
Porils, Hoç, vorst van een indisch rijk
wegens de trouweloosheid van Laomedon
tussohen den • Hydaspes en den Acesines,
trachtte Alèxander den overtocht van den (z. a.) ; zelfs tegen Zeus durft hij zich soms
Hydaspes te beletten, maar werd met zijn verzetten en eens spande hij zelfs met Hera en
groot leger verslagen (326). Getroffen door Athëna samen om hem te boeien (z. Aegaeon).
zijn edel karakter, liet Alexander hem de
- De dienst van P. was over geheel (i-rio
regeering behouden en vergrootte hij zijn I kenland verbreid en van vele steden beweerde
gebied nog door toevoeging van een naburig men dat zij door een van zijne talrijke zonen
rijk, waarover een anderen P. regeerde. Hij gesticht waren, het meest werd hij echter
werd later (318) door Eudmus, den bevel- natuurlijk vereerd in kuststreken en op
hebber der grieksche troepen in Indid, ver- eilanden, in de Peloponnësus vooral op de
landen g te van Corinthe, waar te zijner eetraderljk gedood.
de isthmisehe spelen gevierd werden en op
Porus, H&oq of Hcuvoç )i&oç, tufsteen,
waarvan de tempel van Delphi, behalve de de Noordkust, verder in de iokische steden
voorgevel, en ook die van Zeus te Olympia van Klein-Azië (z. Panionia), enz. Toch was
gebouwd was. De voorgevel van den Del- zijne vereering vroeger nog meer algemeen
phischen tempel was van marmer, Hdoç geweest, toen hij als god van het water in
het algemeen, dus ook van bronnen, rivieren,
A&oç, Z. Delphi en Alcrncieonidae.
Poseidon, aJcv, -ôdwv, A7eptnus, zoon enz., ook in het binnenland als bevruchtend
van Cronus en Rhea, kreeg bij de verdeeling en voedselgevend god beschouwd werd. Van-
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daar verscheiden verhalen van zijne twisten
met andere goden over het bezit van een of
ander land, bijv. met Atllëna (z. a. over
Attica en Troezen, niet Hera over -Argolis
(z. Inaehers). Onder de dieren zijn hem de
dolfijn en de stier, maar vooral het paard,
g ewijd. In vele verhalen wordt hij niet paar
betrekking gebracht (z. Balies en-deni
Oeno7}lcrïcs), hij zou liet paard geschapen en
den menschen geleerd hebben zich er van te
bedienen ('Ia-.zto-), hij vordt de vader genoemd van de paarden Arion en Pegasus.
Daarom schept hij ook behagen in wedrennen
niet paarden en wagens, zooals op verscheiden plaatsen, vooral te Onchestus eel op cie
landengte van Corinthe, te zijner eere gehouden werden. 31en offerde hem stieren,
liefst zwarte, evers, ranilneii, soms ook paarden. De denneboom, die hout voor den scheepsbouw levert, was hele heilig. Zijne beelden
gelijken veel op die van Zeus, hoewel zijne
trekken scherper en zijne haren gewoonlijk
verward zijn; hij is kenbaar aan zijn drie
aan den dolfijn, die hein vergezelt,-tandof
ook . is hij dikwijls in het gezelschap van
Amphitrite e. a. zeegodheden. Dichters noemen hein donker van haar (dir'« ro yuu ri ).
Posideon, .1IooY or, 6de maand van het
Attische jaar (Dec.-Jan.), z. _Jnrnt.^.
-

,

Posi1Ï Gnn1,

lIou,-i&tor, -da; to '.

1) stad op de

grens van Cilicia en Syria, tegenover Cyprus.
— 2) stad in Cassiótis (Syria).
Posidlpplis, JIoovido7r;roc,1 ) van Cassandrea,
een van de beste dichters der nieuwe attische
comedic. Hij schreef ongeveer 40 stukken,
waarvan een, - dt'(h' l ( ot, genaamd, waarschijnlijk door Plautus in zijn Menaechmi is nagevolgd. Hij trad voor liet eerst op omstreeks
287. — 2) grieksch epigranlniendichter, ongeveer gelijktijdig niet den vorigeu, waar
-schijnlkva
Sicilië.

Posialiaiu = Posidonium.
Posid ouia,

11i o tcYon'tu,

oude naaila van

_Paestam,
Posidonium, IloOt(Jthvtor, Z.W. kaap van
het chalcidische schiereiland Palldne.
Posidonius, Iloovtrwvtoç:, 1) van Olbiopolis,
geschiedschrijver uit de eerste helft van de

2de eeuw. — 2) van Apamëa, gewoonlijk

naar zijn verblijf op Rhodus de Rhodiër

genoemd, geb. omstreeks 135, was een leerling van Panaetius. Na diens dood reisde
hij naar Italië, Hispanic, enz., en trad daarna
als hoofd der stoicijnsche school op Rhodus
op. -Hij wordt de geleerdste onder de stoicijnen
genoemd en trachtte de leer van Plato en
Aristoteles met de stoicijnsche te vereenigen.
Cicero en Pompeius woonden zijne voor
bij. Ook aan de staatszaken nam-drachten
hij deel en in 86 kwam hij als gezant naar
Rome. Van zijne talrijke werken over geschièdenis en natuurwetenscha.ppen, waar
een vervolg op Polybius in 52 boeken-onder
was, zijn slechts fragmenten bewaard. Hij
heeft een ontzaglijken invloed gehad op de
denkrichting van zijn tijd en van latere

geslachten.
Possessio, het feitelijk bezit eenar zaak, in

3O: -á

tegenstelling van domiiliuia of eigendom vol gens streng rom. recht. Zie donoren _possessit3.

Postliminium, zie ins _posllimmziniii.
Postunlia (via), in Gallia Cisalpina, van
Genua over Cremnóna en Mantua naar Aqui
lei. Deze weg is in liet jaar 148 door den
consul Sp. Postumius aangelegd.
Postunlii, patriciscll geslacht, misschien
van etruscischen oorsprong. 1) P. .Postui,lilr.^
uiehelïtes, consul in 501 eni 5®3. bracht dent
Sabijnen zware nederlagen toe, hoewel hij

eenmaal zelf verslagen werd. — 2) .. PoSl U;u.ilOs Aldus Iieglllenniï, consul in 496, legde
zijn consulaat neder om tot dictator benoemd
te kunnen worden (V. a.. was hij dictator in
498) en behaalde toen op cie Latijnen tie
schitterende overwin mlin.g bij het meer Btegillus. Zijn zoon Si). was eels der drie mannen, die in 454 naar Griekenland gezonden
werden om aldaar de wetten te bestudeeren..
-- ) J. Pont. -.Ilfhucg Req., zoon van nom. 2,
consul iii. 464. overwon de Aequers. — 4'
J. Postemi,{.ï T edei•fcs, dictator in 431, bracht
aan de Aequers en Volscers Bene schrikkelijke
nederlaag toe bij den. berg Alo ides. Het ver
dat T. Manlius Capitollnus Inlperiósus-hal,
(zie Manlil n°.10) zijn zoon zou hebben ter dood
gebracht wegens ougehoorzaalnheid, wordt
door oudere schrijvers op naaal van dezen
Postumius gesteld. -- 5) ; i. _Post. .1/h e x
Reg/ll. werd als consulairtribuun in 426
door de Vejenten verslagen en hiervoor met
een geldboete gestraft. -- 6) P. Post. A/Linu„
Recall., consulairtribuuii in 414, werd door
zijn troepen gesteenigd. — 7' S». Postwaiaï
.fllhinus, consul in 334 en 321 niet T. Veturiuus
Calvinus, zie Felin-ii n°. 6. — 8) L.. 'ostumiux
Meyedlu.s, consul in 305, 294 en 291, versloeg
bij herhaling Salml.nieten en Etruscers en hield
tweemaal een triuinftocht tegen den wil van
den senaat onder de bescherming van eenige
volkstribunen. ---- 9) L. Post. 1Jeqellus, zoon
van n 0 , 8, consul in 262, veroverde de stad
Agrigentum op Sicilia. — 10) L. Post. Aldines, consul in 234 en 229, overwon de
Liguriërs en de Illyriërs, doch sneuvelde
in 216 toen hij consul designates was, in
de Litdna Silva tegen de Bojers. — 1.1
-

Sp. Post.^1ll^inus, zoon van is . 10, consul
in 186, werd door den senaat belast niet een
onderzoek naar de Bacchanalia (z. a.). Zie ook
Mareii n°. 14. — 12'1 11. Posl.Alf zines, consul
in 180, voerde in 174 met strengheid de cen suur, terwijl Sp. -Post. -1lbiiiees Par,d1a11zs (mis
zijn broeder) consul was. Een L. Post.-schien
_Ilhinus (wellicht een derde broeder) was in
173 consul en gaf den eersten stoot aan de oprichting van tciberi /cie voor rom. ambtenaren
op reis. — 13) . 1. Post. -Ilhines, een der 1i>
gezanten, die in 146 de provincie Achaia, ,
moesten organiseeren, schreef eene geschiedenis van Rome in het Grieksch. — 14
S». Post. 11íb/ties, consul in 110, voerde in
den oorlog tegen Jugurtlia niets uit. Zijn
broeder J. Post. Alb?nes, die als legaat onder
hem diende, nam het legerbevel op zich,
toen Sp. naar Rome vertrok om de comitia
te houden, doch werd door Jugurtha versla„
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g€n, waaiia het rorn. Iegei onder het juk
moest doorgaan. - 15 Behalve deze Romeinm
wordt er ook nog melding
sehe Pofai/,
gemaakt van een Etrusoisch zeeroover, Posumi'its genaamd, die in het jaar 342 (339)
met twaalf kapersehepen als vriend de haven
van Syiaesae
u
binnenliep, maar door Timo
leon terechtgesteld werd.
Postumus (M. Cassianius Latinius), één van
do zoogenaamde dertig tyrannen (zie fu/yinhi
/!Jvanh' II). Toen keizer Gallinus uit Gallië
tegen In g enuus (z. a.) optrok, vielen de Franken in Gallië en Spanje, en plunderden o.a.
Tarraco, maar werden daarop door Postumus
verslagen, die vervolgens (winter van 258/59
n. C.) zich tot keizer liet uitroepen, en den
jongen Valeriinus, den zoon van Gallienus,
te Keulen liet vermoorden. Vijf jaar lang
239-2 64) heeft hij Gallië tegen de Franken
verdedigd, maar het reehtsrjnsche gebied is
waarschijnlijk in dien tijd aan de Alamannen
verloren gegaan. Toen Postumus door de
generaals van Gallienus in het nauw werd
gebracht, nam hij tot mede-keizer Victorinus
aan (waarschijnlijk begin van 268). Hij
heerschte als keizer, evenals zijne opvolgers
Victorians ('268-269) en Tetricus ('270 2 73),
over Gallië, Britanriië en Spanje, en wilde een
afzonderlijk westersch rijk stichten. Zijne
regeeririg was voor Gallië een tijdperk van
vrede en bloei. Postumus werd, nadat hij
een anderen pretendent, Lollianus, had overwonnen, door zijli soldaten te Mainz vermoord ( 268/9).
Postvurta, z. Chrmenti.
Potamides, IIoraudç, rivier- en stroomnimfen.
Potntia, 1) stad in Picnum, sedert 184
rem. kolonie. - 2) stad in het Noorden van
Lucania, aan (ie grens van Apulia.
Poti 1a ea, Houi dam, hi icJa&a, corinthische
volkplanting op de landengte, die Pallëne
met Chalcidice verbindt, sterke vesting. In
den perzischen oorlog sloeg P. de aanvallen
der Perzen al' en trad tot het atheeusch verbond toe. In den peloponnesischen oorlog
viel het af, doch moest zich weder aan de
Atheriers overgeven, die tot straf de inwoners dwongen de stad te verlaten (430/29)
en van Potidaea eerie cleruehie maakten. In
356 werd Pot. door Philippus van Macedonia verover(i en verwoest, doch om de gunstige ligging liet Cassander het onder den
naam Cassandrëa herbouwen.
Potidania, IIOrtfJ(tV(L, vesting in Aetolia
op de locrische grenzen.
Potitii, Zie Pinaril.
Potniades, Hori'c2dç, bijnaam van de
Eumeniden en de Bacchanten ; ook de paarden van (ilaucus n°. 2 worden zoo genoemd.
Potniae, fIort, eerwaardigen, bijnaam
van IDemëter, Persepihone en de Erinyes.
Potniae, H6i:i'ta, stadje in Boeotia aan
den weg van Thebae naar Plataeae, aan den
Aspus. Men vertelde, dat het gras van de
weiden in den omtrek de paarden razend
maakte. Z. Glaucus 11e. 2.
1raetius, HQcizivoç, rivierlje in Troas, dat

langs Percöte in den Hellespont uitstroomt.
Piaecöues bij de Rom. moeten niet op
ééne lijn gesteld worden met de xzç hij
de Grieken. Een praeco was niets meer dan
een ol)enbaar omroeper, die ook gebruikt
werd om iets af te kondigen of in de volksvergadering met luider stem voor te lezen.
Zij riepen de comiha en soms ook den senaat
te zamen. Zie cippariores.

Praefecti zijn in het algemeen alien, die
ergens over gesteld zijn ; zoo heet b.v. de
seheepskapitein 7)raefeefus navis, de admiraal
praefeetus elassis, het hoofd der roeiers, pr.
1emzç/am enz. Eenige praefecti echter zijn er,
die hieronder eene afzonderlij ke vermelding
behoeven.
Praefecti acrario, twee ambtenaren, die
door sommige keizers, als Augustus, Tibe
rius, Caligula, Nero, met liet administratief
beheer van het aerariam belast waren, in
plaats der quanstores urbani, totdat het aerariu1n met de keizerljke schatkist (fiscus)
samensinolt.

Praefecti Capuani Ciunas, ook ITTviri in
Garnpanicsm of [['viii i o ri diens/do geheeten,
werden sedert 318 naar de campaansche steden Capua, Cumae, Casilinum, Volturnum,
Liternum, Puteoli, Acerrae, Suessula, Atella
en Calatia gezonden om recht te spreken.
Ook voor andere deeleii van het romeinsch
gebied werden door den praetor, niet doom
het volk, pmaefecti iari dicundo benoemd,
die in zijn naam recht spraken. Zie PrueIecu'a.

Praefecti iuri tlicundo, zie Praefecura.
Praefecti socioram. Evenals over een mom.

legioen zes filbani miuiuii, stonden, stonden
over elk legioen italische socis, ala geheeten,
zes praefecten, die door de roin. legeraanvoer
ders werden aangesteld.
PraefeetiÏra. Het geheele Roineirische bargergebied, met uitzondering van de coloniae
Romanae, wier overheden zelf mochten rechtspreken, en van Latium, was in districten
(praefecarcte) verdeeld, en de rechtspraak
was daar opgedragen aan een voor elke
praefeciaia jaarlijks door den praetor urbanus
te benoemen o'aefeches mei dicuiido. Alleen
de praefecti voor N.W. Campania, de P raefecti
Gctpuaiii C tinw (z. a.) werden in de comitia
tributa gekozen. •.- Onder Constantijn den
Gr. kregen de 4 groote deden, waarin het
mom. keizerrijk gesplitst werd, ook den naam
-

1

piaefectarae.

Practectus AagustiIis of praef. Aegypti,
de keizerljke stadliouder van Aegypte.
Praefeetus practorio, bevelhebber der door
Augustus ingestelde cohores praeoi'ianae of
keizerljke garde. Onder Augustus waren er
twee, later afwisselend twee of eene
enkele maal drie.
Praeiectiis Urbi(s). Toen de consuls nog
de eenige hooge overheden te Rome waren,
stelden zij, wanneer beiden de stad moesten
verlaten, onder dcii titel praef. Urbis of
Uibi een stadhouder aan. Met de instelling
der praetuur in 366 werd deze maatregel
overbodig, daar de praetor arbanus nil in zoo-
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danig geval als plaatsvervanger der consuls twee gebracht ; de een, die nu p»aeioî 'cibaoptrad.Eénmaal 's jaars echter, tijdens de ieus genoemd werd, was belast met de rechtfence Lai,,ae, die (,)]) den albaanschen berg
spraaktusschien rom.burgers, (le andere,
gevierden door alle overheden bijgewoond praetor inter peieyvicos, met die tusscheii
werden, werdin de alsdaiibijna verlaten burgers en peregrini. Over den aard dezer
stadccii jongeling vanaanzienlijken huize rechtspraak zieiude;e. Piaeoi luclicemdal,
met het politietoezicht belast onder den titel ins c7ici, iem 'iudiecicim ctddic'i& De pr. urb.
praef. Uibi feriaiuiii Latinciiuiii cau.sa. trad tevens bij afwezigheid van beide consuls
Augustus stelde onder den naam van piaef. als hun plaatsvervanger op. Hij is de collega
Uhi een vasten gouverneur van Rome aan,
ininoi der consuls, en wordt evenals deze in
wiens politietoezichtenrechtsmacht zich i de coii/iia ceizluuiala gekozen onder voorzitlater tot Of) il0( mijlen buitenRome uit- ting vaneenconsul ofdictator; hij heeft
strekte.
het IllS Cult pati'ibus cigendi en liet iu agendi
Praefectus vigililm, konini andant der nacht-I cac goptilo. Na den eersten punischen oorlog
Pil brandwacht te Rome.
' kwamen er ' (in 227) 2 praetoren bij als stadPraeficae, gehuurde vrouwen, diebij de houders van Sicilia en Sardinia en na de
hegrafenissen van aanzienlijke lieden jammer- verovering vanHispania (in 197) nog2.
den en klaagzarigen aanhieven.
'\\Te1k praetorschap aan ieder ten deel zou
Praeiieste, lIaciro ç ,thansPalestrina, vallen, werd door het lot beslist. Door Sulla
oude stad van Latium, op eene rots gelegen en Caesar werd het aantal praetoren achteren door zijne hooge ligging koel en een aan- eenvolgens tot 8, 10, 14 en 16 vermeerderd.
genaam zomerverblijf (ft(qiduii Praenesie). Sedert de invoering der qaaesiioues pecpeiaae
Er was een beroemde Fortuna.tempel met een (zie iu(1iciampublicum en 'ieder) in 149 werd
orakel. 'De weg, die, van Pr. over (+abii naar het gewoonte, datde praetoren gedurende
Rome liep, heette via ,Praecesliiia. Praeneste hun ambtsjaar teRomebleveneneerst
was na 338 een ci'ciiasfoedeialci, en bekleedde daarna een stadhouderschap kregen (zie
onder het 17cc/en Latiizcii,een bevoorrechte provincie). Krachtens hun imperium konden
plaats. In 216 weigerde de stad het romein- de praetoren ook een leger aanvoeren. Hunne
iclie burgerrecht, dat de senaat haar aanbod insignia waren de sella caitdis, de loga pacefeda en '2lictoren binnenRome zie lea
wegens de dappere verdediging van Casilinurn.
prae'Wanneer
Plaeiouia), daarbuiten 6.een
In 82 werd de stad door Sulla belegerd, en
door den jongen Marius verdedigd. Kort na
tar op liet forum zijn ambt uitoeferide stond
den slag hijde Porta Collina (1 Nov. 82) zijn zetelop eene verhevenheid,lribnal.
gaf hetzich over, en werd toen uitgeplun- Picteloc is ook de oudste en algemeene naam
derd enzwaar gestraft. Later bracht Sulla voor stadhouder, zie propraelor.
er eene kolonie been.
Praetorini, zie co/scales praetoi'iae.
Praetorium, de ruimte in de legerplaats,
Praerogativa, een woord, dat bij de eomitia
centuriatateLuisbehoort.In heteerst 200 voet lan g en 200 voet breed, waar de
stemden de 18 riddercenturiën het eerst en tent van den veldheer was opgeslagen, ook
werden hierom paitei'ogalivae genoemd: na de de veidheerstent zelf.
hervorming dezer comitia . werd door het lot
Praetoriurn Agrippinae, rom.vesting in
eene centuriedereerste klasse aangewezen I , het land der Bataven, gesticht ten tijde van
om voor te stemmen, die dan ceiita iapiweio- ( keizer Claudiiis, tgw. Arentsburg bij Voorqafiva was. Z. ook p»incipivii/.
burg. Hier was tevens een station van de
romeinsche Rijnvloot. De Foasa Corb'ulonis,
Praes, zie vet .
Praesentius(P.), onderbevelhebbervan gegravenin 47 n. C. (detegenwoordige
Q. IPompaedius Silo in den marsischeri oorlog. Vliet) loopt hierlangs.
Praettitii of Praettitini, een stam in het
Praesus, lIQ(f.lOOÇ, iiaooç, stad in oostelijk
Creta, in het gebied der Eteocrëtes, in 140 Z. van Picnum.
loor de Grieken van het eiland vernietigd. '
Praevarieatio (van votes,krom)isliet
Praetexta, toga met purperen rand omwe- lieulen van een aanklager met den beschul ven, zooals te I-home de curuhische overheden diode. Daar bij de Rom. in rechten het non
i bio in i (1e )i i gold,zocht een schuldige, die
en kinderen droegen.
Praetexta, nl. fabala, cciie tragoedia, die cone ernstige aanklacht vreesde, wel eens een
op rom. bodem speelt en waarin de spelers,' zijner vrienden te bewegen hem aan te kialie dehoofdrollen vervallenenberoemde 1 gen, natuurlijk met het doel om door scheeve
of hooggeplaatste Rom. voorstellen, de toga' of verdraaide behandeling der zaak de aanPraetexta drageii. in het algemeen zag men klacht te verliezen en den schuldige te hoo
'te Rome niet gaarne Horn, ten tooneele ge- ren vrjspreken. Het bewijs van praevaricatio
was moeieljk te leveren ;werd zij echter
voerd.
•
Praetor, ?7('vthr, O'tQ(f. rt776c. in i67, toen bewezen, dan was eerloosheid er het gevolg
van en kon deaanklacht dooreen ander
delea' Licinia Sectia dentoegang tot het
worden opgevat.
onsulaut vow- de plebejers had opengesteld,
werd voor deciviele rechtspraak het praeIItázroQ, beambten L'j het financiewezen
torsambt in het leven geroepen. in 337 werd te Athene, dieboetene. cigi., voor zoover
ook de praetuur voor plebejers opengesteld ;
zij ten bate van den staat kwamen, moesten
de eerste plebejische praetor was Q. Publilius
innen.
Philo. In 241 werd het getal praetoren op
Pranthum, ontbijt, doch niet zooals wij in
1
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(len ochtend (rebruiken, dat ie lucafi/ i;r heet
( n niet algemeen in zwang was, maar een
soort van lunch omstreeks den middag (12
uur).
Prasiae, iT)fwwi. 1) stad op de Oostkust
e^lts aan de Z.O. kust
van Lac.onica. - 2) (l^l
van Attica.
Prasias incus, JI()Uotac ^.ï,u^^r;, ii eer in
Thracië, door den Strynl.on gevormd, even
ten N. van Amphipolis.
Prasii, IIpáiuoi., machtig indisch volk aan
den Ganges, niet de hoofdstad Palil)othra.
Omstreeks f300 bracht hun koning Sandraeottus een leger van 00000 man met

1000 olifanten op de been.
Pratinas. II^^f c&i «ç, van Phiius, een van
de oudste treurspeldichters te Athene, tijd
Hij wordt de eerste-genotvaAschylu.
dichter genoemd, die te Athene een satyrdrama liet opvoeren.
Praxa ora s, 11c ui«yoouS, Athener, schrijver
eerier geschiedenis van Constantijn den
Groote, van Alexander en van de koningen
van Attica, die bijna geheel verloren zijn.
Hij leefde in de 4de eeuw n. C.
Praxilla, it)c ltllcc, van Sieyon, lyrische
dichteres omstreeks het midden der 5d e eeuw.
Praxiphanes, IIr«itráJ'1?s, van Mytilene of
van Rhodos, 'leerling van Theophrastus,
later zelf leeraar der peripatetische wijsbegeerte. hield zich voornamelijk met grammatische studiën bezig. -- Een ander van denzelfden haam wordt onder de leermeesters
van Epicurus genoemd.
Praxiteles, _ IpnEt r,F2 , Athener, een van
(le grootste beeldhouwers, wiens beelden uit
schoonheid van vormen en-muntedor
hevalligheid van stand ( ± 350). Een van
zijne meesterstukken was de .Aphrodite, die
hij voor de Cnidiërs naakte. Een Hermeskop
van Pr. is op blz. 311 afgebeeld.
Prelius laetts, moeras op de etruscische
kust, ten Z.W . van Rusellae.

Prexaspes,

1tfl?lá(Ji!1?c, een

gunsteling van

Cambyses, op wiens bevel hij Smerdis doodde.
Na den dood van Cambyses (522) maakte
hij, om den val.schen Smerdis te ontmaskeren, zijne daad aan het volk bekend, terwijl
hij op eel toren stond, daarop wierp hij zich

naar beneden.
Priamides,

I1otr,5cl;cr1;7 , Hector,

Paris e. a.

zonen van Priaxnus.
Pt iamus . iL^)G( ✓ /4OÇ, 1', zoon van Laomedon
en Strynio. Toen Heracles Troje had ingeuomen, werd hij gevangen genomen, maar
door zijne zuster Hesione vrijgekocht, vandaar werd zijn oorspronkelijke naam Podarces in Pr. (van ;roi«m9«L) veranderd. Na liet
vertrek van Heracles volgde hij zijn vader
op, hij ondernam . als bo»_dgenoot der Phrygiërs een krijgstocht tegen cie Amazonen,
Duwde niet Arisbe, later niet Hecabe, en
leefde met het talrijk kroost (50 zoons en
50 dochters), dar hij bij deze en andere
vrouwen had, gelukkig en tevreden, totdat
de trojaansche oorlog uitbrak, die hem eerst
van bijna al zijne zonen beroofde en leem
eindelijk regeem-ing en leven kostte. Aan den

oorlog neemt hij wegens zijn hoogen leet
tijd persoonlijk geen deel, slechts tweemaal
kont hij buiten de stad, eerst om een verdrag
te sluiten, waarbij de oorlog door een twee gev echt tusschen Paris en Menel us beslist
zou worden, later onder geleide van Hermes.
om van Achilles de uitlevering van het lijk
van Hector af te snleeken. Toen de Grioken
de stad binnendrongen, zocht de grijze koningmet zijn vrouw en dochters een schuilplaats
bij liet altaar van Zeus, maar toen bij zijn
zoon Poiltes door Neoptolemus zag dooden g
slingerde hij zijne lans naar den vijand, dit
daarop in woede op hem toeliep en hem met,
zijn zwaard doorstak. — 2) zoon van Polttes
no. 1, tochtgenoot van Aenéas.
-

,

Pri pus,

Í.Í (7000,

zoon van Dionysus, Her-

mes, Pan of Adonis en Aphrodite of Chione,
een god van wijn- en tuinbouw, van vee- en
bijenteelt, ook van visscherij, vooral te Lampsacus vereerd, van waar zijn dienst zich over
het overige Griekenland schijnt te hebben
uitgebreid. De Hone. identificeerden hem met
\1ut -Inus. Zijne beelden werden veelal in
tuinen en wijnbergen geplaatst om als vogel verschrikker te dienen. Men offerde hem de
eerstelingen der vruchten, melk, honig, bokken
en ezels. Hij wordt sons afgebeeld als een
knaap, soms als een grijsaard, gewoonlijk

met vruchten, een snoeimes of een horen van
overvloed in de land.
Priène. iin.rx-i^, aziatiseh-ioiiische stad op
de zuidelijke helling van den berg Mycahe en
aan de Latmische golf. In de 4de eeuw is de
stad zeer regelmatig herbouwd, en, nu zo
door de Duitschers opgegraven is, geeft ze

een goed denkbeeld van een hellenistische
stad. De wijsgeer Bias was hier geboren.
Prinhigenia, bijnaam van. Fortuna, waar
zij vooral te Praeneste vereerd werd.-onder
Zij werd daar als de oudste dochter van_
Jupiter, maar later als de moeder van Jupiter
en Juno beschouwd en had eens beroemd orakel,
dat geraadpleegd werd door het werpen net:
eikenhouten staafjes, waarin ouderwetsefie
letters gesneden waren.
Primipilus, Primus Pilus, zie (e,/how .
Primus, zie 1 Trion i n ° . 1.
Prineeps, de oorspronkelijke keizerstitei,
door Augustus aangenomen als natuurlijke,
pi inaeeps senates.
Prineeps inventiïtis. Degenen, die bij het
opmaken der ridderlijsten door de censoren
bovenaan geplaatst waren, werden principes
iynveimteti.s genoemd. Onder Augustus werden
zijne beide kleinzoons C. en L. Caesar door d.e,
ridderschap tot principes invenfuctzs uitgeroepen, en vervolgens werd liet gebruikelijk
dat de vermoedelijke troonopvolger dezemi
titel voerde.
Princeps senátus. Hij, die bij het opnlakeui
van de lijst der senatoren door de censoren
als de Meest waardige bovenaan werd geplaatst,
werd princeps .senates genoemd. Het was een
groot eerbewijs, en zoolang liet gebruikelijk
bleef, in senaatszittingen den princeps het
eerst naar zijn gevoelen te vragen, was deze
waardigheid imi_et van belang ontbloot.
,

-

-

PiJN CIPE.S.-PROC T E.
-Principes, zie cen ui ia.
Prï rncipiuui. .Lij de (o,)ril/'rs car;°zc^lu en fi ibzula
stemden alle af deelingen tegelijk. Als nu de
stemmen geteld -varen, kwamen de roycttoj•es
(stemopnerners) olp bet leiiipluiii 'de spreek plaats), waar de voorzitters der vergadering
zich bevond. bijeen. Nu werd bij loting
vastgesteld. in welke volgorde elke afdeeling
den uitslag zou nededeelen. De naam van
de eerstgevraagde afdeelin.g, zoowel bij de
-curiae als bij de tribus, heette vriizcipr'um,
en werd, als het een wet gold, niet den
naam van den burger, die daarin liet eerst
gestemd had (qur' _pri.jïi 2^ scizei() aan het hoofd
van de wet vermeld. Z. ook praeïoyafleea.
.fit°iseiánouts, van Caesarea, rong. taalgeleerde
.

te Constantinopel (± 500 na C. ,i, wiens in-

sfiíutioizes grammalicue in de middeleeuwen
nog lang als latij nseh e spraakleer werden ge-

bezigd.
Prysells, 1) zie Ileleidlus _Pri.scus. — 2) een
Thraciër, die door Theodosius II als keizer
gezant tot Attila werd gezonden en eene-lijk

50^^

gundifrs terugdrong en aan het van alle
zijden bedreigde rom. rijk aldus verademing
schonk. Hij herstelde de Rijng;rens, en beschermde de steden aan den Rijn, door aan
de overzij de casfella, observatieposten, op te
richten. Hij overwon de tegenkeizers Proculus en í3unusus, verplaatste 100000 Bastarners naar liet bijna ontvolkte Thracia enn
had eindelijk rondom vrede. Daar hij echter
ook in vredestijd de soldaten arbeid liet
verr ichten en hen gebruikte om langs den
Donau moerassen droog te leggen en wijn
aan te leggen, en omdat hij zich had-garden
uitgelaten, dat hij eenmaal geen soldaten meer
hoopte noodig te hebben, brak er een oproer
uit, waarin hij werd doodgeslagen. — 2) Al.
J nlerius Proózus, uit Berytus, beroemd rom.
taalgeleerde tijdens _Nero.
Procas (Silvius), koning van Alba Longa,

vader van Numitor en Amu] ins.

geschiedenis van het rom. rijk en van de
oorlogen met Attila schreef. Er zijn. nog
fragmenten van over. — 3) Affius _Pr isons,

Proehyta, eiland op de kust van Campania, bij kaap Misënuni, thans Procida.
Pr oeflii . Cicero vermeldt twee mannen van
dezen naam een volkstr ibuun, die in slechten
roep stond en veroordeeld werd, en een geschiedschr ijver. Overigens zijn beiden onbe-

schilder onder de regeering van Vespaslanus.
Pr ivernuttt, oude volscisehe stad in Latium,

kend.
Pr oeléa, Iloóx;et«, dochter van Laomedon,

reeds vroeg door de Rom. tot kolonie gemaakt.
Het lag aan den Amasenus e n had belangrijken
wijnbouw.
Privdlegittrn (van priv113 en le.P' , 1) eene
wet, die tegen één enkelen persoon gericht
)

is, zooals de lea; Clodia tegen Cicero. — 2)

een wet of besluit ten gunste van één persoon
of van enkele personen, vandaar voorrecht.
tiu f3oL.L„ te Athene een aanklacht bij de
volksvergadering, waarop echter alleen eene
voorloopige veroor(leeling konde volgen; daarna werd de zaak voor een van de gewone
rechtbanken gebracht. De ;tv. werd alleen in
bizonder ernstige gevallen toegepast, de uit werking er van bestond, naar het schijnt,
alleen in den invloed, dien zulk een uitspraak
van het volk op de rechters uitoefende.
I[Co 1 )óiJ u'5t(f, praeadvies van den raad,
Bene voorloopige voordracht, waarop de goed
volksvergadering gevraagd werd.-keuringd
IIoó,JoVloL, 1) in oligarchisch geregeerde
staten eene commissie uit den raad om de
aangelegenheden die voor den raad kwamen,
vooraf te onderzoeken en praeadvies erover
uit te brengen. — 2) een college van 10
mannen, te Athene na de nederlaag op
Sicilië (413) ingesteld, om in den daardoor
veroorzaakten nood te voorzien. Zij werkten
in het belang der oligarchie en waren twee
jaar later met alle macht behulpzaam bij het
invoeren van de _regeering der 400. — 3) de
afgevaardigden bij de bondsvergaderin,e der
12 ionische staten.
Probtts. 1) JT. Aurelius Probus, rom. keizer
276-282 na C.), geb. te Sirmium (232),
een man van geringe af komst. Van zijn
militaire loopbaan voor zijn verheffing tot
keizer is niets zekers bekend. Hij was een
uitstekend keizer, die de Alemannen en de met
hen verbonden Longiones, Franken en Bur-

;

gehuwd met Cycnus n°. 2, moeder van Tenes

en Hemithea.
Proeles, IIooz ;eis, zoon van Aristodëmus
no. 1, regeerde na den dood van zijn vader
met zijn broeder Eurysthenes over Lacedaemon; hij is de stam vader van liet k oninklijk
geslacht der Procliden.
Proelils, l:[tif noe, van Constantinopel, geb.
410 na C., beroemd neo-platonisch wijsgeer uit
de atheensche school, aan welker hoofd hij gerunnen tijd stond. Hij wordt beschreven als een
edel en waardig man, die zeer streng en matig
leefde, zijn aanzienlijk vermogen aan liefdadige
werken lbesteedde, en zijn best deed aan het
heidendom door de wijsbegeerte nieuwen steun
te verschaffen. Hij stierf in 485. — Pr. was
een zeer vruchtbaar schrijver, behalve commentaren op Plato bezitten wij van hem
taal -, wis - en sterrenkundige werken en. gedichten.
Procne, -II ih uu;, dochter • van Pandion,
gehuwd met Tereus, bij wien zij moeder was
van Itys. Eens ging Tereus naar Athene om
zijn schoonvader te bezoeken, en Pr. verzocht
hem, als hij terugkwam, hare zuster Philomela mede te brengen. Tereus deed dit, maar
onderweg onteerde hij zijne schoonzuster, en
opdat zij deze daad niet aan Procne konde
verraden, hield hij de zusters van elkander
gescheiden en sneed hij ten overvloede aan
Philomela de tong uit. Toch vond deze middel,
door een kunstig weefsel hare zuster op de
hoogte van het gebeurde te brengen ; om
zich te wreken doodden zij gezamenlijk den
kleinen Itys, en zetten zij zijn vleesch aan
Tereus als spijs voor. Toen deze bemerkte
wat zij gedaan hadden, vervolgde hij beide
zusters met een bijl om ze te dooden, maar
hij haar zonde inhalen,
op het oogenblik dat hij
werd hij in een hoppe of een. havik veran-
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derd, Proene werd een nachtegaal en Philoinëla een zwaluw of omgekeerd.
Proeoiinus lI 0 z6 100 çreeënei1and,
eiland en stad in de Propontis, door de Miuesiers gesticht, met beroemde in armergroeven, thans Marmara. Zie
Proconsul of pro consille. Wanneer de consuls hun ambtsjaar volbracht hadden en naar
hunne provinciën gingen als stadhouders n a
ren zij eigenlijk piibi, maar de senaat verlengde han imperium en bekleedde hen voor
bet bestuur 'hunner provincie met consulaire
macht. Zie pi'ocoqcb/o. Er waren enkele belangrijke provincies, die bij voorkeur aan
consuls werden opgedragen en waarvan de
stadhouder, ook al was hij geen consul geweest, toch pro coiisule werd uitgezonden.
Toen Pompeius den senaat dwon , hem naar
Hispania te zenden, om in den oorlog tegen
Sertorius den proconsul Metellus ter zijde
te staan, moest de senaat hem wel met een
consulair imperium bekleeden en pro conszde
laten uittrekken. Zie ook pïopraeÉor.
Procopius, vriend en bloedverwant van keizer lulidnus, bevelhebber van het leger in
Mesopotamia, liet zich onder keizer Valens
tot) keizer uitroepen (335 na C.), maar werd
reeds spoedig (366) dooi- zijn leger in den
steek gelaten, en door de zijnen aan Valens
uitgeleverd.
Proeris, Hzlzn ç , dochter van Erechtheus,
gehuwd met Cephalus.
Procrustes, HQoxc!oioT1?ç, uitrekker, bij naam van Damastes ofPolypëmon, een wreed
roover, die hij Eleusis woonde. Rij had twee
bedden, een zeer lang en een zeer kort, wanneer
nu een vreemdeling in zijne handen viel, dan
legde hij hem op een van die bedden, lange
personen bracht hij op de maat van het korte
bed door een stuk van hen af te snijden,
korte rekte hij in het lange zoo lang uit,
totdat zij stierven. Theseus doodde hem.
Procu1ius Varro Murua (C.), rom. ridder,
wien door Augustus was opgedragen, Cleo
patra als gevangene naar Rome over te brengen. Horatius prijst hem, omdat hij zijn
vermogen gedeeld had met zijne broeders, die
in den burgeroorlog alles verloren hadden.
Rij bracht zichzelf, toen hij ziek werd, door
vergif om het leven.
Proenli. 1) inline Proculas verhaalde aan
het rom. volk, dat Romulus in een onweder
ten hemel was gevaren. ) Sempronius Proerl2s, beroemd rom. jurist uit de school van
Q. Antistius Labeo, naar wien diens volge
lingen Procuuicmni worden geheeten. In de
Pandecten vindt men nog uittreksels uit zijne
werken. Hij leefde ten tijde van Nero. - 3)
Procuius beproefde in 280 na C. een opstand tegen keizer Probus, hij moest echter
de wijk nemen naar de Franken, die hem
uitleverden, waarna Probus hem ter dood liet
brengen.
Prodllhini, zie Jiocalz n. 2.
Proenratio. 1) de werkzaamheid van een
procurator. - 2) het nemen van maatregelen
om ongelukken en rampen af te weren, die
doorprociigia en poutentct werden aangekondigd.
T7

g

Procurator, degene die voor een ander eene
zaak bezorgt, de zaakwaarnemer, in het hui
selijk leven de huishouder, de slaaf die de
geheele huishoudingbestuurde. Onder de kei
zers werd in de keizerljke provinciën het gel delijk beheer opgedragen aan procuratore
Cacsa;'i, die dus de vroegere quaestoren ver
vingen en ook wel belast werden met het
stadhouderschap over kleine provinciën, die
als onderdeelen eener grootere werden beschouwd. Zoo was b.v. Pontiiis Pithfus procurator van Judaea, dat als een aanhangsel
van Syria werd erekend. Ook de bestuurders
van verschillende takken van het financiewezen droegen wei dezen naani, bv. procarc
lor rel ])?-ivakle, bestuurder van 's keizers veimogen, procurcbor rneEa llorum, enz. Voor deze
betrekkingen werden gewoonlijk equites ge
nomen.
g

-

Procyon, JIQozIWP, Z. (]anis mino r .
Protheliltor of pro tlietatore. Het eenige hi-

kende geval van iemand, die, zonder eigenlijk den titel van dictator te hèbben, toch met
deze waardigheid werd bekleed, is dat van
Q. Fabius Maxiinus in 217. Zie dictafor.
Prothens, f46rYtoç, 1) uit Phoeaea, episeil
dichter uit zeer ouden tijd, aan wien eene
Mu'i'ciç werd toegeschreven. - 2) van hUis
op het eiland Ceos, beroemd sophist, kwam
als gezant naar Athene, en vond er zooveel
bijval, dat hij er zich vestigde. Hij stond in
vriendschappelijke betrekking met Socrates,
Xenophon, Plato, Euripides, Isocrates en vele
andere mannen van naam, waaronder sommige zijne leerlingen genoemd worden. Hij
besteedde vooral veel studie aan de verschillende beteekenissen van synonieme woorden,
met een spitsvondigheid, waarmede Plato
dikwijls den spot drijft; overigens spreekt
deze van hem altijd met groote achting.
OoqrTpo 11QoJixoi was een soort van spreekwoordelijke uitdrukking. Bekend is zijne allegone van Heracles op den tweesprong (z.
Xenophon's Memorabilia II 1, 21 sq.) ; ovengens is niets van hem bewaard gebleven.
Prodigiuni, zie auguria.
fIi(h1txo ç , de voogd van een niindenjanig
koning te Sparta, die in naam van zijn pupil
de regeening uitoefende.
Prodomus, 7(Q6(Yo / oç, zie teraplum.
HQodQn, 1) het recht vooraan te zitten, in
het bizonder in den schouwburg, een recht
dat te Athene als eerbewijs verleend werd
aan aanzienlijke of verdiensteljke personen,
ook vreemdelingen. 2) voorzitterschap, in
het bizonder het voorzitterschap van den raad
en de volksvergadening te Athene. Dit werd
vroeger bekleed door den irr&othç (z. I/tnxáiieiç), maar sedert omstreeks 378 door een
van de Yot, waarvan bij het begin van
iedere prytanie 9 door het lot werden aangewezen, nl. een uit iedere phyle behalve
die, welke de prytanie had.
c2.
Iotoqioxi, het voorschieten van de t'orpooc2.
In iedere symmorie waren 15 van de rijkste
leden verplicht om, wanneer eene tocogá uitgeschreven werd, in spoedeischende gevallen
het geheele aandeel der symmonie voor te
(;
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schieten, waarbij zij natuurlijk het recht
hadden het voorgeschotene van hunne medeleden terug te vorderen.
Proëina, Proherna, H6u', stad in het
W. van het thessalische landschap Phthitis.
Prorosia, TIQoQ6ota, feest bij het begin
van den bloeitijd, den 13e11 Boëdromion te
Eleusis uit naam van alle grieksehe staten
ter eere van Derndter gevierd.
Proetides, HQord':ç, de drie dochters van
Proetus : Lysippe, Iphianassa en IphinoÉ ; zij
werden met waanzin gestraft, omdat zij zich
schooner genoemd hadden dan Hera of omdat
zij den dienst van Dionysus veracht hadden.
Terwijl zij, in den waan dat zij koeien waren,
door bosschen en weiden ronddwaalden, sloeg
de kwaal ook op andere vrouwen van Argos
over. Zij werden door Melampus (z. a.) genezen.
Pioetus, Tlearo q , z. Aciisias en Be/erophon.
V. s. verjoeg hij Acrisius uit Argos en werd
hij door Perseus niet het Medusahoofd versteend.
Profesti (dies), werkdagen, zie Fezi (dies)
HQoyc()1, ook 7tQO1dAtU- ycuwr, een plechtig offer, dat men, alvorens zich in den echt
te begeven, aan de besclierm(roden van het
huwelijk bracht.
f1Qol, bruidschat, werd aan den man in
vruchtgebruik, niet in eigendom gegeven.
Daar een huwelijk zonder bruidschat tot de
zeldzaamheden behoorde, vereenigden rijke
lieden zich soms om arme meisjes aan een
bruidschat te helpen.
H6xhpnc, de eisch om zekere documenten
over te leggen, die als bewijsstukken in een
proces moesten dienen. Werd die eisch door
een van de partijen aan zijn tegenpartij gedaan, dan behoefde deze daaraan niet te
voldoen, ofschoon hij natuurlijk door eene weigering zijne zaak in een ongunstig licht stelde;
waren echter de bedoelde stukken in handen
van een ander, dan koude deze, naar het
schijnt, gedwongen worden er een afschrift
van te laten nemen.
Proletarii, van proles afgeleid. Het zijn de
arme burgers, die geen belasting betalen en
dus den staat niet dienden met hun geld,
maar alleen door het verwekken van kinderen. Hun vermogen bedroeg minder dan 4000
as. Zij, die een hoogeren census hadden, heetten adsidei of locupletes. De prol. werden slechts
bij uitzondering opgeroepen om te dienen.
Eerst Marius nam hen en de capie eensi in het
leger op, dat zoodoende een huurleger werd.
Prologns, n:6oyoç, in een tooneelstuk het
gedeelte, dat bij wijze van inleiding de toe5tanden uiteenzet en aan de eigenlijke handeling voorafgaat; in stukken, waarin koren
optreden, het gedeelte, dat aan de 7rd o o dog
voorafgaat.
Promachus, Ili/L((OÇ, 1) zoon van Parthenopaeus, een van de Epigonen. - ) zoon
van Aeson, werd met zijn vader door Pelias
3) bijgedood, terwijl Idsori afwezig was.
naam van Athna, van Heracles te Thebae,
van Hermes te Tanagra.
Prointheus, floi&fç, zoon van Tapetus
en Clymene, waagde het de wijsheid van
.

--

Zeus op de proef te stellen. Na (ie overwinning der Titanen, tegen wie Pr.. ofschoon
hij tot hen behoorde, Zeus had eholpen.
zonde vastgesteld worden, welke offers den
goden toekwamen. Pr. doodde nu, als vertegenwoordiger der menschen. een stier. en
wikkelde het vleesch en de ingewanden in
de huid, terwijl hij de beenderen met vet
bedekte, daarop verzocht hij Zeus zelf te
kiezen, en hoewel deze zijn list doorzag. koos
hij het slechtste deel. Tot straf voor de bedriegeljke bedoeling van Pr. ontnam hij
echter den mensohen het vuur, maar Pr. stal
het weder van den Olympus en bracht het
op aarde terug. Nog meer vertoornd strafte
Zeus de menschen nu door hun Pandora
( z. a.) te zenden. Pr. echter werd aan een
rots geklonken, waar een arend hem iederen
dag aan de lever knaagt, die echter 's nachts
weder aangroeit. - In andere verhalen heeft
Pr. ook no g door andere
weldaden, aan d
e
menschen bewezen, den toorn van Zeus opgewekt, die juist het plan had opgevat het
menschengeslacht te verdelgen. Niet alleen
had hij hun het vuur gebracht, maar ook
door hun vele kunsten te leeren (bouwkunst,
sterrenkunde, letters, cijfers, geneeskunde,
waarzeggen) trachtte hij hen tot hoogere beschaving te leiden. Daarvoor aan een rots
vastgeklonken, verklaarde hij, dat hij alleen
door de mededeeling van een geheim Zeus
konde redden van een gevaar, dat eens zijne
regeering zonde bedreigen, en daar hij hardnekkig weigerde dit geheim te openbaren
voordat Zeus hem van zijne boeien bevrijd
zou hebben, werd hij met de rots in den
Tartarus geworpen. Daar hij ook nu niet
toegaf, werd hij na lange jaren weder op aarde
teruggebracht en nu werd de arend gezonden,
die aan zijn lever knaagde, wat niet zou
ophouden voordat een onsterfelijke in zijn
plaats wilde sterven. Na. 30 jaar was Chiron
( z. a.) hiertoe bereid, en nu doodde Heracles
met toestemming van Zeus den arend en bevrijdde Pr. Deze openbaarde nu van zijn kant
het bedoelde geheim, nl. dat Zeus, wanneer
hij met Thetis huwde, bij haar een zoon zou
krijgen, die hem van de heerschappij zonde
berooven. - V. s. had Pr. bij het ontstaan
van de wereld of na den watervloed van
Deucalion den mensch uit aarde en water
geschapen. Aan zijn zoon Deucalion had hij
den raad gegeven een schip te bouwen, waarmede hij zich bij de komende overstrooming
zou kunnen redden. ----- Op vele plaatsen genoot Pr. goddeljke eer, dikwijls in vereeniging met Athëna en Ilephaestus ; te Athene
had hij een heiligdom. in de Academie, waar
jaarlijks een feest (HQota) te zijner eer
gevierd werd; het voornaamste van dit feest
was een wedloop met fakkels.
Promulgatio (rogationis), het openlijk be
kendmaken van een wetsvoorstel, zie Trinung

-

dinum.

Promulsis, zie coeua.

bijnaam van Athèna te Delphi,
waar haar tempel vMr het groote heiligdoni
van Apollo stond.
HQO((s,
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Pr'oliaos, ;lQórao-, zie ternpium.
Pro(n)iii, Ylvóz'ob, stad aan de 0 -zijde van
het eiland Cephallenia.
Proriuba, .) bijnaam van Juno, als huwelijkstichter es. — 2) bruidsdanse, wier taak het
was, van de zijde der bruid het noodige in
orde te brengen en haar in liet huwelijks
=ven in te leiden. V oor p1o2/u/ cie koos men-ld
liefst jonggehuwde vrouwen van onbesproken

edrag.

Plopertius (Sex.), ver moedelijk in of omstreeks 50 te Asisiuin (Assisi) in _Umbria
geboren, was reeds vroeg vaderloos en werd
door eenti der landverdeelingen van Oetavi^.ilus van zijn vaderlijk erfgoed beroofd. Naar
Rome gekomen, ontbrandde hij in liefde voor
de schoone Hostie, die hij in zijne minne dichten onder den naam van Cynthia bezong.
Hoewel zij hein door hare wispelturigheid
en ontrouw meermalen grievend leed aandeed,
bleef de liefde voor haar in het hart van
Pr. geworteld. Zijne elegieën, fijn gepenseeld,
dragen de sporen van gloeiende bezieling en
vereenigen natuur en kunst in zich. Door
veelvuldige zinspelingen op oude mythen is
hij echter dikwerf moeilijk te begrijpen.
Hij stierf jong, waarschijnlijk in of omstreeks
het jaar 15.

Pr opoetides, misjes van Amatlius, die de
godheid van Aphrodite loochenden en tot
straf daarvoor in steengin veranderd werden.
Propor.tis, Iloolropriq, de Voorzee (vóór den
Pontus Euxinus). thans zee van Marmara.
Propraetor of pro praetor e. Wat van de
consuls is gezegd, die als stadhouders door
den senaat met consulair imperium werden
bekleed (zie proconsul), geldt ook voor de
praetoren, die na het verstrijken van hun
ambtsjaar pro pri ecore naar hunne provinciën
gingen. Daar echter de algemeene naam voor
stadhouder praetor is, geldt de titel pro praetore
ook van hem, die een stadhouderschap tijdelijk waarneemt. Kwam b. v. een stadhouder
te overlijden en viel dan zijn quaestor in
zijne plaats in, dan was deze quaestor _pro
praetore, d.w. z. quaestor niet stadhouderlijke
macht. Zoo vindt men ook wel eens een
legatus pro praetore. In den keizertijd is dit
de titel van de stadhouders der groote kei
provincies, die voor den keizer het-zerlijk
bewind voerden, zie leyous.
Propylaea, 1Iijo7tí 1k(^GCC, zie -Phèrmae.

Proquaestor of pro gaaestore, hij, die tij -

delijk het ambt waarneemt van een overleden
of tusschentijds afgetreden quaestor. Daar
hiervoor door den stadhouder meestal een
legatus wordt aangewezen, draagt deze den
titel: legafus pro quaeslore. Enkele malen
vindt men ook, dat het ambt van een quaestor
door proroyatio verlengd wordt (zie hierover
p roconsul), denkelijk wanneer er quaestoren
te kort kwamen. In zood;ni_g geval was de

titularis iograesor,
Proro,gatio, is het verlengen van iemands
ambt. Voor de eerste maal is dit voorgekomen in 326, toen het volk op verzoek van
den senaat besloot, dat de consul. Q. Publilius Philo ook na afloop van zijn ambtstijd

liet iii er «crr zou behouden met den titel
_pro eonsale. Sedert dien tijd werd door de
p)orogalio Ji/peruí dikwijls in een tekort aan
beschikbare ambtenaren voorzien. In den beginne werd liet i' vl)eriuur verlengd door een
volkshesluit, sedert den tweeden Punischen
oorlog, v. a. sedert 250, meest door den senaat.
Door Sulla werd de prorocgcrtio van het consulaat en de praetuur tot regel gemaakt.
Zie Proconsu en Propraelor•.
Prorsa, z. G arren €a.
Prosedniul1i, la'ooónrvbov, het tooneel in
engeren zin, d. i. de door achter- en zijwanden
begrensde ruimte.
Proseih i ti m, I4óo ytoii, vroeger Pylene, Hi??1')?, stad in Aetolia aan den Zuidkant van
den berg Aracynthus.
Proseleni, Iiijooe^ iroG, z. -4r cadi(t.
.Iljoo?; I'rot, proselyten, Joden genooten. Van
-

af de 3de eeuw maken de Joden, evenals de
aanhangers van andere Oostersche godsdiensten, veel propaganda voor hun geloof, en
telkens vindt men er melding van gemaakt,
dat velen, ook in Rome, zooals blijkt uit de
Ronzeinsche dichters, zooal niet geheel tot
het Jodendom over gingen, toch zich nauw
daarbij aansloten, en enkele gebruiken, zooals
de Sabbathvieri.ng, overnamen. Zij worden in
liet N. T. rr000i; vrot, die zich aangesloten
hebben, of ook wel o^,I'ou„j'oG, -ui, (ray OFOv),
Godsdienstigen, genoemd. Zij blijken zeer
toegankelijk voor het Christendom, en hebben
de verspreiding daarvan in de Heidenwereld
bevorderd.
Proserpina = Persephone. De dienst van
Proserpina en Dis werd in Rome ingevoerd
tengevolge van een uitspraak der Sibyllijnsche boeken, zie Ceres, Ter°enlini luck en
Terenlum.
Heoox^Çrn(LG i kussen, ook ome te zitten en
om op de rustbanken, waarop men bij den
maaltijd aanlag, den linkerarm tot steun te
dienen.
,

oox í1o1, Z.

Il000zi ,7a z. _Acloratio en Adulalio, door
,

de Grieken als een teeken van uiterste slaafschheid beschouwd. De wensch van Alexander
d. Gr., om de Tca. ook bij Grieken en Macedoniërs in te voeren, vond veel tegenstand.
Pr'osodia, 70000db(L, hymnen, onder begeleiding van fluitspel door een koor gezongen,
wanneer het zich op feestdagen in optocht
naar een tempel begaf.

Prosopitis, i1oow7t ct c , eiland en provincie
(rroeóc) in de Zuidspits der Nijldelta.
ÍIvooth z ?/ ç, Z. act” coGxoc.
.liijOOiia17fAf, Z. ^fLr,^^.

H 6oro, de vier overdekte zuilengangen,

die de ai) van een woonhuis omgeven, v. a.
alleen de galerij, die aan de zijde van den
ingang gelgen is, of deze met de tegenover
-ligend.
Prostylns, n000rt^).oS, z. templum en vergelijk de teekening bij Amphiprostylus.
Protagoras, Howrayóo«S, van Abdéra, een
der beroemdste grieksche sophisten (485-416).
Nadat hij zich met taalstudie en rhetorica
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lalysus als jager voorgesteld, dat later in
bezigge1ioudei had en de stelsels der oudere
den Yredetempel te Rome was en bij den
wijsgeereu 1()ndig bestudeerd had trad hij
als Ieeiaar 01). Hijzelf was de eerste, die
brand van dien tempel verloren ging. Toen
Deinetrius Poliorctes Rhodus belegerde, waar
zich sophist noemde en liet zich voor zijn
UfldelWijS 100 rninae betalen. Hij loochende
Pr. woonde en werkte, liet hij de werkplaats
van den kunstenaar, die buiten de stad
bet l)estaan van absolute, objectieve waarheid
en leerde, dat voor dcii niensch alles was
gelegen was, door eene wacht beschermen, en
zooals het hem toescheen. Te Athene, waar : dikwijls bracht hij er zelf een bezoek. Zelfs
hij zich sedert 450 meestal ophield, vond hij
liet hij zich de overwinning ontsnappen, doordat hij niet er toe koude besluiten de stad
grooten bijval, v. s. werd hij door Pericles
naar Thurii gezonden omer de wetten
van die zijde aan te vallen, waar de lalysus
van Pr. zich bevond.
te herzien. Daar hij in een van zijne werken
gezegd had dat hij niet wist of er goden
Protornachus, liwrôaazo , 1) atheensch
waren en dat een menselienleven te kort was
veldheer in den slag bij de Arginusen, ging
0111 zulk een duistere zaak te onderzoeken,
vrijwillig in ballingschap, om aan het proces
werd hij als atheïst aangeklaagd en veroortegen hem en zijne ambtgenooten te ontkodeeld. Zijn werk werd op de markt verbrand,
men. - 2) aanvoerder der ruiterij onder
Alexander den Grooten.
en v. S. werd hij verbannen. Hij begaf zich
naar Sicilië, maar verdronk op reis.
Provincia, de door wet, senaatsbesluit of
Prote, liQd)ri/, eiland en reede op de W. aortieio aan een ambtenaar cum 'dnpeiio toebedeelde werkkring of het terrein van werkkust van Messenia.
zaamheid. De senaat bepaalde gewoonlijk den
Protesi1ius, 1iwrsolaoç, zoon van Ipliiambtskring (provincia) der consuls ; de praedus, koning van Phylace, nam deel aan den
toren botten na hun benoeming, wie van
tocht tegen Troje. Hij was de eerste, die bij
de aankomst van de vloot aan land sprong,
hen als _praelor U)ba/ZUS de provincia urbana,
maar hij werd terstond door Hector gedood.
wie de provincia pereqrina (de rechtspraak
onder vreemdelingen) zou hebben, wie als
Te Elaeus was zijn graf met een rijken tem
voorzitter van één of meer quaestiones zou
pel, ook te Phylace had hij een heiligdom,
z. ook Laoc1ciiiici.
optreden. Later beteekent provincia voornamelijk ambtskring buiten Italië, en gaat
Proteus, i41wl:fl!ç, een oude zeegod, die op
het eiland Pharus de robben van Amphitrite
dan in de beteekenis van wingewest over.
weidt. Hij bezit de gave der voorspelling,
Provocatio, beroep op de volksvergadering
als rechter en wel op de centuriaatcomitiën
maar hij geeft zijne voorspellingen niet dan
gedwongen, en tracht door allerlei gedaante
in lijfstraffelijke zaken en op de tribuutcomitiën of liet concilium piebis bij boeten boven
verwisselingen te ontsnappen aan hen, di
hem ondervragen. Zie ook Helena. - V. a.
een zeker bedrag. Zie leges Valeriae, leyes
was hij koning van Pharus, zoon van Posei
Porciae, ier Aeeruia Tarjieia, lea' Julia Papiria.
don, echtgenoot van Psamathe, of hij was I Het recht van provoc&io was ingesteld als
waarborg tegen willekeur en mishandeling
naar Thracid gegaan om daar met Toröne in
het huwelijk te treden, maar wegens het
van de zijde der magistraten. De provocatie
geldt niet voor vrouwen en vreemdelingen,
slecht gedrag zijner zonen, Tmolus en Tele
gonus, had hij Poseidon verzocht naar
en is beperkt tot de banmijl, de grens van
Aegypte te mogen terugkeeren.
het imperium clomi. Na de. instelling der
1I60 ,-ç wgioa, tentoonstelling van een quaesfiones perpeeiae werden de iudicia popu ii
lijk. Op den dag vóór de begrafenis werd het
uitzondering, doch zij bleven toch bestaan,
lijk, nadat liet gewasschen, gekleed en beevenwel niet zoo, dat men van een eenmaal
kranst was, in het voorste gedeelte van het
gewezen vonnis op het volk kon appelleeren.
buis op een bed gelegd, niet de voeten naar
Zie echter Antoniae (leyes) n°. 6. De rom.
de huisdeur gericht. Bloedverwanten en
republiek kende geen appèl van gevelde
vrienden kwamen den afgestorvene dan het
vonnissen; het komen in hooger beroep daglaatste bezoek brengen, en zongen te zijner
teekent uit den tijd der keizers.
JlQ61/QÇ, de gastvriend van een staat, niet
eere plechtige klaagliederen.
Prolis, llirbç, van Phocaea, stichter van zonder grond met onze tegenwoordige consuls
Massilia en stamvader van het geslacht der
vergeleken, daar hij in zijn staat de belangen
Protiaden aldaar.
waarnam van den staat, welks 7co. hij was.
Protogena, 1iwroy'ta, dochter van Deu- In den staat, dien hij verte g enwoordigde,
genoot hij daarvoor ook zekere voorrechten
calion en Pyrrha, gehu\vd met Locrus, bij
boven andere vreemdelingen. - De croismi
Zeus moeder van Opus.
Protogenes, I[wcoyiiiç, van Caunus, uit van een bepaalden staat wordt soms door
de 2de helft van de 4de eeuw, een van de
vele geslachten heen in dezelfde familie
beroemdste grieksche schilders. Tot zijn 50ste
gevonden.
jaar moest hij door handwerk in zijn onderProxenus, HQ6ESrOÇ, 1) Boeotiër, leerling
van Gorgias, vriend van Xenophon, een van
houd voorzien, eerst toen gelukte het Apelles
de aanvoerders der grieksche troepen onder
de aandacht op hem te doen vestigen. Hij
den jongen Cyrus. Na den slag bij Cunaxa
kocht namelijk eenige schilderijen van Pr.,
en deed alles om het vermoeden op te wekken,
werd hij door Tissaphernes verraderlijk gedat hij ze voor zijn eigen werk wilde laten
vangen genomen en ter dood gebracht. 2)
doorgaan. Zijn voornaamste werk was de
van Tegea, vijand van Sptrta en ijveraar
ç
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PRUDENTILIS CLEMENS (A URELIUS)—

voor den bouw van Megalopolis. Bij de
partijtwisten in zijne vaderstad verloor hij
het leven. - 3) van Aphidna, atheensch
veldheer tegen het einde van heiligen
oorlog (347).
Prudeiltius Cleitieiis (Aurelius) uit Hispania geboortig, de beste rorn. chiistendiehter,
leefde in de tweede helft der vierde eeuw
na C.
Prusa, II)Of'Of5 ook Prusias, lIoi'odç, geheeten, 1) (1(7 O(fmpem, aanzienlijke stad van
Bithynia, door Prusias I aan den voet van
den mysisehen Olympus naar een plan van
Hannibal gesticht, thans Brussa.
) ad
llpppizem, kuststadje in het W. van Bithynia
Hyppius,
zie Gies.
aan de rivier
Prusias, lIOl'OLfÇ 1) koning van Bithynië,
oorregeerde, nadat hij zich door gelukkige
logen van de Galliërs en andere vijanden
bevrijd had (13), met kracht en beleid en
vergrootte zijn rijk door de verovering van
Heracla en andere steden. In den oorlog
tusschen de Rom. en Antiochus koos hij de
partij van eerstgenoemden, doch later verleende hij een schuilplaats aan Hannibal. Hij
werd echter gedwongen hem aan de Rorneinen uit te leveren, zie Hannibal n°. 4. TIj
stierf kort daarna. - ) zoon en opvolger
van den vorigen, was geheel en al afhankelijk
van de Rom. en sloot op hun bevel vrede
met Attalus II, dien hij met geluk beoor
loogd ha . In 143 nrerd hij door zijn zoon
Nicomëdes gedood.
•-

d

Prusias, J1ol?Oáç =: Cius.
Z. ilfvav&ç.
I1fl'rai'sa), zekere som,

IIl'C(L'Lf'
10,

die beide partijen
in eene ch;'ij voor den aanvang van het
proces moesten storten tot vergoeding van de
proceskosten, vandaar crc. T&1'(u ni', iemand
aanklagen. Voor zaken, beneden 100 clrachmen geschat, werden geene 7co. betaald, bij
hoogere schatting stonden de in zekere
verhouding tot de som in kwestie. De verliezende partij moest den winner ook zijne
; tQ. vergoeden.
JIpfT(f-JJç, de eerste, voorste, in verscheiden
staten naam van de opperste magistraten. Te
Athene noemde men crnrci'tç de 50 raads
leden, die tijdelijk met het dageljksch bestuur
belast waren (z. 1]ot,). Iedere phyle had de
prytanie op haar beurt, zooals dit bij het
begin van het jaar doo r . loting was aangewezen. Deze betrekking zelve en de tijd,
et
gedurende welken dezelfde prytanen aan het
zijn (35 of 36, in schrikkeijaren 38
of 39 dagen), heet gniarsa, de phyle, waartoe zij behoorden, Tv) i7 fouo. IDe
prytanen zijn den geheelen dag met elkander
in den ()iAoç, in oudere tijden in het Pryta
nëum, waar zij ook gemeenschappelijk hunne
maaltijden gebruiken. Voor iederen dag wordt
uit hun midden door het lot een i,rtorc2r
aangewezen, die voorzitter is van dc raadsen volksvergadering (z. echter .J(QorJo) en
de sleutels van den burcht en van het
archief en het staatsze g el in bewaring heeft.
- Zie ook ltQQU-.
Prytanllm, [!jfl'r(t'an', een gebouw te
-
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Athene, waar aanzienlijke vreemdelingen en
verdienstelijke burgers hunne, van staatswege
verstrekte, maaltijden hielden. - Oorspron
keljk hielden ook de prytanen hier hunne
zittingen en maaltijden.
Psaniathe, Paac&17, 1) Nereïde, bij Aeaeus
moeder van Phocus. - ) z. Lin t s. - 3)
z. J?ïoieus.

Psanimeliltus, I(//t?fJ'tTOC, zoon van Am
sis, laatste koning van Aegypte, werd na
eene regeering van 7 maanden door de Perzen
bij Pelusium verslagen en moest zich aan Cainbyses overgeven (525). Cambyses maakte hem
maar toen kort daarna
stadhouder van Aegypte,
CD
een opstand uitbrak, waaraan Ps. schuldig
geacht werd, werd hij ter dood veroordeeld.
Psaniinefielius, Fiaetxtxoc, 1) een van de
vorsten, die onder assyrische opperheer.
schappj over Aegypte regeerden, wist zich
door middel van ionische en earische troepen,
hem uit Lydië te hulp gezonden, van Assyrib
onafhankelijk te maken (663) en bernaeh
tigd
e daarna het geheele rijk. Een inval der
Scythen kocht hij door groote geschenken
af, overigens breidde hij zijne macht ook
buiten Aegypte uit en ondernam hij zelfs
veldtochten naar Azië, waar hij Azötus na
een oorlog van 29 jaar (640-611) innam.
Gelijk hij zijne verheffing aan vreemde hulp
verschuldigd was, zoo bleef hij gedurende
zijne geheele regeering een beslist voorstan
der van het vrije verkeer van vreemdelingen
in zijn rijk, vooral begunstigde hij den
handel en bevorderde hij de vestiging van
ook bleef
Grieken en Phoeniciërs in Aegypte,
zn
hij steeds grieksche en earische troepen in
dienst houden. Deze nieuwigheden, waarmede
samenhangt de verplaatsing der residentie
van Memphis naar Sais, veroorzaakten groote
verbittering, en velen uit de soldatenkaste,
men spreekt van 2 4 0 , 000 , verhuisden naar
Aethiopië, maar Ps. liet zich niet van den
eenmaal ingeslagen weg afbrengen en had
de voldoening, gedurende zijne lange regeering den bloei en de welvaart van zijn rijk
steeds te zien toenemen. Hij stierf in 609. 2) Ps. II of Psammis, kleinzoon van den
vorigen, koning van Aegypte 594-588. 3) Ps. III = Pe anmenitus.
(

Psaminis, Wéguiq = Psainmetielius II.
Psarns, Wdoo ç , rivier in Cilici, ten 0.
van Tarsus.
I1q5O&W, stemmen door middel van
steentjes (iijfot), die in een urn (fcJQa) geworpen werden, doch dikwijls in het algemeen voor besluiten, ook wanneer dit door
het opsteken der handen (oroia) geschiedt.
Ieder volksbesluit heet ipipuia.
'5idOC((LJ71)tWJ) chz ,, aanklacht tegen
iemand, door wiens valsch getuigenis men
een proces verloren heeft. De veroordeeling
van den aangeklaagde had niet noodzakelijk
de vernietiging van het oorspronkelijk vonnis ten gevolge, maar konde aanleiding geven
tot een 7ca)3'chza.
algemeene naam voor lichtgewapende
troepen: boogschutters, slingeraars, enz., te
s
of lichtge
onderscheiden van de nwru

PSOPH IS -PTOLEMAETJS.
wapende infanterie. Verder verstaat men onder
de oppassers of bedienden der c)r.
Ieder hopliet had een oppasser, om wanneer
hij door zijn zware wapenrusting vermoeid
was op marseh zijn schild en speer te dragen,
verder voor het dragen, requireelen en koken
van de levensmiddelen. In Sparta gebruikte
men daarvoor heloten, in Attica moest ieder
hopliet zelf voor zijn oppasser zorgen, dien
hij dus meestal uit zijn familie of buren koos.
Daar ze ook nu en dan krijgsdiensten moeten
verrichten en tot hun taak ook behoort het
wegvoeren van gewonden en van gevangenen,
plundering en verwoesting an liet vijandelijk
land, zijn ze licht gewapend, met een dolk
of bijl of korte speer.
Psophis, Tw q5i ç , sterke stad in het N.W.

van Arcadia. Het had eene acropolis met
cyclopische muren. Vroeger heette het Phe
-ga,
bijnaam van Hermes, die de zielen der afgestorvenen naar
de onderwereld geleidt.
l'X0t i'rio',
Xo 7to/L7to1/, plaats, waar
men de geesten van afgestorvenen door een
kon laten oproepen om lien over
de toekomst te ondervragen, de antwoorden
ontving men gewoonlijk in den droom.
Psyche, personificatie van de ziel
des menschen ; zij was de jongste van drie
koningsdo?hters, en zoo schoon, dat de menschen haar de hulde brachten, die zij aan
Aphrodite verschuldigd waren. Hierover vertoornd, liet de godin door een orakel aan
hare ouders het bevel geven, haar op eene
eenzame rots te brengen, daarna zond zij Eros
om haar met een van zijne pijlen liefde voor
den leelijksten en gemeensten man te doen
opvatten. Maar op het oogenblik dat Eros
zijn pijl zou afschieten, wondde hij zichzelven
er mede, en bekoord door hare schoonheid,
verplaatste hij haar naar een lusthof, waar hij
haar iederen nacht bezocht. Echter verbood hij
haar ooit pogingen te doen om hem te zien
of te leeren kennen, en aanvankelijk bedwong
PS. haar nieuwsgierigheid, maar na eenigen
tijd wisten hare afgunstige zusters twijfel hij
haar op te wekken, en zij besloot zich zekerheid omtrent den persoon van haar minnaar
te verschaffen. Zoodra hij in slaap gevallen
was, ontstak zij een lamp, maar door zijne
schoonheid getroffen, liet zij, terwijl zij zich
te ver over hem heen boog om hem goed te
beschouwen, een druppel heete olie daaruit
op zijn schouder vallen, de god ontwaakte,
verweet haar haar gebrek aan vertrouwen en
verliet haar. Ontroostbaar over dit verlies,
dwaalde Ps. over de geheele aarde rond om
haar minnaar te zoeken, ten slotte wendde
zij zich tot Aphrodite zelve, die haar wel
vergiffenis beloofde, maar haar eerst een aantal
zware beproevingen oplegde, waaronder zij
bezweken zonde zijn, indien niet Eros zelf,
bij wien de oude liefde herleefd was, haar
geholpen en gesterkt had. Ten slotte werd
Aphrodite verzoend, de beide m.innenden hereenigd, Ps. werd op den Olympus opgenomen
en door Zeus met de onsterfelijkheid beloond.
XaYY6Ç,

'lio7tot 7nsç,

bib

- Ps. wordt dikwijls in vereeniging met Eros
afgebeeld als een vlinder of als een jonkvrouw
met vlindervleugels.
Psylli, oud -libysch volk in het
binnenland van Cyrenaica ; ze stonden bekend
als slangenbezweerders.

Psyra, Psyria, (th), F1')(f (i), eilandje ten W. van Chios. Daar het eilandje
geen wijn voortbracht, zei men van geheelonthouders zIIfi,

ror zItó'moo' dyo'rsç.

-

Psytta li a, rotseilandje in de
zeeëngte tussehen Salamis en de kust van
Attica, vs. Hagios (+eorgios, v.a. Lipsokutali.
Pteleum, 1Inu;h', yaam van onderscheiden
steden; in het thessalisehe gewest Phthiötis
tegenover de invaart van de Pagasaeische
golf, in Elis Triphyliaca, in aziatisch Ionia
bij Erythrae, en ook elders.
Pterelus, [Irs2aoç, koning der Taphirs,
z. Corncieho.

Pteria, fltsQe, district en stad in Cappadocia, vroeger hoofdstad van het rijk der
Hethiten.
IIc('i6J' c1QÛtw, noemt men de zuilen van
de voor- en achterzijde van grieksehe tempels.
Ptoleniaeus, Ptolonm., IIto)s,oç, i) 11or1es, zie Alexander n°. 6 en Perclicccts n°. 3.
- 2 ) neef van Antigonus, wiens plannen hij
eeni g en tijd krachtig ondersteunde (315-3i2),
later knoopte hij echter betrekkingen aan met
Pt. van Aegypte, die hem vergiftigde (309).3) van Epirus, zoon van Pyrrhus, nam gedurende den tocht van zijn vader naar Italië
de regeering waar. Na eene schitterende overwinning ter zee nam hij Corcyra, hij versloeg
Antigonus Gonatas en sneuvelde bij den tocht
van zijn vader naar de Peloponnësus (272).
- 4) Pt. LûWi (Aaych7ç), onder Philippus
van het macedonische hof verbannen, werd
door Alexander bij zijne lijfwacht geplaatst.
Hij had een eervol deel aan alle onderne
mingen van Alexander, streed bij Issus, nam
Bessus gevangen, onderwierp Sogdidna, en
behaalde roem in de indische oorlogen. Hij
had ook bij den koning en bij het geheele
leger grooten invloed en na Alexanders dood
was hij liet vooral, die de verdeeling van
het rijk doorzette. Voor zijn aandeel kreeg
hij Aegypte, door de verovering van Cyrdne
breidde hij zijn gebied uit, terwijl hij den
aanval van Perdiccas op zijn rijk met beleid
afweerde (321). In de nu volgende oorlogen
tusschen de vroegere veldheeren van Alexander stond Pt. aanvankelijk met Antigonus,
Seleucus ba. tegenover Eumenes, nadat deze
echter gevallen was, behoorde hij steeds tot
de vijanden van Antigonus. Gedurende deze
oorlogen kwam Pt. nu eens in liet bezit van
Phoenicië, Palaestina, Code -Syrië en somruige eilanden, dan weder verloor hij deze
veroveringen geheel of gedeeltelijk; in 312
behaalde hij een groote overwinning op Demetrius Poliorebtes bij Gaza, in 306 werd hij
door Demetrius bij Salamis op Cyprus verslagen. Eindelijk sneuvelde Antigonus in den
slag bij Ipsus (301), en toen Demetrius, na
korten tijd met zijne tegenstanders verzoend
te zijn geweest, den oorlog hernieuwde, werd
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hij door Seleucus gevangen gemaakt (287).
Op het voorbeeld van Antigonus en Demetrius
had ook Pt. den koningstitel aangenomen
O6, Een toen hij in het volgende j aar Deme
trilis g edwmigen had het beleg van Rhodus
op te breken, gaven de dankbare Rhodiërs
hem den bijnaam van Soler ( oc ), dien hij
sedert bleef voerels. Zijne onderdanen behandelde Pt. niet wijze gematigdheid en tegen
hun godsdienst en eigenaardige gebruiken-over
toonde hij gr(ote toegevendheid, toch bevorderde bij grieksehe taal en beschaving op
alle wijzen, alle voorname betrekkingen waren
in handen van Grieken, in het leger en op
de vloot waren slechts weinige Aegyptenaren,
en de hoofdstad Alexandrië was meer een
grieksche dan eene aegyptische stad, en wel
Bene van de voornaamste steden der grieksche
wereld, waarheen de koning niet alleen door
begunstiging van handel en scheepvaart tal
kooplieden lokte, maar waar ook reeds-rijke
toen de voornaamste grieksche kunstenaars
en geleerden werkten. Pt. zelf schreef eene
geschiedenis van Alexander, een werk, dat
door Arrinus als voornaamste bron gebruikt
werd. Hij gaf in 285 de regeering aan zijn
zoon over en stierf twee jaar later, 84 jaar
oud. --- 5) Pt. Cereunus (K Qauwó;), oudste
zoon van den vorigen, geraakte met zijn vader
in oneenigheid en vluchtte naar Thracië bij
Lysimachus. Na den dood van Agathocles
(n°. 2) moest hij vluchten; hij ging naar
Syrië, spoorde Seleucus tot een veldtocht tegen
Lysimachus aan, en wist van hem de belofte
te verkrijgen, dat hij -hem op den aegyptischen
troon zoude herstellen. Maar toen Seleucus,
nadat hij Lysimachus verslagen had, op weg
was naar Macedonië, werd ook hij door Pt.
vermoord. Door zin krachtig optreden wist
Pt. het leger van Seleucus voor zich te
winnen en maakte hij zich van de regeering
over Macedonië meester (280), maar reeds
het volgende jaar sneuvelde hij in een oorlog
tegen de Galliërs. — 6) Pt. II Pliiiadelphus
( áJqo, zusterlievend), zoon en opvolger
van Pt. Lagi, was evenals zijn vader een groot
begunstiger van kunst en wetenschap; aan het
Museum en de groote boekerij, beide reeds
door zijn vader begonnen, legde hij groote
sommen ten. koste. Hij verstiet zijne gemalin
Arsinoë, de dochter van Lysimachus, en
trouwde met zijne zuster Arsinoë. Cyréne
moest hij aan zijn afvalligen half broeder
Magas laten, daarentegen voerde hij tegen
Syrië een langdurigen, maar over het geheel
gelukkigen oorlog, die eindigde niet het huwelijk van zijne dochter Berenice met Antiochus
II. Het gelukte hem echter niet in Griekenland en Macedonië vasten voet te krijgen,
zijne pogingen daartoe leidden tot een oorlog,
waarin hij ter zee door Antigonus Gondtas
verslagen werd. Ook niet Rome knoopte hij
betrekkingen aan. In het belang van handel
en wetenschap bevorderde hij tochten naar
Indië en liet Zeiden en trachtte hij vooral
roet Aethiopië betrekkingen aan te knoopen.
Zijne laatste levensjaren werden verbitterd
door den dood van Arsinoë en Berenice (z. J

:12zliochus n°. 3) en door ziekte, hij stierf
in 247 op den leeftijd van 63 jaar. -- 7) Pt.
III Eeevgetes (Fiyc5), zoo genoemd omdat
hij de godenbeelden, vroeger door de Perzen
geroofd, naar Aegypte terugbracht, zoon en
opvolger van den vorigen, en evenals hij
steeds werkzaam in liet belang van kunst en
wetenschap en niet minder van den handel,
dien hij trachtte te bevorderen door het
stichten van koloniën in Aethiopië en Arabië.
Kort na het aanvaarden der regeering begon
hij een oorlog tegen Syrië, waarbij hij het
geheele land tot den Euphraat veroverde en
zelfs tot den Indus voortrukte ; wel werd
hij door een opstand in Aegypte gedwongen
terug te keeres, aslaar toch bedong hij bij
den vrede (242) de overgave van de kusten
van Klein -Azië en Syrië. Bij heroverde Cy réne en ondersteunde liet streven van het
achaeïscli verbond en later van Cleomenes III
tegen Macedonië, waardoor hij in vijandschap
met Antigonus I)oson kwam, die echter spoedig door eene verzoening gevolgd werd. Cleomenes vond bij hem een zeer gunstig onthaal
en zelfs maakte hij toebereidseleni. om hem
met een leger naar Europa terug te zenden,
maar zijn dood (221) maakte daaraan een
einde. — 8) Pt. IV Philopator ( „),oTCázwo) of
Tryphon (Tt écpwn-), zoon en opvolger van den
vorigen, een gewetenloos dwingeland, die
zijne regeering inwijdde met het vermoorden
van verscheiden zijner naaste bloedverwanten
en van Cleomenes III, en haar overigens aan
zijne gunstelingen Agathocles en Sosibius
overliet, terwijl hij zich soms bezig hield niet
de studie van Homerus en zelf een treurspel
dichtte, maar zich gewoonlijk aan dronken
allerlei uitspattingen overgaf. Het-schapen
zwaar onderdrukte volk kwam in opstand en
werd met de grootste gestrengheid gestraft,
en ook de Joden, die in groot aantal te.
Alexandrië woonden en van den vorigen Pt.
vele gunsten genoten hadden, werden niet
groote onverdraagzaamheid behandeld. De
herhaalde aanvallen van Antiochus den Gr.
werden wel door de groote overwinning bij
Raphia (217) afgeslagen, maar op den duur
bleek het noodig tegen dezen vijand bij Rome
steun te zoeken, terwijl neen aan den anderen kant de uitbreiding van Rome door een
bondgenootschap met Macedonië zocht tegen
te werken. Pt. stierf in 205. —. 9) Pt. V
Epiphcines ('E7cupáv^ç), zoon en opvolger van
den vorigen, was bij den dood van zijn vader
eerst 4 jaar oud. Reeds dadelijk bij het begin zijner regeering brak in Alexandrië een
hevig oproer uit, waarbij de gunstelingen
van Pt. IV, o.a. Sosibius, vermoord werden,
ook de eigenlijke Aegyptenaren, vooral de
soldatenkaste, kwamen in opstand en hier
en daar verhieven zich inheemsche vorsten.
Gedurende de minderjarigheid des konings
maakten Syrië en Macedonië zich van een
aantal buitenlandsche bezittingen van Aegypte meester, en eerst de tusschenkomst der
Rom. behoedde Pt. voor nog grootere ver
Nadat met Antiochus een vrede ge--liezn.
sloten. was (198), later bevestigd door het
,
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huwelijk van diens dochter Cleopatra met
Pt., werd de aegyptische opstand deels met
geweld, deels door toegevendheid onderdrukt,
ofschoon Thebe zich eerst in 18( overgaf.
Ook nadat Pt. in 196 plechtig de regeering
aanvaard had bleef hij een werktuig in de
handen zijner elkander na Aristomenes (za.)
snel afwisselende ministers, en langzamerhand gingen alle bezittingen behalve Cyrne
en Cyprus verloren. Terwijl Pt. zich tot een
nieuwen oorlog met Syrië voorbereidde en
daarvoor het bondgenootschap der Aetoliërs
zocht, stierf hij, vermoedelijk door vergift
(181). - 10) Ft. VI Pkilomëtor (oti)ro),
zoon en opvolger van den vorigen, was bij
den dood van zijn vader eerst 6 jaar oud,
en regeerde onder voogdij zijner moeder Cleopatra. Na haar dood (173) begonnen de ministers van Ft. een onberaden' oorlog tegen
Syrië, dien Antiochus TV gaarne aannam.
Deze won een grooten slag bij den berg
Casius, veroverde Pelusium en drong ver in
Aegypte door. Pt. vluchtte en de Alexandriërs riepen zijn broeder onder den titel Pt.
VII Euerqees II tot koning uit. Wel nam
Antiochus nu den schijn aan alsof hij de
rechten van Philometor tegen Euergetes wilde
verdedigen, en bracht hij Philometor naar
Memphis terug, maar toen hij door onlusten
in zijn rijk gedwongen was naar Syrië terug
te keeren en de broeders zich gedurende zijne
afwezigheid door toedoen van hun zuster
Cleopatra (n°. 6) inderdaad verzoenden, hervatte hij den oorlog krachtiger dan te voren
en reeds stond hij voor Alexandrië, toen hij
door de tusschenkomst van Rome gedwongen
werd den oorlog te eindigen en de reeds gemaakte veroveringen terug te geven (168).
Doch spoedig ontstonden twisten tusschen
de beide broeders, die eenmaal zelfs zoo hoog
liepen, dat Philometor naar Rome moest
vluchten (164) ; de senaat liet hem wel teru(rbrengen en het rijk tusschen de beide broeders verdeelen, maar daarmede was de vrede
niet hersteld, daar Euergetes voortdurend
aanvallen op het aandeel zijns broeders deed.
Philometor toonde in al deze moeilijkheden
een waardig en vast karakter, ook tegenover
Rome, dat met opzet de broedertwisten gaande
hield. In 146 stierf hij in Syrië aan de gevolgen van een val van zijn paard, nadat
hij Alexander Balas verdreven en Demetrius
Nichtor op den troon hersteld had. - 11) Pt.
VII Eueiyyefes II ]',lyscov ( qifO (fl /, diIcbuiIi;,),
broeder van den vorigen (zie boven), kreeg
na diens dood de regeering over het geheele rijk. Hij dwong de weduwe van Philomotor, Cleopatra, hem te huwen en vermoordde haar zoon Pt. Eupator, daarna liet
hij een aantal burgers van Alexandrië dooden
of verbannen, eindelijk nam hij de dochter
van Cleopatra tot tweede vrouw. In 130 werd
hij door een oproer gedwongen met zijn
tweede vrouw naar Cyprus te vluchten, terwijl
Cleopatra tot koningin uitgeroepen werd, uit
wraak doodde hij zijn eigen zoon en zond hij
diens aan stukken gesneden lijk aan zijne
moeder. Toch gelukte het hem deels door
in

geweld, deels door overleg, drie jaar later
terug te komen, ziek met Cleopatra te verzoenen, zich op zijne tegenstanders te wreken
en belaïigrjken invloed te krijgen in de syrische aangelegenheden. Overigens stelde ook
hij veel belang in kunst en wetenschap, hij
bestudeerde ijverig Homerus en schreef werken over geschiedenis en aardrijkskunde. Hij
stierf in 116. 12) Pt. VIII Soler II Lathiiuz (1d 5 i oç), zoon van den vorigen en
de jongere Cleopatra, werd 01) verlangen van
het volk door zijne moeder tot mederegent
aangenomen. In 107 werd hij door haar gedwongen te vluchten, hij ging naar Cyprus
en van daar naar Syrië, maar na de vlucht
van zijn jongeren broeder (z. n°. 13) werd
hij teruggeroepen (89). Thebe, waar de oudaegyptisehe bevolking in opstand gekomen
was, werd na drie jaar ingenomen en verwoest (85). Overigens regeerde hij rustig tot
zijn dood (80). - 13) Pt. IX Alezancle
regeerde na de verdrijving van zijn broeder
Pt. Lathyrus niet zijne moeder en liet zich
geheel door haar beheersehen. Toen hij zich
evenwel persoonlijk door haar bedreigd zag,
doodde hij haar; hij moest echter voor de
woede van liet volk vluchten en sneuvelde
kort daarna in vreemden krijgsdienst. - 14)
Pt. dpion ('At). onechte zoon van Pt.
Physeon, kreeg na den dood van zijn vader
Cyrëne ; toen hij stierf, liet hij zijn land bij
testament aan de Rom. na (96). - 15) Pt.
x Alevc(iider II, zoon van Pt. Alexander,
huwde op bevel van Sulla na den dood van
Pt. Lathyrus met diens eenige dochter Berenice , die vroeger met Pt. Alexander gehuwd
was geweest, en werd zoo koning. Na drie
weken doodde hij Berenice, waarna hij door
het volk gedood werd. - 16) Pt. XI of XIII
Aultes (Adi1xiç, flui'speler), onechte zoon
van Pt. Lathyrus, vandaar ook wel Nokus
genoemd, maakte zich na den dood van den
vorigen van Aegypte meester. Alleen door
den steun der rom. legers in Azië koude hij
ziek tegen de herhaalde opstanden van zijn
volk staande houden, terwijl hij weder, om
dien steun te koopen, steeds drukkender
belastingen moest opleggen. In 58 werd zijn
broeder door de Rom. uit Cyprus verjaagd,
en toen het volk zich daartegen wilde verzetten, maar Pt. weigerde zich aan hun hoofd
te stellen, werd hij verjaagd, en zijne dochter
Berenice tot koningin uitgeroepen (z. Arclzei(us n°. 5). Drie jaar later werd hij door
den proconsul A. Gabinius teruggebracht,
waarna hij bloedige wraak nam en ook
Berenice liet dooden. Hij stierf in 52. 17) Pt. XII 1)ionijsus, oudste zoon en opvolger van den vorigen. In de twisten met zijne
zuster Cleopatra, met wie hij volgens den
wil zijns vaders de regeering moest deden,
werd hij een tijd lang door Caesar gevange
n
gehouden. Weder in vrijheid gesteld, hervatte hij den strijd, maar hij werd verslagen
en verdronk, naar men zeide, in (leo Nijl
(47), ofschoon anderen later beweerden dat
hij zich „rrered had en te Aradus woonde. is Pt. XIII Prei, jongere broeder van den
,
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vorigen, na wiens dood hij door Caesar tot
mederegent van Cleopatra werd aangesteld,
die hem in 43 liet dooden. - 19) Pt. P/iilct(le/phus, zoon van MI. Antonius en Cleopatra,
regeerde tot den dood van zijn vader over
Syrië en Voor-Azië. - 20) zoon van Juba II
en Cleopatra 11 ° . 11, koning van Mauretania,
hielp de Rom. in den oorlog tegen Taofarinas
daarvoor groote.
en ontving tot beloon
eerbewijzen. Door Ca1iula
*119 werd hij naar
Borne genoodigd en kort daarna, omdat het
volk hem te veel oplettendheid bewees, ter
dood gebracht (40 na C.). Zijn rijk werd
ingelijfd. - i) Pt. Cheiziios, waarschijnlijk
een tijdgenoot van Nero, schreef in verschillende werken, in proza en verzen, allerlei
bizonderheden uit geschiedenis en mythologic,
die, voor zoover men kan nagaan, louter
verzinsels van hem zijn. - ) Claudius Pt.,
beroemd wis-, aardrijks- en sterrenkundige,
tijdgenoot van Antoninus Pius. Door zijne
wetenschappelijke waarnemingen, waarvan
hij de vruchten in een aantal werken nederlegde, vestigde hij de aardrijks- en sterrenkunde op zuiver wiskundigen grondslag en
bracht hij die wetenschappen tot eene hoogte,
die in vele eeuwen niet overtroffen is. Zijne
werken, door Theon (n 0 . 3), Pappus e. a. van
commentaren voorzien en voor een groot
deel in het Latijn en Arabisch vertaald, zijn
voor een deel bewaard gebleven, de voornaamste daarvan zijn: Foypapiou
de hoofdbron voor de kennis der oude geografie, Myii)i Iu1JT(ltÇ fç AOrQo/o[aç (arab.
Al2flaye8), zijn astronomisch hoofdwerk, bevattende de leer van de beweging der sterren, e. a. - 23) Verschillende grammatici,
rhetoren en geschiedschr ij vers van den alexan
drjnschen tijd en later droegen den naam
Pt., hunne werken zijn alle verloren.
Pto1emlis, naam van verschillende steden,
door Ptolemaedn gesticht of herdoopt, waaronder 1) het vroegere Ace of Acco, thans
St. Jean d'Acre, op de kust van Palaestina.
- 2) Pt. IE[ermii, aan den linker Nijloever
in Thebïs. - 3) stad aan de arabische golf,
Theron (eiipclii) bijgenaamd, uitgangspunt
voor de jacht op olifanten. - 4) havenstad
'

van Barca in Cyrenaica.
Ptoliporthus, flro7CoQ&oç, 1) zoon . van
Telemachus en Nausicaä, ook Perseptolis
genoemd. - 2) steclenverwoestend, bijnaam
van Ares, Enyo, Achilles, Odysseus e. a.
Ptôum, Hi;Fi)o1,J, gebergte in Boeotia, aan
de Oostzijde van het meer van Copis, met
een beroemden tempel van Apollo, waaraan
een orakel verbonden was. Bij de opgravingen is veel archaisch beeldwerk voor den
dag gekomen.

Ptychia, Hvi'a, eilandje in de Tonische
zee tussohen Corcyra en de kust.
Pub1ieni, v&J'(!-, pachters der indirecte
belastingen in de provinciën. Daar voor de
pacht, die terstond voldaan moest worden,
groote kapitalen vereischt werden, ontstonden
er vennootschappen , societates publicanorum.

( zie equites). De vertegenwoordiger van zulk
eene vennootschap werd rncsnceps geheeten,

ook wel auctor. Daar de ridders de kapitalisten waren cii tevens sedert 123 de rechters
uit hun midden werden gekozen, was het
voor de stadhouders dikwijls zeer inoeieljk
de knevelarjen der piiblicani te keer te gaan,
zonder zich bij hunne terugkomst eene of
andere aanklacht op den hals te halen. Ook
toen sedert Sulla de iedicis niet meer uitsluitend bij d e equites waren, bleven deze toch
door hunne geidmaclit een lichaam in den
staat, waarmede de stadhouders rekening
moesten houden.
Pithlieia (lex), een plebisciet, onzeker van
welk jaar, tot beperking van het spelen en
dobbelen hij de Saturnalia.
Publieii, plebejisch geslacht, uit Latium
afko1nstig. L. en M. Peblieius Malleolus stichtten in 238 als aedielen den tempel van Flora
uit boeten, die zij opgelegd hadden, en
legden van het overschot een weg naar den
inons Aventinus aan (ten N.), divas Pieblicius
genoemd.
Publieius elivus, zie Publicil.

Publicola = Poplicola.
Publilia (lex) van den volkstribuun Publilius Volero in 471, at plebeii mctyistratus
tributis cornitiis Jierent, d. w. z. dat de plebs
tributim mocht bijeenkomen voor het verkiezen van plebejische ambtenaren, z. verder
Tribuni plebis.

Pnbliliae (leges) van den dictator Q. Publilius Philo in 339: 1) dat de plebiscita
voor alle burgers verbindend zouden zijn;
v. 5. is dit een anticipatie van de lex lortensia van 287. - 2) dat de pcefres vóór de
stemming over wetsvoorstellen in de centu
riaatcomitidn den uitslag zouden goedkeuren
('et ante inituuie srffrce(,iium pestres ceuctores
Jierent) ; hierdoor werd de pcetrum ciuctoritas
(zie pcetres) tot een bloote formaliteit gemaakt.

- 3) dat één der censoren voortaan uit de
plebs moest gekozen worden.
Publilii, rom. geslacht, ten deele patricisch,
ten deele plebejisch. 1) Publilius Volero had
in 473 twisten met de consuls gehad en zich
vruchteloos om hulp tot de volkstribunen
gewend, die de consuls niet durfden of wilden
weerstreven. Immers was kort geleden een
der volkstribunen, Cu. Genucius, door sluipmoord omgebracht. In 472 werd Volero tot
volkstribuun gekozen, en stelde toen aan het
volk zijne lex Publilia voor (z. a.). De tegenpartij wist de zaak op de lange baan te
schuiven, doch Volero werd voor 471 herkozen en de wet ging door, na heftige tooneclen, waarbij het tusschen Volero en een der
consuls bijna tot handtastelijkheden kwam.
Ten gevolge van deze wet werden er in dit
jaar 4 tribuni plebis gekozen. Zie Tribuni
plebis. Wat omtrent Publilius Volero zelf
verteld wordt, lijkt niet zeer geloofwaardig
te zijn. - 2) Q. Publilius Philo (zie lees
Publilicee), was in 339 consul en werd door
zijn ambtgenoot tot dictator in den latijn
schen oorlog benoemd; in 337 was hij de
eerste plebejische praetor, in 332 censor, in
327, 3 0 en 315 weder consul. Publilius
Philo was ook de eerste consul, aan wien het
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volk op verzoek van den senaat, na afloop
van den ambtstijd, het irnpel'izein liet behouden
met den titel pro console (326). Hij streed
roemrijk tegen de Samnieten. - 3) Publilic
was de naam van Cicero's tweede vrouw. Zij
was met haar veel ouderen echtgenoot niet
gelukkig en het kwam tot eene scheiding (45).
Haar broeder Publilius en Cicero's vriend
T. Pomponius Atticus regelden daarbij de

geldzaken.
PllbliIius Syrus, een vrijgelaten slaaf, uit
Syrië geboortig, tijdgenoot van Cicero, schreef
mimen, die zeer gewild waren, en waaruit
nog eene verzameling spreuken overig is.
Hij trad zelf ook op als silrnes, zie Lctôerii.
Pildieitia, personificatie der kuischheid. Zij
werd door patricische vrouwen in een tempel
aan het Forum Boarium vereerd, maar toen
de patricische Virginia van den dienst van
P. werd uitgesloten, omdat zij met een plebejer gehuwd was, richtte zij een afzonderlijk
heiligdom voor P. ten dienste der plebej ische
vrouwen op (96). Van toen af onderscheidde
men eene P. patricia en eene P. »le/jela.
Pisgilatus, het vuistgevecht, dat tot de
gymnastische wedstrijden behoorde en overeenkomst had met het engelsche boksen, met
dit verschil evenwel, dat de ouden zich
daarbij van den ecieseus bedienden (z. a.).
1I1ib-Ly 0 Q(n z. ifl7)/llCt?/OflC8.
Hiicin:,7ç, die de poorten (der onderwereld)

gesloten houdt, bijnaam van Hades.
Puleher, familienaam in de çjens Claudia
(Claudii n 0 . 7-10 7 12-17).
Pulelirilm prommituriuni, zie ipollinis
promunturium.
PlllvÏnar, het kussen, ook de sofa, waarop
de beelden der goden rustten bij een leetis Ier,tium (za.). Later werd bet woord ook ge
bezigd voor rustbanken en zitplaatsen van hooggeplaatste personen. Zoo werd b.v. de keizerlijke loge in den circus en liet amphitheater
ook wel Pidvinar genoemd.
Panische oorlogen worden de drie oorlogen
genoemd, die Rome met Carthago voerde,
en waarvan de eerste (264-241) met den
afstand van het carthaagsche deel van
Sicilia, de tweede (218-202) met Hannibal's
nederlaag en Carthago's vernedering, de
derde (149-146) niet Carthago's ondergang
eindigde.
Pupienius Maximus (M. Clothus), een handwerkerszoon, die van soldaat tot de hoogste
ambten opklom en zich een uitstekend generaal
betoonde. In 238 na C. werden hij en Balbinus
(z.a.) door den senaat tot keizers uitgeroepen,
doch door de praetorianen, wien deze keus
niet beviel, vermoord.
Pupia (lex), onzeker van welken tijd. Zij
verbood senaatszittingen te houden op dagen,
voor de eomitin bestemd, alsmede in de maand
Februari, behalve tot het verleenen van
audiëntie aan gezantschappen.
PupiL een plebejisch geslacht. Bij Horatins
wordt een dichter Pupiris bespot als maker
van lacrimosa poëmata. - ill. Pupius Piso
Frugi Calpurnianus, z. Calpuruii n. 5.
Pilpinius ager, Pupinia, dorre streek van
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Latium, ten 0. van Rome, in de nabijheid
van het gebied van Tusculum. Het is het
gebied der oude tribes Pupinia.
Plira, IIoîQa (= stad), hoofdstad van het
perzische gewest Gedrosia.
1Il'90/flLPlni(Z, het voorspellen van de toekomst uit het branden van een offervuur,
eene kunst, die, naar men beweerde, door
Ainphiariius was uitgevonden.
ILQiV?, een bij fl uitspel uitgevoerde (lans,
een soort ballet, waarbij de dansers gewapend zijn cii de bewegingen van strijders
nabootsen. De Cureten, de IDioscuren, Dion y sus of Athëna worden als de uitvinders
er van genoemd. De rcv. werd te Sparta
bij de (iyrnnopaedia, te Athene bij de
Panathenaea uitgevoerd, te Rome werden in
den keizertijd door knapen dergelijke vertooningen gegeven.
Pateal, zie Bidental.
Puteoli, fIO('T/OOb, vroeger Dieaearchia geheeten, haven van Curnae, in 528 aan de
goi van Cnmae (golf
door
v. Napels) inwo
ners van Samos gesticht, welke golf later ook
wel sinus Puteolduas werd genoemd. De stad
kwam in 421 in handen der Sainnieten, in
318 (v. a. in 338) werd ze romeinsch. In
194 werd ze rom. kolonie en kreeg haren naam
naar de minerale bronnen in den omtrek, hetzij
dan van puCre wegens den stank der zwavelbronnen, hetzij van puteal. Een in zee
uitgebouwde dam vormde eene ruime haven
terwijl de kust met prachtige villa's was
bebouwd. Cicero had hier een landgoed, zijn
Puteolnum, waar hij zijne Quaestioues auriclemicae schreef, ook Lucullus had hier eene
villa en keizer Hadrinus werd er begraven.
In 410 na C. werd P. door Alarik verwoest,
in 455 door den Vandaal Genserik, in 545
door de G-othen onder Totilas, doch telkens
werd het herbouwd en heet thans Pozzuoli.
Pyanepsia, 1Iia'pta, een feest, den 7den
Fyanepsion te Athene gevierd ter eere van
Apollo en Atliëna, later ook ter gedachtenis
aan Theseus, een soort afscheid van den zomer.
Het ontleende zijn naam aan het koken en
eten van een gerecht van boonen en andere
peulvruchten. Zie ook eridn.

Pyanepsio, llvai'eiijtcmn', 4de maand van
het Attische jaar (Oct.---Nov.), z. Annus.
Pydna, iiMi'C(, stad in Macedonia, in het
landschap Pieria, nabij de golf van Thermae.
Philippus van Mac. maakte er een sterke
vesting van. Bij Pydisa werd koning Perseus
in 168 door L. Aernilius Paullus (l4emilii
no. 10) verslagën.
Pygela, IIfya, later Pkdyela, stadje aan
de aziatisch -ionische kust, even ten Z. van
Ephesus, met een Arternistempel.
Pygmaei, iT1y/A(Ot, ZOO çlîoot als een vuist,
een volk van dwergen, wier land men aan
de kusten van den Oceaan, aan de bronnen
van den Nijl, in Indië of het hooge Noorden plaatste, maar wier bestaan door de
ouden reeds geloochend werd, terwijl weder
sommige nieuwere reizigers gelooven hen
terug te vinden in een afrikaansch volk van
kleine mensehen nabij den evenaar. Volgens
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Homerus e. a. dichters trekken de kraanvogels jaarlijks uit om hunne korenveldea
te plunderen en kunnen de P. zich slechts
met moeite tegen deze vijanden verdedigen.

Pygmalion, i[Vy/2(dü', 1) z.

Dido.

- 2)

koning van Cyprus, werd verliefd op een
door hemzelf gemaakt ivoren vrouwebeeld;
O}) Zijrt gebed bezielde AphrodIte het beeld,
waarna P. met de zoo geschapen vrouw huwde
en bij haar vader werd van Paphus.
Pylades, Hidciöijç, 1) zoon van Strophius,
neef en getrouw vriend van Orestes çz. a.),
met wiens zuster Electra hij huwde. - 2)
beroemd balletdanser (pantomiinru-) onder
Augustus, door wien hij om zijn overmoedig
gedrag tegenover het publiek uit Italië
verbannen werd.
Pylae r/'). (= poorten), naam van verschillende bergpassen. Zonder adjectief =
Thei•rnopyicte.
Py1ne, Jiv;t?3/'i/, oude stad in Aetolia, later
Pi()8ehiuï2/..

Pylus, Hfoç, 1) stadje in Elis aan den
?enus. - 2) stad in het eleïsche gewest
Triphylia, eenmaal de zetel van den grijzen
Nestor. - 3) stad op de Westkust van Messenia, in den peloponnesisehen oorlog bekend
door de blokkade van het nabijgelegen eiland
Sphacteria (426). Door de ligging van dit
eiland had Pylus eene der schoonste havens
van Griekenland, thans de haai van Nava
rino genoemd.
Pyraemon, een Cycloop.
: Pyramides, tl'QuJEç, de bekende steengevaarten in Aegypte, welke in verschillende
groepen in een gedeelte van Midden -Aegypte
langs den linker Nijloever liggen. Zij zijn
alle vierzijdig, met de vier zijden naar de
vier herneistreken gekeerd. De grootste zijn
die, waarvan de bouw door Herodotns aan
de koningen Cheops, Chephren en Mycerinus
wordt toegeschreven. De Rom. volgden enkele
malen voor hunne grafgebouwen den pyra
midenbouw op kleine schaal na, zie Ces1.
lius
Pyramus, Hfioç, een babylonisch jongeling van buitengewone schoonheid, beminde
de even schoone Thisbe en werd door haar
bomind, maar hunne ouders, die in vijandschap met elkander leefden, wilden in hun
huwelijk niet toesteminen. Lang zagen de
minnenden daarom elkander slechts door een
spleet in den gemeenschappelijken muur tus
schen beider huizen, eindelijk spraken zij af
elkander bij het graf van Ninus te ontmoeten.
Nauwelijks was Thisbe op de afgesproken
plaats verschenen, of zij werd verschrikt door
het naderen van een leeuw, zij vluchtte en
verloor in de verwarring haar sluier, dien de
leeuw vond en met zijn muil, nog bevlekt
door het bloed van pas verscheurde runderen,
verscheurde. Kort daarop kwam ook P. en
toen hij den bloedigen sluier zag, meende
hij, dat Thisbe door een wild dier verscheurd
was, hij trok zijn zwaard en doodde zich.
Te laat keerde Thisbe terug, zij vond haar
minnaar reeds dood en bracht zich nu ook
met zijn zwaard om het leven.

Pyramus, IIfQ(LUOÇ, vrij breede rivier in
het 0. van Cilicia, die in Cataonia ontspringt, door den Taurus heenbreekt en bij
Mallus in zee valt.
Pyrasus, H()(Loo;, oude, later verwoeste
stad in het tliessalische landschap Phthiötis,
met een aan Demdter geheiligd bosch.
Pyrenaei moites, ThQiraa du?, het schei.
dingsgebergte tusschen Gallia en Hispania,
thans nog de Pyreneën geheeten.
Pyrine, 1) bij Herodotus vermelde
keltische stad nabij de bronnen van den Ister
( Donau). - 2) = Pyenciei montes.

Pyrnes promuntarium, ook prom. JTeneu is

geheeten, thans kaap Creuz, een oostelijke
uitlooper der Pyrenaeëri, met een tempel van
Tejsun Pgrencsea.

Pyretils,

Iiiiiet:iç, zijtak

van den ister,

thans de Pruth.

Pyrgi, Hf'!yot, 1) stad in het eleïsche gewest Triphylia op de messenische grenzen,
voikpianting der Minyers. - 2) oude stad
met cyclopische muren in Zuid -Etruria, later
havenstad van Caere, aan de via Aurelia.
Pyrgi werd in 384 door Dionysius van Syracuse geplunderd. In de 2de eeuw was het
rorn. kolonie. Beroemd was de rijke tempel
van Ilithia of Leucothea.
Pyrgoteles, JlvQyo rIïjç, beroemd steensnij der, die uitsluitend het recht had het portret van Alexander den Gr. te graveeren.
Pyrgus, IIf';in; = Pyrgi I .
Pyriphiegetlion, iiincp;ep1i wv, geweldige
vuurstroom, die den Tartarus omgeeft.
Pyrrha, HfQa, dochter van Epimtheus
en Pandöra, gemalin van Deucalion (z. a.).
Pyrrha, lift!QU., 1) stad op het cii. Lesbus
aan een inhain, den L'nrzns Pyrrkceens, later
hij een aardbeving door een vloedgolf vernietigd. - 2) stad en kaap in het thessalische landschap Phthitis, aan de golf van
Pagasae. Twee kleine nabijgelegen eilandjes
heetten Pyrrha en Deucalion.
Pyrrhi castra, lIIQQO1 XiQ(L, sterkte in
het N. van Laconica, uit eene oude legerplaats
ontstaan, door Pyrrhus opgeslagen, toen deze
in 272 in de Peloponnesus viel.
Pyrrho, fIfQQwP, van Elis, geb. omstreeks
360, gest. omstreeks 275, volgde, nadat hij
verschillende grieksche wijsgeereri, o. a.
Stilpo, gehoord had, met zijn vriend Anaxarchus Alexander op diens tochten naar Azië,
waar hij ook met de gymnosophisten en
inagiërs kennis maakte. Hij kwam tot het besluit dat voor en tegen ieder stelsel evenveel
te zeggen is, en dat ieder stelsel in zichzelf
aan groote tegenstrijdigheden lijdt ; daarom
achtte hij de kenilis van het wezen der dingen
voor den rnensch onbereikbaar (ëLx1).ipu)
en leerde, dat derbalve de wijze zich van een
oordeel moet onthouden (ro). Alleen in
deugd en gemoedsrnst (dxegaiia) bestaat het
geluk. De aanhangers van P. noemen zich,
in tegenstelling met de iOy1t(t(.XO1 gewoonlijk
-
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of eenvoudig T/ith's&o.
Pyrrhus, HfQQo, 1) = Neoptolemus. - 2)

koning van Epirus, die van Achilles beweerde

PYTHAGORAS.
af te stammen. Na veel strijd kwam hij in
307 aan de regeering, na vijf jaar werd hij
echter bij een opstand verjaagd, hij ging naar
Demetrius Poliorcétes, streed dapper in den
slag bij Ipsns, ging daarna naar Alexandrid,
waar hij met een stiefdochter van Ptolemaeus I trouwde, en keerde, door zijn schoonvader met geld en troepen ondersteund, naar
zijn land terug, eerst na den dood van Neo
ptolemus (n°. 3) kreeg hij echter weder de
regeering over het geheele rijk (296). Nu
trachtte hij zijn gebied uit te breiden door
verovering van de naburige landen, zelfs
van Macedonië ; hij vond steun bij de vijanden van Demettius, en inderdaad werd
hem na den val van dezen (287) de kroon
aangeboden, maar zij werd hein weldra
ontnomen door Lysimiehus, tegen wien hij
zelfs Epirus verdedigen moest. Vol vreugde
gaf hij daarom gehoor aan de uitnoodiging
der Tarentijnen, die zijne hulp tegen Rome
inriepen, en hopende door dezen oorlog vergoeding voor het verlies van Macedonië
te vinden, ging hij met een groot leger
naar Italië (281). Hij versloeg de rorn, legers
bij Heraelëa (280) en hij Asoulum (Ausenlum, 279), maar intussehen leed hij op zijn
beurt onherstelbare verliezen, van de Tarentijnen kon hij alleen door de uiterste
strengheid eenige medewerkin g krijgen, de
waardige en heldhaftige houding der Rom.
boezeinde hem eerbied en vrees in, en eindelijk begon P. aan het slagen zijner onderneming te wanhopen. Hij verliet daarom Italië
( 278), waar hij echter zijn zoon Alexander
met een leger achterliet en ging naar Sicilië
om Syracuse tegen de Carthagers te helpen;
overal met vreugde ontvangen, dwong hij de
vijanden het beleg van Syracuse op te breken en ontnam hij hun hun geheel gebied
op Sicilië behalve Lil y haeum, maar toen het
hem niet gelukte hen ook van daar te verdrijven, begonnen de Siciliërs te wankelen,
en toen P. toebereidselen maakte voor eën
landing in Afrika, brak er zelfs een opstand
tegen hem uit en sloten vele steden zich
weder bij de Carthagers aan. Nogmaals door
de Tarentijnen dringend te hulp geroepen,
greep hij gretig deze gelegenheid aan om
uit zijn moeilijken toestand bevrijd te wor
hij ging naar Tarentum, maar werd door-den,
IMI'. Curius Dentdtus vs. bij Beneventurn,
v. a. iii Arasinis Campis in Lucania versiagen en tot den terugtocht genoodzaakt (275).
In zijn land teruggekeerd, deed hij plotse
ling een aanval op Macedonië, en het gelukte hem spoedig een groot deel er van ouder
Zijne macht te brengen, maar op uitnoodiging
van den Spartaan Cleonyrnus liet hij zijne
veroveringen daar varen en keerde hij zich
naar de Peloponnësus. Een aanval op Sparta
mislukte, en toen P. op den terugtocht Argos
wilde bezetten en de troepen van Antigonus
Gondtas en van de Spartanen te gelijk met
hem in de stad drongen, ontstond er een
hevig straatgevecht, waarin P. een dakpan
of een steen op het hoofd kreeg, neervielen
afgemaakt werd (272). Hoewel hij om zijn
-
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persoonlijken moed, Zijn ridderlijk karakter
en zijn ijver, ja zelfs om zijn uiterlijk, dat
aan Alexander d. Gr. herinnerde, bij zijne
troepen zeer beinind was, had hij door gemis
aan volharding geen zijner ondernemingen
tot een goed einde gebracht. Hij was de
schrij ver van eenige werken over krijgskunde,
die verloren gegaan zijn.
Pythagoras, f/i U 17O(Ç, 1) beroemd grieksch
wijsgeer, van wiens leven en leer echter betrekkeljk weinig met zekerheid bekend is.
Hij wordt een zoon van Mnesarchus genoemd,
werd waarschijnlijk op Samus omstreeks 580
geboren, zou een leerling van Thales, Bias,
Anaximander en Phereades geweest zijn, en
groote reizen, o.a. naar Aegypte en Babylon,
gedaan hebben. Ongeveer nO jaar oud kwam
hij te Croton en stichtte hij daar onder de
aristocratisehe partij een bond, waarvan de
strekking was het invoeren van allerlei hervormingeli op zedeljken, wijsgeerigen en
godsdienstigen grondslag en de vestiging
eener streng aristoeratische staatsinriehting.
Inderdaad gelukte het zijn aanhangers, bezield dooi den ernst en ijver van P., niet
slechts te Croton , maar in verscheiden steden
van Beneden-Italië het staatsbestuur in hun
geest te hervormen en grooten invloed te
verkrijgen en in meerdere of in mindere
mate meer dan een eeuw te behouden (vgl.
Jrehias). - De eigenlijke leerlingen van
P. leefden niet elkander in gemeenschap
van goederen en onder inaehtneming van
zeer strenge leefregels en allerlei ceremo
niën ; eerst na velerlei beproevingen, ladung zwijgen, enz., kon men in hun verbond
worden opgenomen. Hij had onder hen zoo
groot gezag, dat de woorden uirèç a (hijzelf, (le meester, heeft het yezegd) voor velen
een afdoend argument waren, hjzelfzou zich
daarentegen uit bescheidenheid den naam van
ptiioocpoç gegeven hebben, terwijl zij, die zich
met wijsgeerige studiën bezig hielden, zich
vroeger ao(t.wrei of ooToi noemden. Van zijne
leer is weinig met zekerheid te zeggen, daar
zij g rootendeels opzettelijk geheim gehouden
werd; P. zelf heeft, naar het schijnt, niets
geschreven; alle werken die onder zijn naam
en misschien met een enkele uitzondering
( z. Pitilolaus n. 2), alle die onder den naam
zijner leerlingen bewaard gebleven zijn, zijn
onecht. Hij of zijne volgelingen zochten het
wezen der dingen in het getal ; evenals zich
daarin het begrensde en onbegrensde, het
onevene en evene tot eene harmonie vereenigen, zoo zijn volgens hen in alle dingen
tegengestelde elementen door getal en maat
harmonisch vereenigd. Bij de toepaising van
dit beginsel werden vooral de wiskundige
wetenschappen (fhcoieiiu coo P.), de muziek
en de astronomie (harmonie der •sjheit) beoefend; ook bij zedelijke begrippen namen formules de plaats van definities in, zooals
bijv. de rechtvaardi g heid door een kwadraatgetal voorgesteld werd. Waarscliij nlj k heeft
P. zelf slechts den grond gelegd tot dit stelsd, waarop dan door zijne leerlingen verder
voortgebouwd is, van hemzelf is echter de
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PYTHEAS —QUAESTOR.
steden vierden ook in hun eigen gebied feesten ter eere van den pythischen Apollo, die
eveneens F. genoemd werden.
Pythius, i[f&toç, 1) bijnaam van den delphischen Apollo, naar den door hem gedooden
draak Python. -- 2) een Lydiër, de rijkste
man van zijn tijd, die Xerxes met zijn leger
op zijn tocht naar Griekenland onthaalde en
hem zijne schatten aanbood. Maar toen hij
verzocht dat een van zijne vijf zonen van
den krjgsdienst zou vrijgesteld worden, liet
Xerxes dezen in stukken snijden. - 3) =
Pythodorus n°. 2 , z. a.
Pytho, Hl'9 0;), oude naam van Delphi en
van de landstreek rondom den Parnassus.
Apollo versloeg hier den draak Python en
stelde hierna de pythisehe spelen in. In
werkelijkheid zijn de pythische spelen inge.
steld in 582, kort nadat tengevolge van den
heiligen oorlog met Crisa het heiligdom van
Delphi in de macht der Amphictyonen gekomen was (590).
Pythoeles, fIi&oz)ç, atheensch redenaar
van de macedonisch gezinde partij ; hij werd
te gelijk met Phoeion ter dood gebracht.
Pythotlôriis, 1Iv 0 0 o9oç, 1) onbekwaam
atheensch veldheer op Siciliil (425), werd ria
zijn aftocht van daar verdacht zich te hebhen
laten omkoopen en werd verbannen. —
beroemd bouwmeester en schrijver over bouwkunst ten tijde van Alexander d. G. Hij
bouwde den tempel van Athëna Polias te
Pridne, en werkte ook mede aan den bouw
van het Mausolnm, — 3) twee beeldhouwers,
die in de iste eeuw na C. aan het keizerlijk
paleis op den Palatmnns werkten.
Python, 11i5 0 wr, een reusachtige draak, na
dc overstrooming van Deucalion uit het op
aarde achtergebleven sljk geboren. Hij bewaakte het delphische orakel voor Gaea,
maar werd door Apollo, toen deze het in
bezit nam, gedood..
Pyxus, Hi';oiç = Buxentum.

leer der zielsverhuizing (vgl. Eup/zorlms). Ook over het einde van P. zijn de berichten
verschillend; v. s. werd hij bij een opstand
der democratische partij verjaagd en vluchtte
hij naar Metapontum, waar hij op 80- of 90
jarigen leeftijd stierf, v. a. werd hij dien
opstand het gebouw, waarin hij en Zijne leerlino-en vereeni g d waren, in brand gestoken
en kwam hij met 300 zijner aanhangers daarbij
om (500). - ) van Rhegiurn, beroemd beeldbouwer uit de eerste helft der 5de eeuw,
hij maakte voornamelijk atliletenbeelden van
metaal, die door standen en verhoudingen
uitmuntte n .
Pytheas, JIi'h'aç, 1) atheensch dernagoog,
vroeger partijgenoot, later tegenstander van
Demosthenes ; in den larnischen oorlog
vluchtte hij naar Antipater. - ) van Mas
silia, beroemd zeevaarder en aardrijkskundige
ten tijde van Alexander d. &., die ontdekkings
reizen deed langs de westelijke en noordelijke
kusten van Europa. Zijne reisbesehrj
vingell, waarin hij tevens dikwijls aardrijksk ndige onderwerpen behandelde en sterrenkundige waarnemingen mededeelde, werden
ten onrechte door velen als fabelachtig
beschouwd.
Pythia, ThBa, Z. Delphi.
Pythia, IIf&OZ, de pythische spelen, om
de vier jaar, en wel ieder derde Olympiadenjaar, tegen liet einde van den zomer in de
vlakte van Crissa gevierd ter eere van Apollo,
die na het dooden van den draak Python zelf
dit feest zou ingesteld hebben, z. Pylho. Het bestond oorspronkelijk alleen nit een muzikalen
wedstrijd, later kwamen er naar het voorbeeld der olympische spelen andere wedstrijden bij. De prijs was een lauwerkrans. Kamprechters waren oorspronkelijk de Delphiërs,
later de Am,. phictyonen. De P. behooren tot
de groote nationale feesten en waren na de
olympische spelen het meest in aanzien; zij
werden steeds zeer druk bezocht en nog laat
in den rom. keizertijd gevierd. - Vele
u

,

,

Q. Rex. C. F. Zie regugiurn.

kenmerk dragen zij drie knopjes, overeenstemmende met het getal onsen.
Quadrigati, z. Biçjctli.
samen met de Marcomannen genoemd wordt
Quadruplatöres, meer gebruikelijke naam
en in het tegcnw. Moraviii en omliggende
der delatores onder de rom. keizers.
streken woonachtig was. 0. a. nanien zij deel
Quaesltor, zie quaeslor.
aan den grooten strijd, dien de MarcomanQuaestiönes perpetuae, zie iudiciuni punen van [Eb) —175 na C. tegen Marcus Aurelius
blicum en iU(ieV. De eerste quctestio pervoerden, en ook in later tijd werden de rom.
peluct was de qu. repeiu2zdclrurn, in 1149 door
grenzen nog menigmaal door hen bestookt.
de lea (!culpurnice in het leven geroepen.
Ze komen dan steeds voor in verbond met
Quaestor, X(L/i(Ç. Oorspronkelijk is dit
de in de Donau-Theiss -vlakte wonende Sarmaten (lazyges), zie ]izijpes. Tegen het einde . woord hetzelfde als quaesitor, welke naam
in zwang bleef voor hem, die met de leiding
der 4de eeuw na C., in het tijdperk der
heel.
van een gerechtelijk onderzoek werd belast.
volksverhuizing, verdwijnen zij ge
Onder de rom. koningen komen quaeslores
Quadrans, kleine rom. koperen munt =
pctrrieidii voor, die niet slechts in zaken van
3 unciae of as. Men vindt er nog met
moord, maar in het algemeen in re eapilciles
verschillende stempels, doch als algemeen

Quath, een suebische voiksstam, die meestal
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QUAESTOR CAESARIS—QTJINCTII.
werkzaam schijnen geweest te zijn als openbareaanklagers. Onder de republiek konien
er reeds vroeg twee quaestores voor, die door
de consuls benoemd werden, en hun ondergeschikt waren. Sedert 447 werden zij in de
corniia Irilmta gekozen, zoodat ze mcsgisia1us
populiwerden. Sedert 41 werden er 4 benoemd, en wel pnomiscue de plebe acpcidi-ibus,
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Quaestorium, de woning of de tent van

den quaestor. Zie caserci.
Quat(t)uorviri. 1) Qaatuorciui i i^, i i dicundo.
Insommigeimmicipia vOfl(i men duuiizviui
mu dicun (lo (z. a.) en twee aedielen, die dan
gezamenlijk met bovenstaanden naam worden
aangeduid.
2) QuaUuoi-viî-i viis inunie
punqaudis, eenecommissie van vierleden,
,

-

waarvantweeteRomebleven(quaestones
belast met de zorg voor de reinheid der straunbani), en twee de consuls in den oorlog
ten en het onbelemmerd verkeer te Rome
vergezelden. in 267 werd het get
al op acht
binnen den kring van den ouden muur van
gebracht, waarvan 4 voor italia, in 8 1 door
Servius Tullius. Het ambt bestond nog in de
Sulla op twintig, in 45 door Caesar op veer- 1 3deeeuw n. C. Zij behoorden tot de zootig. Het lot wees aan, welke twee als quaegenaamde viginisemnvini (viqiuicinÇ.
3) Zie
stores urbani of cjuaesores aeranii te Rome
pncsefeci Capuam Cumas.
zouden blijven en naar welke provincie elk
Quinarius,rom. zilveren munt= I
der overige zou gaan. Daar dus het lot den
denarius, ter waarde van 5, later van 8 as.
stadhouderenzijn quaestor samenbracht,
Quillctii,patricischgesl. 1) T. Quiizcius
bestond er tusschen lien een vinculum pieais
Cbpiolius Banbtus, een dapper held, consul
als tusschenvader en zoon, en was bij ontin 47 1 , 468, 465, 446, 443 en 439, streed
stentenis van denstadhouderdequaestor
bij herhaling tegen de Aequers, Voiscen en
diens aangewezen plaatsvervanger. Overigens 1 andere iiaburen van Rome.
) L. Quinclius
was hij belast met de boekhouding der staatsCincinndus (= krullehol) was consul suffegeldenin de provincie, evenals zijne ambtctus in 460. Na afloop van het jaar trok hij
genootenteRome. De quaed02-es unbani of
zich op zijne landhoeve terug, doch werd in
aeraniiwaren belastmet het opsporen en
458 alsdictator geroepen om den door de
vonnissen van haismisdaden van niet-poliAequers ingesloten consul L. Minucius Esqui
tiekenaard (zieconüo). Zij oefenden deze linus Augurinus te ontzetten. in iG dagen
rechtspraak uit als lasthebbers der consuls;
tijds had hij de Aequers schitterend verslagen
bovendien waren zij werkzaam ten behoeve
eneentriumftochtgehouden, waarop hij
van de schatkist (aeiauium) en toen door de1 onmiddellijk de dictatuur neerlegde en weder
instelling der quaestiones penpeuae langzamernaar zijnehoeve terugging. Op 80 -jarigen
handhuncrimineele rechtspraak verviel,
leeftijd,in 439,werd hij andermaal tot de
werd het beheer der schatkist hun voornaamdictatuur geroepen, om deonlusten te beste bezigheid. Zij mochten geene uitbetalingen
dwingen, die door of tegen Sp. Maelius verdoen dan op een beveischrift van den senaat,
wekt waren. Op zijn last werd Maelius door
uitgezonderd aande consuls, wanneer deze
denmagisterequitumC.Servilius Ahtda
teRome waren. Zij inden de belasting der
omgebracht. Zie hieromtrentIlJaeliin°. 1.
burgers (&iva), der bondgenooten (s(pen
3)K.Quinctius Gincinnatus, zoonvan
dia), de inkomsten der bezittingen van den
n 0 . 2,eenrjzig en sterk jongeling die
staat(vect(qalia),verderdeboeten(bona I zich in den oorlog onderscheiden had, doch
darnnaeonurn) en de opbrengst van den oorlogsheftig en opvliegend, zoodat hij zelfs beschulbuit (rnanuhiae). Zie verder aerctnium. Aan deI digd werd zijn ouderen broeder in een twist
questones urbani was ook opgedragen de zorg i te hebben doodgeslageri, deed in 461, bij den
voor het onthaal vanvreemde vorsten en
strijd over de lev Terenülîa, met andere jonge
gezanten. Uitdenaard der zaak werd het
adelijken een aanval op de volkstribunen en
werk voornamelijk verricht door een persode plebs.Hij zag zich genoodzaakt in balneel vanvastekierken ( 8 cni6ae), aan wier
lingschap te gaan ; zijn vader moest de boete
hoofdde sex pnirni stonden, maar de quaesvoor hem betalen.
4) T. Quincius Pennus
toren hadden de verantwoordelijkheid. Sedert
Gincinnaus was consul in 43 1 en 428.
5)
dequaestuur de pnin/us çjnadns ad honones
T. Quincins Cincinnaeus Capiolinus, consulairwas geworden, werd dit ambt door betrektribuun in 388 en 384, veroverde in 382
kelijk jonge menschen bekleed. Daar men
als dictator in tien dagen tijds Praeneste en
tien dienstjaren bijhet leger moest tellen
negen andere steden en legde
op den 20sten
zn
6) T. Qniucius
dag zijn dictatuur neder.
( die echter niet onafgebroken moesten worden
uitgediend),was deleeftijdvan 27 jaren,
Pennus Capdolinus ( nispnus was in 36 1 diezooals bijde Gracchen het geval was,
tator teendeGalliërs.
7) T. Quincins
de vroegste voor de quaestnur. Eerst sedert
we,
Pennus Capif. Ci-ispinus had in 2 1 4 en 2 1 2
hetjaar81 (lev (oinelia de maqisinai/ius)
met roem op Sicilia en bij Capua gestreden,
haddende quaestoren na afloopvanhun
doch werd in 208 als consul met zijn ambtambtsjaar zitting in den senaat. De quaes-1 genoot M. Claudius Marcellus door Hannibal
toren aanvaardden hun ambt op 5 December
ineen hinderlaag gelokt enstierf aan de
QuaestorCaesaris of prilleipis, zie caisdi-* hekomeii wonden.
8) T. Quiuc(ius Flami
datus pnincipis.
21l1t5diende eerstinBeneden -italiëonder
Quaestor sacri palatii, onder keizer Con- Marcellus (208) en werd in 198, nog geen
stantijn den Or. de eerste der hooge hofambvolle 30 jaar oud, consul. Als proconsul vertenaren,alshet ware de rijkskanselier, tot
sloeg hij in 197 het macedonische leger bij
wiens ressort wetgeving en justitie behoorden.
Cynoscephalae, waarna hij op de isthmische
-
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QUINCTILJANUS—QTMRINALIS COLLIS).

spelen van 196 de Grieken voor vrij verklaarde.
vijf leden bestaande, b. v. ciqris dividuadis,
muds urribusque ieJicienclis, enz. Quinqueviri
Vervolgens bedwong hij (195) Nabis, tyran
»iensctiii komen in 352 voor, toen bij gelegenvan Sparta, regelde de grieksohe aangelegenheden en hield in 194 te Rome een driedaaglieid cener finantiëele crisis, op het initiatief
sehen zegetocht. In 1189 was hij censor. De
der consuls P. Valerius Poplicola en C. Marems Rutilus eene staatsbank ()iiensct) onder
senaat zond hem in 183 naar Prusias van
1
Bithyriia, om de uitlevering van Hannibal
beheer van Yviri tijdelijk werd opgericht, die
te eischen. - 9) L. Qeiiiciu. F/ctmininas,
op voldoend ondcrpand voorschotten verleende.
broeder van n. S, was in 197 zijn legaat,
Een dergelijk geval had in 216 plaats (zie lex
]fiizucio),' doch toen onder beheer van Illviri.
in 192 was hij consul, in 184 werd hij door
den censor M. Porcius Cato uit den senaat
Quintilna (via), zie casfro.
gestooten. - In lateren tijd vindt men eenige
Quintii. zie Quincii. De spelling zonder c
plebejische Quinctii of Quintii, z. a. - 10)
kwam in den laatsten tijd der Rom. republiek
P. Q2einfius, voor wien Cicero in een causa op en werd onder het keizerrijk de meest
privata eene pleitrede hield (81). - 11) L.
gebruikelijke.
Qieiaiius, in 74 volkstribuun en tegenstander
Quintiliiinus (M. Fabius), uit Calagurris
van den consul L. Licinius Lucullus, dezelfde,
(Calahorra) in Hispania, omstreeks het jaar
die in het proces van Cluentius tegen Cicero
35 n. C. geboren. Hij genoot zijne opleiding
optrad. - 1) Quinius Sccipcici verwekte in I te Rome, waar hij vervolgens optrad als
Hispania den oorlog tegen Caesar, dock kwam
pleiter en bezoldigd leeraar in de welsprekend
na den 'slag bij Munda (45) te Cordula om.
heid. Hij verwierf zich grooten naam. Twintig
- 13) T. Q'ieincius 4(i, gestorven 77,
jaar lang vervulde hij het leeraarsambt,en
dichter van fabulcie toyaae (z. togata n°. 9). toen hij het neerlegde, ± 91 na C., schonk
keizer Domitiuinus hem de orncimeno co?zsuEr zijn nog enkele fragmenten van over.
1(1)10. Hierna schreef hij zijn beroemd werk
Quincti1inus, minder goede schrij fwij ze
de insifitfione orcifouia in 12 boeken, een
voor Quintilictnus, daar in zijn tijd in namen
als Quintus en dgL de c weinig meer geschre- 1 volledig leerboek der rhetorica, rijk van
Ven werd.
inhoud, zuiver en duidelijk van taal en voorstelling. Van de op zijn naam staande declaQninctilii, zie Quivfilii.
maeiones zijn alleen de 145 kleine misschien
Q UiliCtIliS, oude naam voor Juli (zie a2znus).
van hem; de 19 groote zijn onecht.
Q lliIldllflX, zeldzaam voorkomende koperen
rom. munt van 5 unciae = 2 as. Behalve
Quintilli of Quinctilii. 1) ' P. Quinctilius
met den stempel was zij met vijf knopjes of
i7cti'os (= krombeen), praetor, streed in 203
puntjes gemerkt, op de wijze van de vijf op
in Gallia Cisalpïna zegevierend tegen Hannionze dobbelsteenen. Hiernaar droeg deze figuur 1 hals broeder Mago. - ) S. Quineilius Focus
ook den naam van quincun x . Wanneer bijv. 1 streed in het begin van den burgeroorlog met
Domitius Ahenobarbus (J)omiii n. 8) tegen
soldaten of boomen in quincuncem staan, staan
Caesar. Caesar nam hem gevangen, doch
zij als in onderstaande figuur.
1 stelde hem weer in vrijheid. - 3) P. Quin,
eilius Focus, zoon van 2, consul in het
jaar 13, werd later stadhouder van Syria, van
waar hij in El na C. naar Germania werd
gezonden. Zijn onberaden ijver om rom. taal
en instellingen in te voeren was oorzaak, dat
Quindeeimviri, 1) of sacuis fociu2idis, zie dcceii,viii scicioluci. - 2) buitenge
hij met drie legioenen in het Teutoburger
wone commissiën, bijv. oqris divicImzciis; het
woud door den Cheruscer Arminius overgetal 15 was niet standvastig ; commissiën
vallen en zijn leger geheel vernietigd werd
van 3, 5 of 10 leden komen veel meer voor.
(Sept. 9 na C.). - 4) Quinilius Focus uit
Cremona, een vriend van \Tergilius en HornQ uinqutrns, ecn feest ter eere van Minerva,
jaarlijks te Rome van 19 tot 23 Maart gevierd.
tius, stierf in 23. - 4) Onder de keizers
Het was een feest van kunstenaars en handMarcus Aurelius en Conimodus komen nog
werkslieden, vooral van de fullones, van ontwee broeders Quintilii voor, die in 178 tegen de
derwijzers en scholieren ; op den eersten dag
Germanen streden. Commodus bracht hen om.
(dies nafcilfs JJIineI'vae) werden aan de godin
Quintus, K6rcoç, van Smyrna (Smdcnaeus),
onbloedige offers gebracht, den tweeden,
dichter van een episch gedicht in 14 zangen,
derden en vierden dag werden gladiatoreni a s&' Oct'iiov, bevattende de geschiedenis
spelen gegcvell , den vijfden dag vierden
van den trojaansehen oorlog na den dood
voornamelijk de trompetters feest en werden
van Hector. Hoewel vrij langdradig en zonhunne instrumenten gewijd (/obilusfi'iom). Bij
der eenheid, is het werk niet zonder verdiende Q. minores of rniii'usculcie (13 Juni) speelden
sten. Hij leefde vermoedelijk in de 4cc eeuw
daarentegen de fluitspelers de hoofdrol.
na C. Naar Calabrië, waar het handschrift
van zijn gedicht gevonden is, wordt hij dikQuinquenniiles (yin), in de rom. municipia
de naam van twee of drie overhcidspersonen,
wijis (2tIo/ier genoemd.
wier werkkring met dien der censoren te Rome
Quirinalia, een feest ter eere van Quirinus,
overeenkwam en die ook om de vijf jaren
(lat op den 17 Februari te Rome werd ge.
werdesi gekozen. Zie Jlunicipium.
vierd. Zie ook Fornocalia.
Quinquertiam = Pentathiuni.
' Quirini1is (collis), een der bergen, waarop
Quinqueviri, buitengewone commissiën, uit Rome was gebouwd, zie Rornv.
1

-
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QUIRINJTJS (P. SULPJ(T.US—RAVEN NA.
Quirinius (P. SiIpicilis), zie Sulpicli n. 21.
Q uirinus, een van de oudste Romeinsehe

goden, in beteekenis overeenkomend met Mars.
Later meende men, dat Q. een sabijnsche godheid was, wiens dienst door Numa naar Rome
werd overgebracht; gewoonlijk wordt hij
voor denzeifden gehouden als de onder de
goden opgenomen Romulus (z. a.). Zijn oudste
tempel te Rome lag op den mons Quirindlis,
terwijl zijn dienst werd waargenomen door
den flamen Quirinalis en door een afzonderlijk
college van Salii ( de Salii Aqonenses), door
Tullus E[ostilius ingesteld. Q. is ook een
bijnaam van Jdnus (z. a.).
Q uirites. De oorsprong van dezen naam
is zeer onzeker. Sommigen hebben hem af-
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geleid van de stad Cures in het sabijnsche
land, anderen van een oud woord quiris of
cans = speel. Doch wat ook de beteekenis
zij, de herhaaldelijk voorkomende uitdruk

kingen 7)opUl/es Roíi,anus Quirifizeil/ of P 01) alaS
Roiianus Quiries geven genoegzame aanwijzing, dat Quiviies als volksnaam der rom.
burgers gold. Daar nu deze naam vooral den
rom. burger aanwijst in de uitoeféning zijner
burgerrechten, dus in vredestijd, zoo schijnt
hieruit eene tegenstelling geboren te zijn
tusschen Qairies als vreedzame burgers en
miiies, te meer daar sedert Marius het gros
van het leger meer en meer uit beroepssoldaten was saamgesteld.

"If
Ilabirii. 1) ( Rabirius, bejaard rorn. senator, werd in (33 door den volkstribuun T.
Labiënus van hoogverraad (perduellio) beschuldigd, als medeplichtig aan den moord op
den volkstribuun L. Appuleius Saturninus
in het jaar 100. Het proces werd gevoerd
voor het oude hof der duzemviui perclueliioni;
Rabirius werd ter dood veroordeeld, doch
beriep zich op het volk. Hij werd door de
redenaars Hortensius en Cicero verdedigd,
doch zou vermoedelijk, uit wrok tegen den
senaat, ook door de comitiën veroordeeld zijn,
indien niet de praetor Q. Mietelins Celer de
roode vaan (vexillurn russeurn) van den Jani
culus had doen wegnemen tengevolge waarvan de volksvergadering moest uiteengaan.
De aanklacht werd echter niet weder opgevat. - 2) (. Rabirius Posturnus, zoon van
C. Curtius, neef en aangenomen zoon van
no. 1, rom. ridder, was in Aegypte in dienst
van koning Ptolemaeus XI Aultes geweest. A. Gabinius was in 54 beschuldigd
en veroordeeld, op grond dat hij, als stadhouder van Syria, zich door den in een opstand verdreven koning voor 10000 talenten
had laten omkoopen om hem op den troon
van Aegypte te herstellen. Daar uit de bezittingen van Gabinius de boete, die gelijk
was aan de ontvangen som, niet kon gevonden worden, werd Rabirius, die ook een
deel van het geld had ontvangen, aangesproken voor het tekort. Schoon Cicero als
verdediger van Gabinius, nu ook voor Rabi
rius pleitte, werd deze toch veroordeeld en
ging in ballingschap. Zijn verblijf te Alexandrië was alles behalve vlekkeloos geweest.
Later diende hij onder Caesar. - 3) C. Rabirius, episch dichter van naam onder Augustus,
bezong den slag bij Actium.
Ilacilias (L.), volkstribuun in 58, trok
tegen P. Clodius voor Cicero partij.
Racötis, P()uu;Tç, oud vlek in Aegypte,
dat bij de stichting van Alexandrië in den
kring dezer stad werd getrokken en er eene
wijk van werd.

Raeda, zie rhecla.
Raetia,welke spelling boven R/tae -

ia wordt verkozen, strekte, met het noordelijker Vindelicia vereenigd, zich uit van de
Alpen tot aan den Donau en van den Rijn tot
den Aenus (Inn). De oude Raeti werden voor
stamverwanten der Etruscers gehouden, door
keltische stammen teruggedrongen. Ten tijde
van Augustus (15 voor Cbr.) en niet dan
na een hevi en strijd, werden de woeste bergbewoners door Drusus en Tiberius met de
Vindelici tot onderwerping gebracht, en met
de reeds vroeger onderworpen Vallis Poenina
vereenigd tot een nieuwe provincie Raetia et
Vindelicia. Er waren weinig steden. Tridenturn (Trente) (z. a.) was oorspronkelijk een
raetische stad, maar kwam later aan de keltische Cenomanes. Raetia en Vindelicia vormg

den de westeljkste rorn. Donauprovincie ; de
V indelici zijn Kelten, de Raeti niet.
Ilambacia = llhambacia.
Ilainnes of Ramneuses, eene der drie oude
stamtribus van Rome, z. echter Tidies.
havenstad van PalaeRaphia, Paa,
stina ten Z. W. van Gaza.
!lase(n)na, Paoiu, naam die de Etruscers zichzelf geven.
Ratiaria, stad aan den Donau in Moesia
Superior, later hoofdstad van Dacia Ripensis.
Ratoniagus = Rotomagus.
Raudii eampi = Campi Raudii.
Rauraci of Raurici, Pa1'Lot, volk in
Gallia Transalpina, naburen der Helvetiirs,
met wie 25000 hunner medetrokken bij hun
verhuizingstocht tijdens Caesars aankomst in
Gallia. Ze woonden in de omstreken van Basel.
Hoofdplaats : Augusta Rauracorum = Augst
bij Basel.
Raveuzia, 'Pciinira, stad nabij de Adriatische zee ten Z. van den Padus (Po) in Gallia
Cisalpina. Het lag te midden eener moerassige
streek en had gebrek aan drinkbaar water,
daarom werd van de bewoners gezegd : sitiunt
vivi, natant sepulti. De stad was met grachten
doorsneden. Haar bloei dagteekent van den
-,
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tijd, dat Augustus ze tot het station maakte
van de vloot der Adriatische zee en hiervoor
eene groote haven liet aanleggen ( ± 22). Reeds
door hare ligging sterk, werd Ravenna nu
eene vesting van den eersten rang. I)aarorn
verlegde keizer Elonorius Zijne residentie hierheen en dit bleef zoo ook onder de vol g ende
keizers, en na den val van het westrom. rijk ook
onder Ododeer en de oostgotische koningen.
Ilea Silvia, ook ilia genoemd, dochter van
Numitor, werd door haar oom Arnulius aan
den dienst van Vesta gewijd, opdat zij kinderloos zou sterven. Toen zij moeder van
Romulus en Remus was geworden, werd zij
v. S. levend be g raven, v. a. gevangen gezet,
maar na den dood van Amulius bevrijd, of
wel in den Tiber geworpen en door den
strooingod tot echtgenoote genomen.
Rete, PIaro', -cixi5 oude stad der Aborigines in Midden-Italië, later door de Sa
vermeesterd en tot hunne hoofdplaats-bijne
gemaakt. Zij lag aan de via Salaria in eene
uiterst liefelijke vallei. Zie verder Areas.
Ilebilus, farnilienaam in de yeas (aninia.
ilecitationes. Tijdens Augustus won de gewoonte veld, dat schrijvers, alvorens hunne
geschriften uit te geven, voor een kleiner of
grooter publiek gedeelten daarvan voorlazen,
eensdeels om het oordeel der hoorders te vernemen, anderdeels om aan de uitgaaf meer
openbaarheid te geven.
Recognitio equituni, zie Equiees.
Recaperatöres Oorspronkelijk was dit de
naam van een college van rechters, om na
een oorlog te beslissen over teruggaaf van
veroverd goed. Het was dan uit mannen van
beide volken (Rom. en peregrini) saamgesteld.
Allengs werd deze vorm ook te Rome ingevoerd bij processen tusschen Rom. en peregrini, en tusschen peregrini onderling. Daar
deze gedingen altijd in korten termijn (binnen
10 dagen) moesten afloopen, namen de Rom.
onderling ook meermalen hunne toevlucht tot
zulk een hof van arbiters, bv. in zaken van
schuldvordering. Ook voor aanklachten tegen
stadhouders wegens afpersingen werd wel van
recuperaores gebruik gemaakt, het eerst in
171 bij het proces tegen P. Furius Philus,
stadhouder van Lusitania. De iudices recu
peratores werden telkens ten getale van 3 of
5 door den praetor aangewezen. Onder de
keizers kreeg deze instelling steeds grooter
uitgebreidheid.
Iletheulus Tnthnus Dens, een god, die voor
de Porta Capëna te Rome een tempel had;
hij had, naar men zeide, toen Hannibal op
Rome aanrukte, hem door verschrikkelijke
visioenen tot den terugtocht genoodzaakt.
Redones, gallisch volk in het tegenw.
Bretagne. Hoofdstad : Condttte, thans Rennes.
Rethix, bijnaam van Fortüna, als de godin,
die legers en veldheeren behouden uit den
strijd terugbrengt.
Ilegia, het oude koninklijk paleis van
Numa, later de ambtswoning van den pontifex maximus, aan het forum naast den Vestatempel gelegen.

Regifugiuni. Het schijnt dat op den 24ste van
sommige niaanden door den rev saciujicus op
het eomitium te Rome een offer werd gebracht.
Op den 24sten Februari, den gedenkdag van
de verdrjving der koningen, moest hij na dit
offer zich in allerijl naar huis spoeden. In
verband hiermede heeft men de letters Q. REX
C. F. in den roni. kalender wel verklaard:
quando ier c-orniiurii fuyi. Deze letters behoo
den 24 Maart en den 24 Mei.-renchtbij
Waarschijnljkei is dus de verklaring: quando
rex comiiarit fas of jhs5u, d. u. z. dat die
dagen eerst dan fasti waren, wanneer het
offer van den iex op het comitium was afge
loopen en hijzelf naar huis was gegaan.
l{egillensis, familienaam in de yeas Posuiiiiu (Podumii n°. 2, 3, 5, 6).
Regillum, plaatsje in den ager Sabinus,
waaruit de yeas Claudia stamde. Ligging onbekend.
Ilegillus lads, meer in Latium, ten 0. van
Rome, tussehen (+abii en Lavfcum, bekend
door de overwinning der Rom. op de Latijnen
in 498 of 493.
JIeginien morum, zie Censor.

Ileginni Ilumen, /*LOil5Oç 5lOTa6Ç, d(sesifr

(1t;iflf, IVahar Alaleha, thans nog Nahr el
Malk, het grootste verbindingskanaal tasschen den Euphraat en den Tigris, waarvan
de bouw aan Nebukadrezar wordt toege
schreven.
Ilegium Lepidi, ook foi-usz Lepi(fi genoemd,
stad in Gallia Cispadna, rom. kolonie, thans
Reggio d'Emilia. Zie ook Jlkeyium.
Regulus, familienaam in de yeas Millu
(Mliii n°. 2-6).
Ilelegatio, zie deporatio.
llenii, Pi5to, machtig gallisch volk in
het Z. van Beigica, met de steden Durocort5rum (Rheims) en Durocatalaunum (Châlons
-Marne).
-sur
Remmia (lex), zie Calumnia.
JIemulus, een Rutuiiër, zwager van Turnus, die tegen Aeneas . en de Trojanen geweldig
op zijne dapperheid snoefde, niaar door Ascanius gedood werd.
Reniuria = Leniuria, z. Lemures.
Remils, zie Romulus.
llepetundae, soil. pecunlue, gelden, die
wederrechtelijk, b. v. door afpersing, verkre
gen waren en waarvan dus de teruggaaf geeischt moest worden. In het bijzonder was
crmen repeleudurum de beschuldiging van
afpersing en knevelarij, tegen den stadhouder
eener provincie ingebracht. Voor deze misdaad
werd door de 1ev (hlpuruiu in 149 de eerste
quuesiio perpeluu ingesteld.
ilepotia, gen. 0mm, nabruiloft, door den
pas gehuwden echtgenoot daags na de nuplicse
gegeven.
lleplltliuln, echtscheiding, wanneer zij van
déne zijde kwam, dus wanneer de man zijne
vrouw verstiet. In iateren tijd kon repudium
ook van de zijde der vrouw plaats vinden.
Zie divo2-tium.
Resaina, Pkava, PfoJ'(z, stad in het
mesopotamisehe gewest Osrodne, nabij de bronnen van den Chabras, later Theodosiopolis.
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Iescriptum, schriftelijk antwoord des keizers op vragen betreffende twijfelachtige of
betwistbare rechtspunten, waarin hij de rechtsgronden aangaf, waarnaar eene zaak moest
beoordeeld en behandeld worden.
Resi(Illae, soil. peeieae, achterhouding van
gelden, aan de schatkist verschuldigd.
Restitutlo in integriina, herstel in den vongen toestand, kon plaats hebben door den
praetor. Het vonnis wend hierdoor niet vernietigd, maar de gevolgen er van wenden
opgeheven. Dit gold echter slechts voor civiele
zaken. Wanneer iemand ctqca et iqn iiifeiClICl/AS was, kon hij alleen door de volksvergadering teruggeroepen en in Zijne rechten
hersteld worden. In de burgeroorlogen matigden zij, die de macht in handen hadden,
zich dikwerf dit recht aan, en onder de keizers
werd het een keizerlijk recht, waaruit zich
spoedig het begrip van gratie (indu7yenth)
ontwikkelde. Eene andere rest. in int. vond
plaats, wanneer eene censonische bestraffing
door volgende censoren werd opgeheven.
Retiarius, een zwaardvechter, gewapend
met een drietand en een net, dat hij zijne
tegenpartij over het hoofd trachtte te werpen,
om hem door inwikkeling weerloos te maken.
Retidigni, volk in het N. van Germania,
op den rechteroever van den Albis, een van
de kleine volkeren, die de godin Nerthus
vereeren.

Rex, familienaam, vooral in de çjens A[eocia
(Marcii n 0 . 4 en 5).
Rex, de koning. Na de verdrijving der
koningen behield dit woord bij de Bom. eene
hatelijke beteekenis, met een begrip van den
meester te willen spelen. Rex heet ook de
rijke Romein tegenover Zijne cliënten (z. a.).
De nom. senaat verleende ook somtijds dezen
titel aan vreemde vorsten, zooals aan Deiotarus. In dit geval staat rev voor den eigennaam. - Rex bibendi of convivii is de president hij het drinkgelag, zie ctrbiteï' dibe2zdi.
Rex sacroruin, sacriliens of sacrifleillus.
Na de verdrj ving der koningen werd voor
het verrichten der offers, die de koning
te brengen had, onder bovenstaanden titel
een priesterambt in liet leven geroepen. De
rex scierorurn werd voor Zijn leven gekozen
door den pontifex maximus ; hij genoot groote
eer, doch was voor altijd van alle burgerlijke ambten uitgesloten. In rang was hij de
eerste van de priesterschap, toch was hij
ondergeschikt aan den lager staanden pontifex maximus. Zijne vrouw, met wie hij per
confcirreationem moest gehuwd zijn, heette
reqina sacroruvz en had ook offers te verrichten.
Rha, rivier in Sarmatia, thans Wolga.
Rhacius, PciZtoç, z. Manto.
Rhadamanthys, -thus, PaktaiThç, - Ooç,
zoon van Zeus en Euröpa, werd door zijn
broeder Minos van Creta verjaagd, en ging
naar Ocalea in Boeotië, waar hij met AlcmCne
trouwde. Toen zijn leven op aarde geëindigd
was, werd hij naar het Elysium verplaatst.
Bij lateren is hij een van de rechters in de
onderwereld.

Rhaetia = Raetia.
Rhagae, P(1/4, aanzienlijke stad in het
N. van Media. Nadat het door eene aardbeving verwoest was, liet Seleucus Nicdtor het
herbouwen onder den naam van Laiepus. In
de panthische oorlogen werd het verwoest,
en op of nabij de plek verrees Ansacia.
Rhambacia, Pa 1 /az, stad der Oriten
aan de kust van liet perzische landschap
Gednosia. Alexander de Gr. legde er eene
kolonie aan.

llhamnus, P1ti'of;, demus in het N. van
Attica, aan de Oostkust op eene landtong,
met een tempel van Nemesis Rhamnusia.
Een oudere tempel van Themis werd waarschijnljk door de Penzen verwoest.
Rhaninusia virgo, Pau'ovoa, i) h' Pa'oi3'r& tkeci, Nemesis, zoo genoemd naar haar
beroemd beeld in den demus Rhamnus.
Rliamphias, P(u(ç, Spartaan, die vóór
den peloponnesischen oorlog als gezant met
Athene onderhandelde en in dien oorlog een
leger in Thessalië aanvoerde.
ll(11)arnpsillÎtus, Pf51upl/t roç, oud -aegyptisch koning, door velen voor denzeifden gehouden als Ramses III, die omstreeks 1150
stierf. Van hem wordt verhaald dat hij
levend in de onderwereld afdaalde, met afwisselend geluk met Demèter dobbelde, en ten
slotte met een gouden handdoek op aarde
terugkeerde. Zijn schatkamer werd op dezelfde
wijs bestolen als die van Hynieus (z. qctniectes).
C

R(li)amses, Pc/upl1ç, of Rariessoe, naam
van v erscheiden aegyptische koningen. Vooral
beroemd is Ramses II de Groote, door de
Grieken Sesostnis of Sessis genoemd, die in
de 14Cc eeuw negeerde, zegevierend in Libye,
Aethiopië en ver in Azië doordrong, groote
versterkingen, kanalen en andere bouwwer
ken liet aanleggen en over het geheel Aegypte
tot den hoogsten trap van bloei bracht, die
het ooit bereikt heeft.
Rhapsôtlus, QulPV)(YiÇ, een zanger, die bij
feestelijke gelegenheden gedichten voordraagt.
Aan hen heeft men vooral het bewaren der
gedichten van Homerus (z. a.) te danken, ofschoon zij niet alleen epische gedichten voordroegen, maar ook andere, mits alle verzen
dezelfde maat hadden. Oudtijds talrijk en
geacht, gingen zij later in beide opzichten
achteruit. Zij waren kenbaar aan hun kleeding
en hadden bij hun voordrachten een staf
(cu i *Jo ç of ICiOaZOÇ) in de hand; in latere
tijden droegen zij een rood kleed, als zij uit
de Ilias, een violet, als zij uit de Odyssee
voordroegen.
Rhea (of Cybele), Pk, Kv9i,
dochter van Uranus en Gaea, gemalin van
Cronus en bij hem moeder der groote olym
pische goden Zeus, Poseidon, Hades, Hera,
Bestia en Demëter. Zij werd in Griekenland
oorspronkelijk alleen als zoodanig (Mrit,
Magna Haler) en gewoonlijk in gemeenschap
met hare kinderen vereerd, vooral op Creta,
waar zij Zeus ten wereld gebracht en voor
Cronus verborgen zou hebben. Waarschijnlijk
was het daar, dat haar dienst samensmolt

met dien van de aziatische Cybele of Cyb5be,

RHEA
EA SILVIA—RHE U S.
de groote godin (J]i yc i &^á), moeder van
alle leven in de natuur, ten gevolge -vaarvan
zij mettertijd geheel niet deze godin vereen -

zelvigd werd en zelfs den naam Cybele bij
haar oorspronkelij ken naam kreeg, terwijl bij
haar dienst overal in Griekenland meer of
minder aziatische gebruiken overgenomen
werden. Deze Cybele werd algemeen in Azië

vereerd niet allerlei ceremoniën, die zich
kenmerkten door buitensporige woestheid en
een overmatig vertoon van droefheid en
vreugde. De hoofdzetel harer vereering was
Pessinus (Ibc^ot oc^ rí«), waar haar overoud,
uit den hemel gevallen beeld (waarschijnlijk
een meteoorsteen) in een tempel aan den
berg Dindyinus (J 'd'vie p i)'stond. Hier droeg
zij den naam fl cjclis1is (z. a.) en vierde men
jaarlijks te harer eer den dood en het herleven van haar geliefden Atys, waarbij de
opgewondenheid zoo hoog steeg, dat de feestvierenden zich dikwijls ernstig wondden of
verminkten. Hare priesters, de Galli, waren
gesnedenen en hadden een zeker aandeel aan
de reg eering. De luidruchtigheid van hare
feesten gaf aanleiding tot de voorstelling,
dat de godin zelve behagen schept in het
gezelschap van dienstbare geesten, die haar
met geschreeuw en gegil en oorverdoovende
muziek overal op hare woeste tochten door
bergen en wouden vergezellen. In Phrygië,
waar haar dienst eveneens in groot aanzien
stond (vPQt^yía 9vd, P/zryqia mater), heetten
die gezellen der godin, en eveneens hare
priesters, Coribctnten, op den Ida ('Itf^círc 9 ci,
mater Idaea) .Dactgli Idaei, op Creta, waar
ook hare priesters naar hen genoemd waren,
Cureten. Het geraas, dat door laatstgenoemden
bij liet uitvoeren van hun wapendans (noí ). c,
cv)Qi^1/) gemaakt werd, werd verklaard als
eene herinnering aan de pogingen van de
Cureten, onl te verhoeden dat, liet geschrei
van den kleinen Zeus door zijn vader gehoord
zou worden. Door deze voorstellingen krijgt
de godin eenige overeenkomst met Dinny sus,
en in sommige mythen neemt Sabazius, die
voor denzelfden als Dionysus gehouden werd,
de plaats van Atys in. — Te Rome werd
de dienst van Rhea bij de rampen van den
tweeden punischen oorlog ingevoerd ; in 204
werd op last der sibyllijnsche boeken het
beeld der godin in den vorm van een meteoorsteen van Pessinus naar Rome gebracht en
op den mons Palatinus een tentpel voor haar
gebouwd. Haar dienst werd waargenomen
door phrygische Galli onder een Archigallus,
die te Ronie de luidruchtige plechtigheden
van Klein -Azië herhaalden ; het aandeel, dat
de eigenlijke Rom. aan hare vereering namen,
bepaalde zich tot de viering der Megalesia
(z. a.), door maaltijden en wedstrijden op
het tooneel en in de renbaan. In den keizertijd kwamen hierbij echter feesten ter gedachtenis aan Atys (22-27 Maart), en nog later,
toen reen zich van het wezen van Rhea
slechts verwarde en mystieke voorstellingen
maakte, ontaardde haar dienst in Tauroboha
en Criobolia, offers van stieren en rammen,
waarbij men zich door den doop niet het
,

bloed der offerdieren van zonden reinigde
en als het ware op nieuw geboren werd. —
De leeuw, de eik en de den zijn haar gewijd.
Zij wordt gewoonlijk afgebeeld als eene waardige matrone, zittend op een troon met leeuwen aan beide zijden of olp een door leeuwen
getrokken wagen. Op liet hoofd heeft zij een
muurkroon en sluier.
Rhea Silvia, zie Ree Silvia.
Rhebas, `P^; 1 ia ç , rivier in Bithynia ____

Plaeses no. 1.
Rlieda , een groots reiswagen op vier wie
-len,
ingericht voor personen en bagage.
Rhegium (Regium), `P-, ybo^, thans Reggio
di Calabria (niet te verwarren niet Regium
Lepidi), aeolisch-messenische kolonie op de
bruttische kust, aan liet freíuaz Sice'llum
(straat v. Messina), de gewone plaats van
overvaart naar Sicilia. Rhegium was eene
bloeiende handelsstad der Chalcidiërs, totdat
Dionysius I van Syracuse het in 387 ver
vernietigde. Later werd de stad-overdn
herbouwd, en kreeg ze de vrijheid terug.
In 280 had de stad veel te lijden door een
oproer van eene campaansche legerafdeeling,
die als rom. bezetting in de stad lag. Het
bleef Rome trouw in den , oorlog niet Hannibal, en in het be/lam sociale. Aardbevingen
en de rom . burgeroorlogen droegen er verder
toe bij om de plaats te ontvolken, totdat
Augustus er eene kolonie uitgelezen zeesol daten heenzond (36).
Rhenna, `P^; i ^tu, oudtijds Ortygia, eil. bij
Delus, waarheen de, lijken van Delus werden
overgebracht.
Rhenus, `Pr-roc, 1) de tegenw. Rijn, ontsprong op den vions Aclulu (zie aldaar), stroomde
door den le'cus Brigctetinus (meer v. Konstanz),
splitste zich bij het eiland der Batavieren
in twee armen (vandaar RRiee2zus bicornis),
waarvan de zuidelijke den naam Vacalis of
halialis (Waal) droeg en zich met de Mesa
(Maas) vereenigde. Caesars mededeeling, dat
deze arm zich Wool/is capitibus in zee stortte,
werd reeds in de oudheid als onjuist erkend.
De mond heette ifellvrn os/inn en was veel
wijder dan tegenwoordig; de monding van
den noordelijken arm, die langs Traiec/um
( Utrecht) en I ugdunurz Batavorum (z. a.) liep,
droeg geen bijzonderen naam. Een derde arm
verbond den Rijn met den Ouden IJssel en
viel nog noordelijker in zee door het Plevum
os//uw ( vermoedelijk het Vlie). Een andere
verbinding met de zee is de Vecht geweest,
die bij Fectio (Vechten onder Bunnik) van
den Krominen Rijn afbuigt en door sommigen
voor de Fossa Drusiina gehouden wordt. —
2) thans de Reno, stroomt langs Bononia
(Bologna) naar den Padus (Po). Op een eil.
in deze rivier zouden Octavidnus, Antonius
en Lepidus in 43 hun driemanschap hebben
gesloten.
Rhésus, `P^oioc, 1) zoon van Oceanus en
Tethys, god van eene gelijknamige rivier in
Bithynië of Troas. — 2) zoon van Strymon
of Eïóneus en eene Muze, koning vanThracië,
die den Trojanen tegen de Grieken te hulp
kwam. Hij had paarden, waarvan het lot van
,

RHESUS—RIIOD[JS.
Troje afhing, als zij ni. in Troje voedsel of
drank gebruikt hadden, was de stad niet te
nemen. Daarom overvielen de Grieken hem
nog voor hij de stad bereikte; hij werd met
zijn gevolg door Diomëdes gedood, en de paarden werden door Odysseus weggevoerd.
Rhesus, Piooç, 1) rivier in Bithynia. 2) riviertje in Troas, zijtak van den Gra
-heus.
Z.

Lyeuryis

RIiinus, Ptai', van Creta, episch dichter en grammaticus in de laatste helft der
3de eeuw; in zij ne jeugd was hij slaaf geweest,
later werd hij de vriend van Eratosthenes.
Als Zijne werken worden genoemd verschei
den epische gedichten en eene uitgave van
Homerus.
Rliinoeoliïra, th P&'o6olQu. of cP , ozo _
2OIQi, stad in de woestijn tussehen Aegypte
en Palaestina, dicht bij de zeekust.
Rliinthon, Pi&wj', van Syracuse of Tarenturn, tijdgenoot van Ptolemaeus 1, uitvinder
der zoogenaamde Ffilct'rotraqoeclia. Uit dien
naam en uit de enkele verzen, die van zij ne
38 stukken zijn overgebleven, kan men opma
ken, dat het parodieën waren op oude treurspelen; iets naders is echter hieromtrent
niet bekend. Z. P(C.
R(h)ipaei molites, -a Pitu d 1 7, een
hooge bergketen ergens in het hooge Noorden,
waarschijnlijk de Carpathen, v. s. een deel
van het TJralgebergte ; ze worden ook Ry
perborei rnontes geheeten (z. a.).
Rhipe, oude stad in het W. van
Arcadia, bij Stratus.
Rhium, zie zIntirrkiurn.
lUilzinium, Rhizon, Pvmi, oude versterkte
stad in Dalmatia aan een naar haar genoemde
golf, sinus Rliizcsezis, ten Z.O. van Epidaurus.
Rliotht, c POdq, havenstad in het N. 0. van
Hispania Tarraconensis.
Rhothtnus, Poda'6ç, thans de Rhone, die
in zijn loop den lacrs Lemcinnus (meer v.
Genève) vormt. Het aantal monden wordt
door de ouden verschillend opgegeven, zelfs
tot zeven toe, hetgeen wel zal zijn toe te
schrijven aan de veranderingen, die de rivier
zelve in verloop van tijd in hare uitwatering
heeft gebracht. Zie ook fosso Mariana.
Rhothus, e Podto q , rivier in Troas, die op
den berg Ida ontspringt en in den Hellespont valt.
Rhodope, 'PorY67n'j, thracische bronnimf,
gemalin van Haemus (z. a.).
Rhodope, Poö67t'i1, hoog gebergte van
Thracia, dat zich ten 0. van den Nestus en
verder langs de kust tot aan den Hebrus
uitstrekt, thans Despoto-dagh. Dichterlijk
Rkodopius = thracisch, Rkociopeius vases =
Orpheus.
Rhodopis, Pohmnuç, eene hetaere uit Thracië, die ten tijde van Amsis te Naucratis
woonde; zij besteedde een tiende van haar
vermogen om ijzeren braadspeten te laten
maken, die zij aan den delphischen tempel
schonk.
Rhoduntia . PofYovrx (,., bergtop van den Oeta
met een kasteel, niet ver van de Thermopylae.
j
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Rhodus, -de, P6rYo ç , -(Y), dochter van Poseidon en Amphitrite, bij Helius moeder van
de Heliadae. Helius liet voor haar en hare
kinderen een eiland uit zee oprijzen, dat
naar haar genoemd wordt.
Rliodiis, P6d'oç, eiland in het Z.O. der
Aegaeische zee, nabij de dorisch-carische kust.
Het had een heerlijk klimaat, bijna geen dag
ging voorbij zonder zonneschijn ; onder de
voortbrengselen telde men marmer, scheepstimmerhout, wijn, vijgen en heerlijke visch.
Als oudste inwoners worden de Telchinen
genoemd, die met het eiland uit de zee waren
verrezen, en de Heliaden, vervolgens kwamen
ook Phoeniciërs en Aegypteiiaars. De mythe
laat verder nog vóór den trojaanschen oorlog
eene dorische kolonie onder Heracles' zoon
Tlepolernus naar Rhodus komen. In den perzischen oorlog sloot het eiland zich bij het
atheensche zeeverbond aan. Het telde toen
drie stadsgemeenten : Lindus, lalysus en Camirus, die tot de dorische hexapolis (zie Doris
no. 2) behoorden. in 411 bewerkte de aristocratie eene omwenteling en den afval van
het attische zeeverbond ; een zekere Dorilus
haalde de bevolking der drie steden over
tot het stichten eener gemeenschappelijke
stad Rhodus op den N.O. hoek van het
eiland (408), welke stad zich spoedig tot een
ongekenden bloei verhief. Spoedig werd de
democratie weder meester en sloot zich weder
bij Athene aan, doch bezoedelde in den eersten tijd haar triomf door laagheden en
ongerechtigheid. In 358 verliet Rhodus opnieuw de zijde van Athene; oligarchen, door
de carische vorsten gesteund, maakten zich
van het bewind meester, totdat het eiland
afhankelijk werd van Idrieus, tyran van
Halicarnassus. Alex. de Gr. legde macedonische bezetting op Rhodus, doch na zijn
dood maakte het zich vrij. Vruchteloos poogde
Dèmetrius Polioreëtes de stad in te nemen
(304), z. Protoyenes. Later waren de Rhodiërs
in den macedonischen, den syrisehen en den
rnithradatischen oorlog bondgenooten der
Rom,, en bewezen door hunne voortreffelijke
zeemacht uitstekende diensten. In 168 werden
ze echter bestraft voor hunne sympathie voor
Macedonia ; ze verloren een groot gedeelte
van hun gebied op het vasteland (zie Lycia),
en werden afhankelijk van Rome. Buiten de
rom. burgeroorlogen konden zij zich niet
houden, zij kozen partij voor Caesar en moesten dit na zijn dood door Cassius ontgelden.
Sedert waren zij nu eens vrij, dan weder
ingelijfd, totdat onder Vespasidnus de vrijheid
voor goed verloren ging. Omstreeks 400 na
C. was Rhodus de hoofdstad der provincia
insnlarnrn, die 53 eilanden omvatte. De stad
Rhodus, met twee havens, lag amphitheatersgewjze tegen de bergen gebouwd. Zij was,
even goed als Athene, eene kweekschool van
kunst en wetenschap. Vooral beeldhouwkunst
en redekunst bloeiden er, beide kenmerkten
zich door het streven naar effekt. De rhodische rhetorenschool hield het midden tus.
schen aziatische gezwollenheid en attischen
eenvoud; haar stichter was de redenaar
34
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Aesehines, die, toen hij Athene moest vorlaten, zich te Rhodus vestigde. Het genus
Rhodium viel over het algemeen in den smaak
der Rom. Aan beelden was Rhodus rijk,
maar vooral aaii groote beelden. Het grootste was dat van Helms, aan wien het eiland
geheiligd was. Het stond naast den ingang
der haven en was meer dan 30 meter hoog;
slechts weinigen konden de duimen omvatten. In de eerie, uitgestrekte hand droeg het
een vuurbekken, dat des avonds werd aangestoken. De maker was Chares van Lindus
z. a. no. tI. In 278 opgericht, werd het in
222 door eene hevige aardbeving, die bijna
de geheele stad verwoestte, omvergeworpen.
Het orakel verbood, het beeld weder op te
richten. Bijna negen eeuwen bleef het aan
stukken liggen, totdat het in 672 na C.
verkocht werd en op 300 kameelen weggevoerd. Eene andere hevige aardbeving, die
aan den bloei van Rhodus den genadeslag
toebracht, was die van 155 na C.
Rhoecus, Poxo ç , van Samus, beroemd beeldhouwer en bouwmeester, die het gieten van
metalen beelden uitvond. Hij begon omstreeks
550 het bouwen van den tempel van Hera
op Samns, die echter eerst door lateren
voltooid is.
Rlioetum, PoTso, rotsachtige kuststreek
van Troas, in verschillende kapen nitloopende,
aan het Z.W. einde van den Hellespont, met
eene gelijknamige stad. Rhoeteiu.s thecor =
Aenas.
Rhoetus, Pohoç, 1) of fUzoecas, een Centaur. - 2) = Eur9h€s n°. 5.
Rhosus, Fcook, P&iooç, zeestad van Syria
aan de golf van Issus.

Rhoxo1ni = Roxolni.
RhynElaeus, groote rivier in VóórAzië, die op de zuidelijke helling van den
mysischen Olympus ontspringt en, met den
Macestus vereenigd, in de Propontis (zee v.
Marmara) valt.
Rhypes, 'Pf7cç, oude achaeïsche bondstad
tusschen Patrae (Patras) en Aegium, door
Augustus verwoest, die de inwoners naar
Patrae verplaatste.
Rhytium, Pfvoi', oude stad ergens in het
Z. van Creta.
Rica, vierkante doek met franje, door de
rom. vrouwen bij sommige plechtigheden als
sluier over het hoofd gedragen, doch niet
zoo, dat het gelaat bedekt was.
Ricinier, zoon van een suebisch aanvoerder,
was aan het hof van keizer Valentininus
III opgevoed. Als keizerlijk veldheer versloeg
hij de Vandalen, Alanen, Westgothen, en
kreeg zooveel macht, dat hij over den troon
beschikte en keizers van het westersehe rijk
afzette en aanstelde. Wij geven hier eene
korte chronologische opgaaf.
455. Valentinianus 111 vermoord, evenzoo
zijn moordenaar Petronius Maximus. Flavius
Maecius Avitus wordt in G-allid tot keizer
uitgeroepen.
456. IRicimer zet Avitus af en stelt Maiorianus aan.
461. R. zet Maiorianus af en stelt Libius

Sevërns aan, die in 465 strerft. Twee jaren
zonder keizer.
467. Keizer Leo I v. het. oostrom. rijk en
Ricimer stellen Procopius Anthemius tot
keizer aan.
472. IEIicimer trekt tegen Anthemius op,
belegert en verovert Rome en plaatst Anicius
Olybrius op den troon.
473. Dood van Ricimer en van Olybrius.
G-lycerius wordt keizer.
Ricinium, ook rec., vierkante doek, die
dubbel .gevouwen en over het hoofd en om
de schouders geslagen werd, vooral als rouwgewaad.
Higothïlum, stad der Treviri aan de Mosella (Moezel).

Ripaei montes = Rhipaei molites.
Iiipuarii (Riparii), de Ripuarische of OeverFranken, die hun naam oritleenen aan de
Rz)nz R/zeni, den linker oever van den Rijn,
vooral de streek tusschen Rijn en Maas. De
Franken, die hier en aan de overzijde van
den Rijn wonen, worden in de 6 e eeuw n. C.
zóó genoemd ter onderscheiding van de Sa
(zie Saul).
-lisehofNdrank
Iliti, kleine zoutmeertjes aan den
heiligen weg van Athene naar Eleusis.
Ilobïgus, een god, die het koren tegen roest
beschermde, en wien ter eere jaarlijks den
5sten April de Robigalia gevierd werden.
Bij Ovidius komt ook eene godin Robigo voor.
Robur, de met zwaar eikenhout beslagen
ondergrondsche verdieping van den lom. kerher. Zie career.
Rogatio, wetsvoorstel, dat nog niet tot wet
is verheven.
Roma, Pd 1ii;, de bekende stad aan den
Tiber, de hoofdstad van het rom. rijk. Of tot
de bevolking oudtijds nog andere stammen
hebben behoord dan de Latijnen, is niet bekend; uit de sage omtrent den sabijnsehen
maagdenroof (zie Romulas), en uit het bestaan
van sabijnsehe eerediensten in Rome bv. van
Sancus, heeft men gemeend te moeten opmaken, dat Sabijnen, op den Quirinddis wonende (zie Capitolinus ()ïions)), tot de stichting
hebben medegewerkt. Dit alles is zeer onzeker.
De bevolking heet Qzeuuiees (z. a.) of populus
Rowanus Quirlues. De oudste nederzetting vond
men op den Palaulnus (z. a.) en de T7elia.
De eerste uitbreiding wordt gewoonlijk aangeduid met den naam Sepuimonlium ; naast
de drie oudere: Palatinus, Cermalus, Velia,
behooren hiertoe de montes : Fagutal, Oppius,
Cispius en Caelius. Voor de stad der vier
reqioues : Palahna, Suburdna, Esquilna, Go/lina, komen er dan nog bij : de Quirinalis met
zijn uitlooper collis Latiiris, de Viminiilis,
en de laagte Argilëtum. Tevens wordt tusschen de bergen het forum aangelegd, en de
mons Capitolinus wordt arx en zetel van den
tempel van Jupiter Capitolinus. De agger
Servii Tullii (zie Servius Tullius) omvatte behalve de genoemde streken ook nog den momAventïnus. Zie ook pomerium. In de vallei
tusschen Aventinus en Falatinus, die wel eens
val/is Marcia genoemd wordt, werd het Circus
Maximus (z. a.) aangelegd. Aan de overzijde
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van den Tiber lag de aions fanicuWs, waarop
een burcht lag, doch dit gedeelte ging in den
oorlog met Porsëna voor een wijl verloren.
- Na den gallisehen brand in 390 werd de
stad ordeloos en onregelmatig herbouwd,
zoodat zij geen fraai aanzien had. Van de
inwendig zoo prachtige huizen der rijken
zag men niets, daar zij ombouwd waren met
winkels (zie doiuius), die de straten vernauwden.
Het was bij het drukke verkeer een maatregel van veiligheid, dat men niet in een
rijtuig door de straten mocht rijden. De stad
breidde zich uit buiten den muur van Servius,
en toen onder Sulla en later bij herhaling
het pomeriurn werd verlegd en buitenwijken
binnen den kring der stad werden getrokken,
ging de muur op verscheiden plaatsen geheel verloren. Trouwens, een muur was onnoodig geworden; welke vijand kon Rome
aanvallen ? Augustus- verdeelde de stad in
veertien regiones. Na den grooten brand onder
Nero (64 na C.) werd Rome met zorg herbouwd, met ruime, breede straten. Latere
keizers brachten het hunne tot verfraaiing
bij; Aurelidnus (27 0 -275 na C.) omringde
de stad opnieuw met een vestingmuur, die
nu ook den aioiis Pzneius, den (Janipus Mar
ties en over den Tiber den Ianieulzes omvatte.
Onder de keizers was Rome een groot kunstmuseum met tal van tempels, zegebogen,
zuilengangen, prachtige badhuizen, openbare
pleinen en handerden standbeelden, uit Azië
en Griekenland overgebracht. Bij één triumf
tocht o.a. die van M. Fulvius Nobilior (Fulvil
no. 11) over de Aetoliërs in 187, waren meer
dan 500 marmeren en metalen standbeelden
uit Griekenland naar Rome medegevoerd.
Alleen standbeeldefl van paarden kon men te
Rome meer dan 200 zien. Er waren 31 openbare bibliotheken, 8 of 9 circussen, 2 amphitheaters, 3 theaters, 15 of 16 thermen, 19
basilieken enz. Door verschillende waterleidingen werd Rome van water voorzien.
De veertien regiones waren de volgende: 1)
Forea Gapmna, de zuid-oostelijkste. - ) Caelimoneiarn, met liet macellarn magnum. - 3) Isis
el Serëpis, naar den tempel dezer godheden
genoemd, met het groote ampliWleatrum (za.)
Flaviurn, de thermae (z. a.) van Titus en van
Traidnus. - 4) Templum Pacis met het forum
( z. a.) Pcicis, door Vespasiilnus aangelegd, en
den tempel van Venus en Roma. - 5) Esquiliae,
met het park van Maecënas. - 6) Alta Sernita
(= Hoogstraat), met de thermen van Diodetitlnus en die van Constantijn en de groote
casra praetouia (z. a.). - 7) T7ia Ida ( = Breê
met de parken van Sallustius en van-stra),
Lneullus en den tempel van Flora. - 8) Foiurn Rornanum, met het Capitolium (z. a.),
comitiarn, verschillende tempels en basilicae,
oudtijds de curia [Jostilia (z. a.), de rostra
( z. a.), de Jteyia (z. a.) en met nog een aantal andere fora (zie forum). - 9) Circus Ftc'2fli25iU5. Deze regio omvatte den campus Martius (z. a.), met de thermen en het Pantheon
( z. a.) van Agrippa, de thermen van Nero,
het theatrum (z. a.) van Balbus met 30000,
dat van Marcellus, ook met 30000, dat van
-
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Pompeius met 40000 plaatsen, - de porticus
Ioiiipei en de curia Fompei, waar Caesar den
dood vond, de villa vubiica der censoren,
het iI1 ausol(uv1 Au[J/esti, het amphitheater
van Statilius Taurus, een aantal tempels enz.
I - 10) Palati&em, eerst eene minder aanzienlijke, oude wijk, sedert Augustus de wijk der
paleizen. Zie Palatinas ('mous). Op den berg
stonden een beroemde Apollo -tempel en een
der 2lIayna Mater. - 11) Lucas Ma x imus, naar
den grooten circus genoemd. - 1 1 Piscciza
pubtica, met de thermen van Caracalla. - 13)
Aventinus; met den Diana -tempel, eene Tiberkade, losplaats voor de schepen (empo r ium) en
groote korcninagazijiien. - 14) Tji Tilerim,
met de tuinen van Caesar. waarin Augustus
eene naumachia bouwde. Tot deze regio behoorde ook de insula Ti1erna met tempels van
Veiovis, Faunus en Aesculapius. - Buiten den
muur lag de icons 1aticënas; aan den Tiberoever juist over den pon.s Acties verhief zich
het mausoleaaz iladriauï (z. a.). Zeven bruggen
voerden over den Tiber, waarvan de puss
sulilicius, eene houten paalbrug, de oudste was.
De muur van Aurelianus was ruim drie uren
gauss in omtrek. De bevolking van Rome
ten tijde van Augustus wordt op ongeveer
1 1 /millioen geschat.
Roma quadrata, zie Palatinus (mons).
Romáïni (lath), ook mayni en manimi geheeten, aan Jupiter, Juno en Minerva gewijd.
Zij werden van 4 tot 19 September gevierd
met wedrennen in den circus en met tooneelvertooningen. Zie Jludi.
llomilii, oud patricisch geslacht. T. Romitins Rocus l7aticãnus, consul in 455, versloeg
de Aequers, doch5 werd wegens liet verkooper
van den buit met geldboete gestraft. Hij vei- beurde echter de volksgunst niet en- was later
een der tienmannen (451).
Ilomulea, oude stad der Hirpini in Samnium, ten 0. van Beneventum, door de Rom.
verwoest.
Romulus, Pcmnvoç, volgens de sage met
zijn tweelingbroeder Remus de stichter van
Rome. Zij waren zoons van Rea Silvia, kleinzoons van Numitor. Hun oom Amulius beval bij hunne geboorte hen in den Tiber te
wrperi, doch zij werden op wonderdadige
wijze gered en door zekeren herder Faustulus
en diens vrouw Acca Larentia groot gebracht.
Later door Numitor herkend en met hunne
afkomst bekend gemaakt, doodden zij hun oom
Amulius. Vervolgens besloten zij op den
palatijnschen heuvel een stad te stichten.
Bij de vraag, wie der beide broeders aan de
nieuwe stad den naërn zou geven, ontstond
er een twist, waarin Remus omkwam (zie
Lernures). De Sabij nsche maagdenroof deed een
hevigen strijd ontstaan, die echter met verzoening en met ineensuielting der latijnsche
nederzetting op den Palatinus en de sabijnsche
op den Quirintdis (z. Roiia) eindigde, onder
gemeenschappelijk bestuur van Romulus en
den Sabijn Titus Tatius, welke laatste echter
niet lang daarna te Lanuvium werd vermoord.
Na eene regeering van 37 jaar verdween
Romulus bij gelegenheid van een hevig on-

532ROMULUS AUGUSTUS—RTJBICO.
weder. Het volk vreesde dat hij vermoord
was, doch een der senatoren, Julius Proculus,
verzekerde, dat hij Romulus door diens vader
Mars in een vurigen wagen ten hemel had
zien voeren en dat E. het bevel had achtergelaten, hem onder den naam Quirinus als
god te eeren.
Romnius Augustus, om zijn jeugdigen leef.
tijd ook wel Augustulus genoemd, was de
laatste keizer van het west-rorn. rijk. Nadat
Glycerius zie Ricimer) in 4 75 n. C. door Julius
Nepos was verdrongen, werd deze laatste
in 475 afgezet door zijn magister militum
Orestes. Orestes zette echter niet zichzelf de
keizerskroon op, maar zette zijn zoon Romulus Augustus op den troon. In 476 werden
zij door Ododcer in Placentia belegerd. Orestes
werd gedood, het jonge keizerje afgezet en
Odoacer als koning van Italiii erkend. Horn.
Aug. kreeg een landgoed in Campania.
Rorarii, eene afdeeling lichtgewapende
troepen bij de oude rom. legers. Het waren
jonge, ongeoefende manschappen, die in de
acies achter de ii'iarii stonden : zij openden het
gevecht, door tusschen de rijen door vooruit
te snellen, en trokken zich later weer naar
hun standplaats terug. De ouden verklaarden
den naam hieruit, dat zij, evenals regendruppels bij een onweder vallen, tusschen de
geregelde troepen in, nu en dan een bui van
werpschichten in '5 vijands rijen wierpen.
Itoscia (lex) 1heatralis, waarbij aan de
ridders te Rome in bet theater de 14 rijen
zitplaatsen achter de orchestra (waar de senatoren zaten) werden ingeruimd. De wet beoogde hiermede een herstel van vroegere door
Sulla opgeheven voorrechten. Hierbij werd
ook de riddercensus van 400.000 sestertiën van
1 / 2 as =f40,000 opnieuw vastgesteld. Deze
wet was van den volkstribuun L. IRoscius
Otho, 67. Vandaar de uitdrukking in XIV
sedere = equiem ease.
Roscii. 1) S. Roscius uit Arneria had na
de vermoording zijns vaders zijn vermogen
verloren door Sulla's vogelvrij verklaringen
en werd later door Chrysogonus, den kooper
zijner familiegoederen, beschuldigd van vadermoord, doch met gelukkigen uitslag verdedigd
door Cicero. - 2) Q. Roscius Gallus, een vrijgelatene, geb. in het dorpje Solonium bij
Lanuvium, een zeer geliefd tooneelspeler in
het rom. blijspel, was een zeer schoon gebouwd man, die door nauwgezette oefening
in houding en gebaren in de tooneelspeelkunst eene te Rome ongekende hoogte bereikte. Hij verwierf zich door zijn talent een
groot vermogen, was een zeer achtingswaardig
man, zeer gezien bij aanzienlijke IRomeinen,
0. a. bij Sulla en Cicero, en de lieveling van
het volk. Cicero verdedigde hem in een proces,
de zaak betrof de verdeeling eener schadevergoeding voor een slaaf, die aan Roscius
was toevertrouwd om hein als acteur op td
leiden, doch die vermoord was. Roscius stierf
omstreeks 62. - 3) L. Roscius Otlio, volkstribuun in 67, maker der lex Roscia tkeazrcslis.
- 4) L. Roscius Fctbãlses, aanhanger van
Caesar, bij Mutina geneuveld, 43.

Rosea rura (Velini), een liefelijke en vruchtbare landstreek bij Reate, aan de oevers van
den Avens en bij den lacus Velinus.
Rostra, zie rosium.
Rostrum, ( 102OJ', -)oç, sneb of ram vaneen
oorlogsschip, oorspronkelijk een enkele zware
balk, van voren met een metalen dierekop
voorzien en ter hoogte van den waterspiegel
uit den voorsteven vooruitstekende. Later
werden het drie balken, aan de punt zwaar
met metaal beslagen, en onder den waterspie
I gel aangebracht, zoodat het vijandelijk schip
onder water werd lek gestooten. Toen in 338
de volscische stad Antiurn hare vloot moest
uitleveren, werden de snebben er afgenomen
en als zegeteeken te Rome op het forum aan
het openbare spreekgestoelte gehecht, waarnaar dit laatste den naam van rostra verkreeg. Men steile zich deze rostra voor als
eene verhevenheid, waarop de spreker zich
vrij kon bewegen en rondom van een borst.
wering of leaning voorzien. Naar een ouden
gedenkpenning te oordeelen, rustte liet geheel
op een gewelfden onderbouw door kleine zuilen gedragen, aan welke zuilen de veroverde
scheepssnebben bevestigd waren. Het lag aan
die zijde van het comitium, die aan het Forum
grenst. Daar oudtijds de eontiones op het
comitium gehouden werden, richtten de sprekers zich naar die zijde. In 145 begonnen
de sprekers zich naar het Forum te wenden,
en werden voortaan de coniones daar gehouden. Caesar liet aan de W. -zijde van het
Forum een nieuwe spreektribune bouwen,
rostra, nova of [clie, zonder echter de oude
af te breken. De nieuwe had wel geen sneb
ben tot versiering, maar de naam rosfrci ging
er toch op over.
Rotmagus, havenstad der Vellocasses in
Gallia, thans Rouaan.
Jioxane, Pcofâii1, dochter van Oxyartes,
gemalin van Alexander d. G. Kort na den
dood van haar echtgenoot bracht zij een zoon,
Alexander (z. a. n°. 8), ter wereld, met wien
zij na vele wederwaardigheden door Cassander
gedood werd (311).
Roxohni, 'Pwfotai'o, machtige volksstam
in Sarmatia ten N. van de Pains Maedtis (zee
V. Azow).
Rubellii, en familie die eerst onder de
keizers Tiberius en Nero voorkomt. 1) Rubel/jas Blcsnclus was een gunsteling van Tiberius, die hem zijne kleindochter Julia,
weduwe van Nero (den zoon van Gernianicus),
tot vrouw gaf. - ) Rubellius Plautus, zoon
van n°. 1, stond hoog in de gunst bij Agrippina, keizer Nero's moeder. Zij dacht er zelfs
over hem te huwen, doch Nero verbande hem
en liet hem later (62) ombrengen. Hij was een
aanhanger van de Stoa, en een vriend van Barea
Soranus. - 3) Rubellius Blanc/us, zoon van
n°. 2, door Iuvenãlis gehekeld als een ijdele
onbeduidende man, die trotsch was op zijn
hooge afkomst.
Rubi, stadje der Peucetii in Apulia, ten
W. van Bariuni (Ban).
Jiubieo, 'Poi/iwi', riviertje dat sedert Sulla
de grens vormde tusschen Gallia Cisalpina
'

RUBRA SAX 1—RUSCINO.
en het eigenlijke Italia. Door den R. over
te trekken, rukte Caesar Italia binnen en
gaf het sein tot den burgeroorlog.
Rubra Saxa, rotsen in Etruria bij de rivier
Cremera, aan de via Flamninia.

Rubria (lex), tot stichting van eene kolonie op de puinhoopen van Carthago, in 122
door een volkstribuun Rubrius in overeenstemming met C. Gracchus tot stand gebracht. Dit was de eerste kolonie, die buiten
Italia gesticht werd. De uitvoering van de
wet viel aan C. Gracchus ten deel. De kolonie werd weer opgeheven, z. Carthago.
Rubria (lex) , de Gallia Cisalpina, in 49,
tot regeling van de rechtspleging in de gemeenten aldaar. Cisalpijnsch Gallië, hoewel
reeds met burgerrecht begiftigd, bleef nog
provincie onder een stadhouder tot liet jaar 42.
Rubriea, roode aarde, roode verf. Daar de
titels der wetten en het begin der artikelen
met rood geschreven werden, heeft het woord
de beteekenis gekregen van wetsartikel, ook
wel van wet.
Rubricátus, Povp;ei zaioc, 1) rivier in het 0.
van Hispania, even ten Z. van Barcino
(Barcelona), thans Llobregat. — 2) rivier in
Numidia, die bij Hippo Regius in zee valt.
Rubrii, 1) Rubrius, volkstribuun in 122,
zie ier Rubria. — 2) Twee Rubrii, in het
proces van Verres voorkomende, de één een
achtenswaardig man, de ander een handlanger
van Verres. — 3) L. Rubrics, aanhanger van
Pompeius. — 4) Twee Rubrii komen onder
de regeering van Tiberius als beschuldigden
voor. — 5) Rubrics Gallus, rom. generaal
onder Nero, later op de hand van Otho en
daarna van Vespasinus.

Rubram mare = Erythraeum mare.
Rudiae, Podbf^b, `Pond a, stad in Apulia tusschen Brundisium en Venusia, later municipium. De dichter Q. Ennius was hier geboren.
Rudis, schermstok, ook een staf, dien
zwaardvechters ontvingen, wanneer hun het
geluk ten deel viel, ontslag on vrijheid te
krijgen. Zij waren dan rudiarii of rude donati.
Rufinus, familienaam in de gees Cornelia,
zie Cornielii n °. 57.
Rafinus, een Galliër, die onder keizer
'

Theodosius den Gr. tot bevelhebber der lijf-

wacht opklom. Bij de verdeeling van het rijk
werd hij minister en voogd van Arcadius,
doch maakte zich door hebzucht en gierigheid gehaat. Zijn plan om zijne dochter aan
Arcadius tot vrouw te geven, leed schipbreuk
door toedoen van Eutropius. Rufinus trachtte
nu onderhandelingen met de Hunnen aan te
knoopen, doch werd op last van Stilicho,
die met een leger kwam aanrukken, onder
de oogen van Arcadius om het leven gebracht
(395 n. C.).

Rufrae, stad in Samnium, tusschen Vena
-frumenTiSdc.

Rufrium, stad der Hirpini in Samnium -Rufrae.

Rufus, familienaam in onderscheidene gen -

Annia, g. Claudia, g. Lartia,
9. Minucia (Minzucii n °. 3 --- 5), g. Pompeia
(Pompeii n°. 3—.5), q. Pommmponia, q. Rutilia,
tes, als : q.
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q. Sulpicia (Sulpicii n °. 18-20), p. Valgia e.a.

Rufus, 1) arts uit Ephesus ten tijde van
keizer Traiánus, die verscheiden geneeskundige werken schreef, waarvan eenige bewaard
gebleven zijn. — 2) een schrijver, aan wiep
Plinius minor een aantal brieven richtte.
3) Bertus Rufus, juister i?'afus Fester, onder
keizer Valens schrijver van een breviarium
rerun ges(aruhu populi Romani. — 4) Rufus
Pestles 1Iviéi, as, z. zlvienus.

Rugii, aanzienlijk volk in Germania aan
de kust der Oostzee. Zij komen onder Attila
in diens leger voor.
Rulliánus, bijnaam in de gens Rabin (Fabii
n°. 14).
Rullus, familienaam in de yeas Servilia

(Servilii n ° 25).
.

Rumïna, romeinsche godin van zuigende
kinderen en zuigend vee, had een tempel nabij
den ficus Ruminiilis, waar Romulus en Remus
door de wolvin gezoogd waren, en waaronder
in 296 door de Ogulnii (z. a.) een bronzen
beeld van de wolvin met de twee zuigelingen werd opgesteld. Deze boom stond bij
liet Lupercal ; eene andere vij genboom, fleas
1Vavia, naar den wonderpriester Attius Navius (z. At(ii n °. 1), wiens beeld in de nabijheid stond, benoemd, vond men later op
het Comitium ; ook deze wordt gewoonlijk,
nadat de andere verdord was, Ruminalis geheeten. Het beeld van de Ogulnische wolvin
is waarschijnlijk niet identisch met de nu
nog bestaande wolvin van het Capitool, die
veel ouder is, en op het Capitool heeft gestaan, waar ze in 65 door den bliksem beschadigd werd. — Nevens haar stond een
mannelijke godheid Ruminus of Jupiter R.
Ruminális ficus, z. Rumina.
Rupiliae (leges) tot regeling van verschil
zaken in het bestuur van Sicilia, van-lend
den proconsul P. Rupilius, nadat hij in 131
een einde had gemaakt aan den slavenoorlog
op het eiland.
Rupilii, 1) P. Rupilius, uit geringen stand,
doch een beschermeling van P. Cornelius
Scipio Africanus minor, bracht het in 132
tot consul. Met gestrengheid ging hij te werk
tegen de partijgenooten van Tib. (iracchus.
Aan den slavenopstand in Sicilia maakte hij
gelukkig een einde door de verovering van
Tauromenium en Enna, waarbij 20000 slaven
omkwamen. Door verschillende verordeningen
(leges Rupiliae) bracht hij het bestuur van
Sicilia op vasten voet (131). — 2) L. Rupilius,
broeder van n °. 1, dong, ondanks den steun
van Scipio, te vergeefs naar het consulaat.
— 3) P. Rupilius Rex, uit Praeneste, in 43
door Octavidnus vogelvrij verklaard, vluchtte
naar het legerkamp van Brutus; te Clazomenae had hij een geschil met een zekeren
Persius, wat door Horatius op geestige wijze
besproken wordt in de 7de Satira van het
eerste boek.
Rus, Pof , beek en vlek in Megaris, met
tempels en graven van heroën.
Ruscino, Pot'ci:z irwv, rivier en stad der
Sordones op de kust van Gallia Narbonensis,
nabij de P`Trenaeën.
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RUSELLAE—SAB1N1.

Rusellae, oudtijds eene der hoofdsteden van
Etruria, aan de via Aure1ia, dicht bij de
kust. ten 0. van Vetulonia. De kolossale
muren, uit onregelmatige stukken graniet
opgetrokken, bestaan nog en hebben een
omtrek van meer (Ian een half uur gaans.
J1usticus. 1) familienaani, o. a. in de yens
Fabia (Fcibii n 0 . 28) en de q. Iui,ia (Ju7i 11
1:10. 2e).
) Q. 1wzins 1?uaieus, stoicijnsch
wijsgeer, leermeester en vriend van keizer
Marcus Aurelius, onder wien hij hooge ainbten bekleedde.
Rutni, Povvip'o, gallisch volk op de
grenzen van Gallia Narboiiensis en Aquitania.
Hoofdstad: Segodunum (IElhodez) aan den
Veronius (Aveyron).
RutiliL 1) P 1ibuiliuz, volkstribuun in
169, klaagde C. Claudius Puleher tijdens
diens censuur aan van perduelilo, en als niet
zijn ambtgenoot Tib. Sempronius Gracehus
voor hem in de bres was gesprongen, zou hij
2)
veroordeeld zijn. Zie Claudli n°. 10.
P. RutIlius Rufus, door den wijsgeer Panaetins in de stoieijnsche leer onderwezen, rom.
staatsman, annalist en redenaar, was onder
Scipio in den nurnantijnsehen oorlog (133)
krjgstribuun, onder Metellus in den jugurthijaschen oorlog legaat (109), in 105 consul,
in 95 legaat van Scaevola (lunch n. 5) in
Asia. Daar ging hij de afpersingen der

publicani te keer, doch werd uit weerwraak
in 92 van knevelarij beschuldigd, en daar
de rechters uit (le ridders werden gekozen,
veroordeeld. Hij was een vriend van Scipio
en van Laelills. Zijn verdere levensdagen
sleet hij te Smyrna, waar hij verscheidene
werken schreef. Als redenaar had hij grooten
naam.
3 ) P. Riliu s Lupus, consul in 90,
sneuvelde in den marsischen oorlog tegen
Vettius Cato (Scato).
4) P. Rutilius Lupus,
volkstribuun in 56, later aanhanger van
Pompeins, kreeg van dezen het bestuur over
Achaia.
5) L. Ruilius Lupus, rom. rhetor
ten tijde van Tiberins, schreef een werkje
Sehemcsla ie,veos in twee boeken, een verta
hag van het werk van (i+orgias n. 2 (z. a.).
du zie Naîna6) Rutilius Cluudizu ATum
uluS
lieu, t(.
Rutubis, havenstad aan de W. -kust van

Saba of Sabac, 2ci1u, Xcij9et 1 1) naam van
eene stad der Sabaeërs (z. Salvtei) in Arabia
Felix, ook Mariaba geheeten, die op een
hoogen, boschrjken berg was gelegen, en
door den praefeotus van Aegypte, Aelius
Gallus, bij diens mislukten arabisehen veldtocht te vergeefs aangevallen werd (24).
2) stad in Aethiopia aan de arabische golf.
Sabacos, ialiazdç, -zcmn', koning van Aethiopig, die Aegypte veroverde en het na eene
regeering van 50 jaar ten gevolge van een
droomgezicht vrijwillig verliet. Dit zou volgens het verhaal van Herodotus in de lie
eeuw geschied zijn. In werkelijkheid hebben
drie aethiopische koningen, waarvan de eerste
Sabacos heette, tusschen 728 en 672 bij tus
scheupoozen over Aegypte geregeerd, onder
voortdurende oorlogen met de Assyriërs, die
ten slotte het land veroverden.
Sabaei, raj*e^ob , Seba, Sheba, aanzienlijk
volk in Arabia Felix, in het tegenw. Yemen.
Hun land bracht kostbare specerijen en
reukwerken voort, waarin zij een winstge
venden handel dreven. Zij golden voor het
rijkste en weelderigste volk der wereld. Van
hun rijkdom waren allerlei fabelen in omloop.
Sabaria, Savaria, oude bqjische stad, onder
keizer Claudius rom. kolonie, in Pannonia
Superior, waarvan nog vele overblijfselen
aanwezig zijn (Stein am Anger).
Sabata, 1) oud etruscisch stadje ten N.-W.

van Rome aan den lacns Sabatinus.
2)
stad in Liguria, met een haven I7ada Sabcitia,
ook wel kortweg Vada genoemd.
Sabatini, volksstam in Campania, aan de
nv. Sa6dtus, een zijtak van den Vulturnus.
Sabatïnus lacus, meertje in Etruria, ten
N. W. van Rome.
Sabazius, I(p5itoç, een phrygisch of thracisch god, die door de Grieken overgenomen
werd en met Dionysus vereenzelvigd werd;
hij staat ook in betrekking tot Rhea Cybele
( z. a.). Soms heet hij een zoon van Zeus en
Persephone, en wordt van hem verhaald dat
de Titanen hem op last van Hera in stukken
scheurden, waarbij Zeus echter zijn hart redde
en aan Athena gaf. Ook Zeus zon den naam
S. gedragen hebben, maar dien bij de geboorte
van Dionysus aan dezen afgestaan hebben.
Zijne feesten (Xai*lu) overtroffen in
buiterisporigheid nog die van Dionysus en
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Mauretania.
Ruttili. Pofxoeo, oud-italisch volk in
Latinin, met Ardea als hoofdstad. Zie Aenaas.
Na hunne onderwerping door de Bom. verdwijnt hun naam uit de geschiedenis.
Rutupiae, Pol'EoixLnt, haven in ZuidEngeland, in het land der Cantii, aan het
Nauw van Calais, station voor de overvaart
van uit Bononia; het was beroemd om zijn
oestercultuur.

-

-----

Rhea Cybele.
Sabbata,Sabata n°. 2.

Sabelli, zie Sahini.
Sabi Ilegnum, Icu/L/?oO j](0)5i(L klein indisch rijkje van zekeren vorst Sabus of
Sambns, in India, ten W. van den Ganges,
ten 0. van Pattalne.
Sabina, echtgenoote van keizer Hadriiinus.
Over Poppaea Saiina zie Poppaei n°. 3
en 4.
hergvolk in het hart van
Sabïni,
-.

SABINIANI----SACRATAE (LEG-ES).
Midden-Italië, tusschen Etruria, Umbria en
Latium. Het breidde zich in den loop der
vijfde eeuw in Midden- en Zuid - Italië uit,
waar het zich niet de oude oscische bevolking
vermengde en zelfs de taal daarvan aannam.
In tegenstelling van de Sabijnen in de vroegere woonplaats werden de Sabijnen in het
door hen veroverde gebied Sajornites genoemd,
2alJvizau .— Sabinilae. Evenals de naam
Sabina, i 2a^]7,
i tot het gebied der oude
Sabijnen beperkt bleef, bleef ook de naam
Samniulil, I( li '^ zts , tot een gedeelte van het
samnietisch gebied beperkt, hoewel de Samnieten ook Campania (z. a.) en Lucania vermeesterden en de Hernici in Latium, de
Picentes of Pieéni, de Marsi, Marrucini, Paelignii, - Vestini, Frentáni ook tot denzelfden
stam behoorden. Al die stammen nu van
sabijnschen oorsprong buiten het oude stam.
land worden gezamenlijk Sabelli genoemd en
met inbegrip der Sabijnen zelven spreekt
men nog liever van sabellischen, dan van
sabijnschen stam. In het eigenlijke Samnium
onderscheidde men de Hirpini, de Pentri, de
Caudini, de Caracëni, in Campania de Picentini en Sidicïni. De Sabijnen waren een
krachtig, landbouwend volk ; Cicero noemt ze
fortissimos viros, florem Italiae cc robur rei
publicae. De gewoonte van het vet sacrum (z. a.)
bevorderde hunne verbreiding. Omtrent den
Sabij nschen maagdenroof zie Romaclus en Room.
De Sabijnen onderwierpen zich in 290 en
werden Gives sine sufragio. De Samnieten en
de overige Sabellen zetten den strijd nog
voort tot 272 en bogen toen ook noode het
hoofd. In den bondg enootenoorlog waren zij
verbitterde vijanden van Rome, totdat Sulla
in 82 de beslissende zegepraal op Pontius
Telesinus behaalde en den strijd in verdelging
deed overgaan ; Samnium werd uitgemoord
en bleef braak liggen ; van - dezen slag heeft
het zich nooit hersteld ; men zag er voortaan
slechts armoedige dorpen.
Sabiniáni, naam der juristen uit de school
van C. Ateius Capito. Zij werden zoo geheeten
naar een der beroemdste vertegenwoordigers
dezer school, Masurius Sabinus, ten tijde

van Tiberius en Nero.
Sabiniim, landgoed ten N. van Tibur, op
de grenzen van het sabijnsche land, door
Maecenas aan den dichter Horatius ten geschenke gegeven. Het was niet groot, maar
lag heerlijk in een boschrijk dal. Op het
landgoed ontsprong de bron Bandusia en
vloeide de beek Digentia.

Sabinus, 1) Sabinus, rom. dichter, tijdgenoot van Ovidius, die o. a. antwoorden schreef
op diens Heroicles. Hij stierf op jeugdigen
leeftijd; of dit dezelfde is als Sabinus, de
vriend van Horatius, is onbekend. — 2)
11lasuri2us Sabines, uit Verna, rechtsgeleerde
en oudheidkundige onder Tiberius en Nero,
zie Sabintani. — 3) Flavius &zbinus, oudere
broeder van Vespasianus, was onder Claudius stadhouder van Moesia en onder Nero
praefectlus urbi te Rome. Galba ontsloeg
hem, doch Otho herstelde hein in zijn ambt.
Bij den strijd tussclien de troepen van Vitel-

lius en Vespasianus werd hij met een aantal
senatoren en ridders op het Capitool ingesloten en door de soldaten van Vitellius
belegerd. Toen deze het Capitool in brand
staken, geraakte Sabinus in handen van het
gepeupel, dat hem vermoordde. — 4) Julius
Sabinus, een aanzienlijk Trevir, ruide zijn
volk tegen Vespasianus op, doch werd gevat
en ter dood gebracht. -- 5) Familienaam in
de gentes C'alvisia, Claudia, Poppaea en Sicinia.
Sabis, thans Sambre, zijtak der Mosa
(Maas), op welks oever Caesar in een hevigen
en gevaarlijken strijd de Nerviërs versloeg.
Sabrata, iai]eaTca, phoenicische volkplanting, later rom. kolonie in Tripolitna, tusschen de beide Syrten.
Sabrina . X«/Qt,{S, rivier, in het Z.W.
van Britannia, thans Severn.
Saints, zoon van Sancus, de oudste koning
der Sabijnen, die als een god vereerd werd.
Men schreef hem de uitvinding van den
wij nbouw toe.
Saca(las, rd «c, van Argos, beroemd
toonkunstenaar en elegisch dichter, die drie
bij de Pythia den prijs behaalde, om--mal
streeks 600. Een niet nader bekend muziek
wordt naar hem o«^ád'Lor genoemd.-instrume
Saeae. `áxau, woest nomadenvolk, voor
ruiters en boogschutters, ten 0.-treflijk
der Massageten, in het steppenland der tegenw. Kirghizen. Zie Baclria.
Saeellum, kapel aan eene godheid gewijd,
bestaande uit een altaar met een muur er
om, doch zonder dak.
Sacer, aan de goden geheiligd, doch in
boozen zin = aan de goden der onderwereld
gewijd en dus vogelvrij verklaard. Wie sacer
was, kon straffeloos gedood worden, zulk
een vonnis heette sacratio capilis. Zie sacratae
(lades).
Sacer (moes) , 1) heuvel 3 / 4 uur N.O.waarts
van Rome aan den Anio, ongeveer waar de
via Nomentána deze rivier kruist; v. a. bij
Crustumerium. In de rom. geschiedenis is
deze berg bekend door de eerste secessio plebis.
2) Zie eleo®v dos.
Sacerdos,. familienaam in de yeas Licinia
zie Licinii n °. 34 en 35.
Sacra via, eene der hoofdstraten van Rome,
die langs de noordelijke helling van den
pions Palalinus naar het forum liep en daar
Zuidkant volgde in de richting naar-vande
het Capitool.
Saeramentum, 1) de krijgseed, die den
soldaten werd afgenomen. Hierbij zwoeren de
soldaten trouw aan den veldheer, later aan
den keizer. -- 2) de geldsom die bij eene
legis actio per sacrcamentum door beide partijen
vóór het proces gedeponeerd ' en door den
verliezer verbeurd werd. Dit was namelijk
eene der oudste vormen om een proces in te
leiden, dat men zijne tegenpartij op eene som
geld daagde. Hij was afkomstig uit het ius
poulijiciuiim en het verbeurde geld werd oor
sacrale doeleinden bestemd.-spronkelijt
Vandaar dan ook de naam.
Sacrtae (leges) heeten de wetten tot.waar borg van de onschendbaarheid der volkstri.
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SACRATTO CAPITIS--SAGUNTUM.

bunen en plebejische aedielen. Wie zich aan
hen vergreep kon voor sctceï' ( z. a.) verklaard
worden. Om dezelfde reden wordt ook de lex
Valeria Horatia de provocatione van 449 eene
lex SCCiCifa genoemd.

Sacratio capitis, zie weer.
Sacriportus, 1) fmç viekin Latium
tusschen Signia en Praeneste, waar Sulla in
82 den jongen Marius versloeg. - ) stadje
aan de golf van Tarentum, ten W. van
Tarentum.
Sacrovir (Inlins), een aanzienlijk Aeduer,
trachtte onder de regeering van Tiberius een
opstand in Gallia te verwekken (21 n. C.),
doch werd reeds in het eerste gevecht verslagen en viel op de vlucht door eigen hand.

Sacrum prornunturiam,
naam van onderscheiden kapen: 1) Z.W. punt
van Hispania (kaap St. Vincent). - 2) ergens
in het Noorden van Corsica. - 3) W. spits
van den Cragus in Lycia. - 4) Nog een
kaap in Lycia aan de pamphylische grenzen,
tegenover de Chelidonische eilanden. --- 6)
kaap in Pontus, ten W. van Trapezus.
Sadocus, 2'd(Yo;oÇ, zoon van dea thracischen
koning Sitalces, die zijn vader tot een bondgenootschap met Athene bewoog, en daarvoor
met het atheensch burgerrecht begiftigd werd
( 431). Toen een gezantschap van Spartanen
en Corinthirs Sitalces tot het verbreken
van dit bondgenootschap trachtte te bewegen, bewerkte Sadocus, dat de gezanten aan
de Atheners werden uit g eleverd.
Sadyattes, Z(cFl1dTr17ç, zoon en opvolger
van Ardys, koning van Lydië 615 - 610,
zette den door zijn vader begonnen oorlog
met Miltus voort, doch kon evenmin als
deze de stad innemen.
Saeeulres (111th), eeuwfeesten van Rome's
bestaan. Door een heraut werd het volk opgeroepen tot deze spelen, quos ~quant quisquarn vidisset neque speccturus esset. Plechtige
offers, lectisernia, gebeden, optochten, wedrennen, gladiatorengevechten, venaiones of
dierengevechten, het ludicrurn Troicte, zang,
dans, enz., wisselden elkander af, drie dagen
en drie nachten achtereen. De nachtelijke
feestviering gaf aanleiding tot ongebondenheid, daarom verbood Augustus het bijwonen daarvan aan jongelieden van beiderlei
kunne, tenzij onder toezicht van oudere
bloedverwanten. Het feest werd besloten door
een carmen sciecuictre, dat in den Apollotem
pel door 27 jongelingen en 27 jonge meisjes
werd gezongen. Zóó heeft Augustus bij de
nieuwe regeling door hem ingevoerd, het
feest in 17 laten vieren, en Horatius heeft
daarvoor het carmen saecuiere gedicht. Vroeger was het meer een feest ter eere van
Dis pater (Iflo' uou) en Proserpina, tot afwending van onheilen, die naar het nieuwe
sciccut'urn niet konden overspringen, zooals
men meende. Het feest is gevierd in 463, 363
en 263, en daarna weder opnieuw onder den
verschen indruk van de rampen van den lsten
Punischen oorlog in 249, en dan weer in
146; dit zijn de [L'erenini lucli (z. a.). De mdi
taeculares van Augustus zijn herhaald door

Domititnus in 88 n. C. en door Septimins
Sevërus in 2 04 n. C., waarbij het saeculurn
berekend werd op 110 jaar, terwijl daarnaast
het stichtingsjaar der stad herdacht werd
in 47 n. C. (800), 147 n. C. (900) en 248
(1001).
Saenia (lex), van L. Saenius, consul suffectus in de twee laatste maanden van 30.
Door deze wet werd aan Octavianus het recht
verleend, aanzienlijke plebejers onder de
p(rmuieii op te nemen.

S(a)epïnum, 2(uttTo1', stad in Samnium,
ten 0. van Bovinum.

Saepta, zie ovle.
Saetabis, stad der Contestdni in H ispania,
ten Z. van den Sucro (Xucar). De plaats was
een rom. municipium, met veel vlasteelt en
weverijen. Ook wordt eene rivier van dezen
naam in het Z. van Hispania vermeld.
Sam inons, gebergte in Scandia, het tgw.
noorweegsche Kjölengebergte.

Sagalassils, 2y(COOlç, aanzienlijke stad
en grensvesting in Pisidia, op de helling van
een heuvel gebouwd. De inwoners hadden
den naam van bijzondere dapperheid.
Sagaris, Z(Lyaç = Sangarius.
Sagartii, 2ayaco, nomadenstam in het
binnenland van Iran, ten 0. van Persis en
Media.
Sagittarius, Arcitenens, Tol6rç, het sterrenbeeld de Boogschutter, z. Chiron.
Sagmen, gewoonlijk plur. stqrnina, zie
verbnct.

Sagra, Iáyaç, kustrivier in Bruttium,
die tusschen Locri en Caulonia in zee valt.
Hier werden omstreeks 550 de Crotoniaten
bloedig verslagen door de inwoners van Locri
Epizephyrii. Van hier kwam een grieksch
spreekwoord, d&iorsa T(OV 7t Ec7Qa = het
is nog waarachtiger dan het gebeurde bij
Sagra.
Sagrus, rivier in Midden-Italië, stroomt
door Noord -Samnium en het land der Frentini.
Sagum, een wollen soldatenmantel, die op
den eenen schouder door een gesp werd vastgehouden en, uitgespreid, als deken kon gebezigd worden. In hoofdzaak was het een
groote vierkante lap, die men dubbel vouwde
en dan omsloeg. Zie de afbeelding bijfctsces.
Sagllntia of Segontia, 2UyolYra, stad der
Arevaci in Hispania, aan een zijtakje van
den Tagus, thans Siguenza.
Saguntuni, idyomo', bloeiende stad der
Edetttni aan de O.kust van Hispania , nabij
het tegenw. Murviedro, aan de rivier Pallantias. Het was, zooals men later aannam, eene
volkplanting van Zacynthus (Zante), en ko
lonisten uit Ardea hadden aan de stichting
deelgenomen. Het was in bondgenootschap
met Rome, toen het in 219 door Hannibal
werd aangevallen en, in weerwil eener heldhaftige verdediging, ingenomen en verwoest
werd. Toen de Cnrthagers hierop de nitlevering van Hannibal weigerden (Maart 218),
begon de tweede punische oorlog. Later (210)
werd Saguntum door deRomeinen als kolonie
herbouwd.

SAIl—SAUl.
Saii, Ido, een thracisohe volksstam in de
omgeving van Abdèra.
Sais, Icç, oude hoofdstad van BenedènAegypte, aan den Bolbitinisehen Nijiarm, met
een prachtigen tempel der godin Neïth, het
graf van Osiris en graven der oude Pharao's.
Bij genoemden tempel werd het j aarl ksche
lampenfeest gevierd, waarbij alle huizen gedurende den nacht met een kring van brandende lampen omgeven waren.
Saitis, bijnaam, onder welken Athèna te Lerna vereerd werd, misschien naar
Sais in Aegypte, z. 2Veïh.
Sala, 2k..(x ç , naam van twee rivieren in
Germania, 1) de tegenw. saksische Saaie, zijtak
van den Albis (Elbe). - ) de tegenw. frankische Saaie, zijtak van den Moenus (Main).
Deze laatste was grensrivier tusschen de Herniunduri en de Chatti.
Salacia, romeinsche zeegodin, die tot den
kring van Nepttïnus hoort ; in de grieksch
romeinsche mythologie is ze bij Neptunus
moeder van Triton. Ook bijnaam van Venus,
de uit de zee geborene.
Salaeca, Saiea, stad in liet gebied van
Carthago, ten Z . O. van Utica, in 204 door
Scipio Africtnus Major veroverd.
Salaminia, 2 Ja/Lt4/u, een atheensch schip,
dat voor dezelfde doeleinden gebruikt werd
als de Paralus (z. a.).
Salamis, gen. -rio;, 1) eiland aan
de W.kust van Attica, bekend door de
luisterrijke overwinning, die de grieksche
vloot in 480 op die van Xerxes behaalde.
Hier heerschte tij den s den trojaanschen oorlog
Telamon, de vader van den eenen Ajax en
van Teucer. Later kwam het eiland onder
Megaris en werd onder Solon door de Athe
ners veroverd. In de 3de eeuw is het meestal
in handen van de Macedoniërs, tot Athene
het met hulp van Ariltus in 232 hernam.
De oude hoofdstad Salamis lag op de Zuidspits, de nieuwe, Salamis nova, op de Oostkust.
- 2) Toen Teucer van Troje terugkeerde,
zonder zijn broeder Ajax te hebben gewroken,
werd hij door Telamon verstooten. Daarop
stevende Teucer oostwaarts en stichtte op de
oostkust van Cyprus eene nieuwe stad Salamis,
die de voornaamste stad van Cyprus werd. Zij
had een zeer ruime haven. In 449 behaalden
de Atheners hier eene overwinning op de
perzische vloot. Onder de regeering van Constantijn den Gr. werd zij door eene aardbeving verwoest, doch onder den naam Constantia herbouwd en tot hoofdstad van Cyprus
verheven.
Salapia, oude dauuische stad in Apulia,
v. 5. door Diomëdes gesticht. In den bondgenooten -oorlog werd ze verbrand en kwam
niet weder tot bloei. Ze lag in eene moerassige streek, zoodat ze op sommige tijden
bijna onbewoonbaar was.
Salapina pa1u, meer bij Salapia, dat door
een kanaal met de zee verbonden en tot haven
gemaakt werd.
Salaria (via), oudste heirweg in Italië,
waarlangs het zout van de Salinae aan de
monding van den Tiber naar het land der
ij
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Sabijnen (Reate) vervoerd werd. Later werd
de weg door de Apennijnen verlengd tot
Truentum aan de Adriatische zee.
Salassi, Z(ducoa, Alpenvolk in den N.W.
hoek van Gallia Cisalpina aan de Alpes
Graiae en Poeninae. Onder Augustus werden
zij minder onderworpen dan uitgeroeid (25
v. C.) ; de veldheer Terentius Varro (Liciliii n . 32) liet er 26000 als slaven verkoopen. Er lagen goudmijnen in hun gebied.
Uit de legerplaats der praetoriaansche bezetting ontstond de stad Auyusci Prctetorici,
thans Aosta.
Saldae, xcj.crut, aanzienlijke zeestad in
het' 0. van Mauretania Caesariensis.
Salduba, zie Caeo'rauyuifa.
Sale, 2th1 , stad op de Zkust van Thracia, ten W. van den Hebrus.
Salea = Salaeca.
Salentmni, volksstam in Calabria aan de golf van Tarentum. Ook kaap
Icfp/çjum wordt naar hen promuntuuium Sclenfinurn genoemd.
Salernum, 2h)j'o' (Salerno), zeestad in
het Z. van Campania aan den sinus Paestiinus
( golf van Salerno), sedert 194 rom. kolonie.
Salganeus, Salganea, Xdyainç, stadje in
Boeotia aan den Euripus, O.waarts van
Anthdon.
Salii, frankische stam in den omtrek van
het eiland der Batavieren. Ze komen van den
IJssel, en dringen in de 4de eeuw het Rumeinschc rijk binnen, en zijn de stichters
van het latere rijk van Clovis. Een hoofdbestanddeel van hen zijn vs. de vroegere
Sygambren (zie aldaar).
Salii, rout priestercollege, verdeeld in
twee gezelschappen, elk van 12 leden. Het
oudste, waarvan de instelling toegeschreven
wordt aan Numa Pompilius (zie aneile), had
zijne offerplaats op den palatijnschen berg en
droeg den naam van Salii Palceini. Het
andere, ingesteld door Tullus Hostiiius, had
zijn heiligdom op den Quirinalis bij de porta
CollIna en heette Salii Gollni (Ayonen.ses
of A qonales). De eersten waren aan den
dienst van Mars, de laatsten aan dien van
Quirinus gewijd. Den Jen Maart offerde de
pontifex maximus in de Regia (z. a.), waar
de heilige schilden geborgen waren, en op de
volgende dagen trokken de Salii met de
cincilia al dansende de stad door, alle tempels
en altaren rond, terwijl hier en daar geof
ferd werd. Deze optocht duurde verscheiden
dagen- de liederen, die daarbij geongeu
werden, heetten a.rarnenta, de plaatsen, waar
de schilden '5 nachts geborgen werden, man
iönes. De optochten eindigden met een prachtig feestinaal, vandaar de uitdrukking epulae
Saliares. , De Saliërs droegen een priestermuts
( zie apex en ctlbcqalrus), cciie geborduurde
tunica (unica pica). een metalen borstharnas,
de toga praetexta of de trabea, verder zwaard
en speer. Zij werden uit de patriciërs gekozen, hun naam beteekent : dansers. Aan hun
hoofd stond een mcyister Sctliorum, op hem
volgde de praez'ui of voordanser. Bij enkele
hunner offers kwam een koor van jonkvrou
.
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wen voor, virgines &iliae, ook met borstpantser en priestermuts, dit waren echter geene
priesteressen, maar gehuurde meisjes.
Salinae, naam van verschillende steden,
in wier nabijheid zout gewonnen werd. Ook
de zoutfabrieken droegen dezen naam (ook
we sciizfod,(te = zoutgroeven). De pacht,
die daarvoor aan den staat betaald werd,
behoorde tot de vecEiqcdia.
Sa1iuitor = zoutkooper, bijnaam in de

geiis Livia (Livii n°. 7).

Sallentini = Salentini.
Sal(1)ustii, plebejisch geslacht. 1) C. Sallushes Cuispus, geb. in 86 te Amiternum in
het sabijnsehe land, gaf zich in zijne jeugd
nogal aan verkwisting en uitspattingen over.
Als volkstribuun was hij in 52 vijandig
gezind tegen Milo en diens verdediger Cicero.
Door den censor App. Claudius Puicher werd
S. in 50 uit den senaat gestooten, doch
Caesar bezorgde hem in 49 de quaestuur en
bracht hem in den senaat terug. In 47 maakte
Caesar hem tot stadhouder van Numidia,
waar S. door afpersingen zijn fortuin herstelde,
waarvan hij te Rome de prachtige hoiui
Saliuslioni op dcii Collis hortorum (M. Pincio)
deed aanleggen. Slechts met moeite ontsnapte
hij door Caesars invloed aan eene aanklacht.
Na Caesars dood trok hij zich uit de staatszaken terug en wijdde zich aan letterkundigen
arbeid. Wij hebben nog van hem twee volledige geschriften : Calilina en Juqurlha of
Bellum Thqurthinurn, alsmede fragmenten zijner
5 libri Historiaizvi. Wat verder op zijn naam
staat, is onecht. De stijl van S. is gevormd
naar dien van Thucydides, kernachtig en
pittig. Zijne beschouwingen zijn pessimistisch,
als van iemand, die de genietingen der
wereld heeft leeren 'kennen en op lateren
leeftijd tot inkeer is gekomen. Hij stierf in
35 of 34. - 2) Ca. Sallaslius, een vriend van
Cicero. - 3) C. Sallustius 1iispus, achterneef
en aangenomen zoon van n°. 1, en erfgenaam
van diens vermogen, zeer gezien bij Augustus
en Tiberius. Horatius droeg hem eene ode op.
- 4) Flavius Salluslis, vicaiias urbis Romae,
werd door keizer Julianus tot praajeclus
prcteiouio Guiliarurn (361) en consul (363)
benoemd. Hij trachtte te vergeefs lulianus door
middel van een brief van den veldtocht tegen
Perzië af te houden. Een andere Sallustius uit
dien tijd, wiens ware naam was Saturninus
Secundus (Sallustius, juister Salutius, is in
dezen tijd een siquum, zie nomeii), was ,provf.
prael. Orienlis, en begeleidde lulianus op den
tocht naar Perzië. Hij was ambtenaar in 0-allia
geweest, toen Julianus daar tegen de 0-ermanen streed; Julianus had met hem vriendschap gesloten, en toen keizer Constantius
hem daarom terugriep (359) had Julianus tot
hem ccii troostrede, or. IV gericht, die nog
over is. Na den dood van lulianus wilde men
hem tot keizer benoemen, maar hij weigerde.
Hij is waarschijnlijk de schrijver van een
werk &C(;J ?JF; zo (yuot'.
Sallitvii, de machtigste der ligurische stammen op de kust van Gallia Narbonensis,
tussohen de Alpen en den Rhodanus (in het
,

tegenw. Proven c e). In hun gebied werd in
600 door de Phocencers Massilia gesticht.
Na langen strijd werden zij in 122 aan Rome
onderworpen door den proconsul C. Sextius
Calvinus. die in hun gebied Aquae Sextiae
stichtte (Aix).
Salmacis. .a ,2aLauç, z. Hermaphrodites.
Salmanassar, X(La(L1(Oci17Ç, naam van
cenige assyrische koningen. De beroemdste
is S. TV, die gedurende zijne korte regeering
(7G-722)een , einde maakte aan het rijk
Israël, koning Hosa gevangen nam en Samaria
veroverde.
Salmautica, stad der 'Vettones in Hispania
aan den Termes, een zijrivier van den Durius
( Douro), thans Salamanca.
Salmône, 2hckv, 1) overoude stad in
het elische gewest Pisatis aan den Enipeus.
- 2) = Saimo2zi'um.
Salmöneus, zoon van Aeolus
en Enarete, ging van Thessalid naar Elis en
stichtte daar de stad Salmöne. Hij waagde
het zich niet Zeus gelijk te stellen, en bootste
daartoe door kunstmiddelen bliksem en
donder na, maar Zeus doodde hem met den
bliksem, wierp hem in den Tartarus en verwoestte de door hem gestichte stad.
Salmônis, Tyro, dochter van Salmöneus.
Salmoniam of Sainonjuni, kaap aan de
N.O. punt van Creta.
Salmydessuis; 2ai'diooh, stad en kuststreek van Thracia aan den Pontus Euxinus,
berucht door strandroof.
Salo, rechterzijtak van den Ibrus (Ebro)
in Hispania, die langs de stad Bilbilis stroomt.
Saloë, zie Sipylus.
SalOna of -nae, Ia2wiia, - vat, hoofdstad
van Dalmatia, rom. kolonie, sterk door hare
ligging, met slechts één toegang aan de landzijde door den nabijgelegen bergpas Clisstra.
In de nabijheid, bij Spalatum, lag de prach
tige villa van Diocletidnus, waarvan nog
overbljfseis aanwezig zijn. Door de (+othen
werd Salona verwoest. Het bleef echter ook
onder het byzantijnsehe keizerrijk een zeer
belangrijke havenstad.
Salsa (niola), speltmeel met zout vermengd,
waarmede de offerdieren vóór het slachten
werden bestrooid.
Salus, personificatie van gezondheid eu
welvaart. De Sales publica populi Rorneni
had sedert 302 een tempel op den Quirinus (zie Fabli n 0 . 24), die in de plaats kwam
van een ouder heiligdom ; men bad tot haar
bij het begin van het jaar, maar umest eerst
door middel van het auqurium Salutis vragen
of zulk een gebed geoorloofd was. De zaak is
echter zeer onduidelijk overgeleverd. Nevens
deze Salus werd in den keizertijd ook de Sums
Augusta aangebederi. - Hare afbeeldingen
gelijken veel op die van Fortllna.
Salustii = Sallustii.
Saltitatio matutina, morgengroet of morgenbezoek, door vrienden en cliënten aan
aanzienlijke personen gebracht Dit bezoek
had plaats in de eerste paar uren na zeusopgang. Zie rijen/es.
Sahitiiis, z. Sailustii n°. 4.
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SALVIDIENI—SAMUS.
Salvidiéni. Q. Salvzdieni s Salvius Rufus,
van onaanzienlijke geboorte, was een groot
vriend van Oetavianus, vergezelde heil naar
Apollonia, was later in den burgeroorlog
zijn legaat, doch werd op zijn bevel ter dood
gebracht wegens het aanknoopen van geheime
onderhandelingen niet Antonius.
Salvii . 1) fSyalvius, volkstribuun in 43, verzette zich tegen het senaatsbesluit, waardoor
Antonius (in den znutinensischen oorlog) tot
vijand van den staat werd verklaard. Toch was
hij met Cicero een der eerste slachtoffers
der proscriptie. --- 2) ,Salvius, voorlezer en
bibliothecaris van T. Pomponius Atticu.s.
— 3) 111. Salvias . Otho, grootvader van keizer
Otho, was uit Etruria afkomstig en kwaal
onder Augustus door Livia's invloed in den
senaat. — 4) L. &ilvius Otho, zoon van n °. 3,
een gunsteling van Tiberius, zeer streng op
het punt van krijgstucht, was stadhouder in
Africa en ontdekte eene samenzwering tegen
Claudius. — 5) M. Salvius Otho, zoon van
no. 4, rom. keizer. Zie Of/zo. — (6) L. Salvius
Oho Ti lianus, oudere broeder van n °. 5,
streed voor dezen tegen Vitellius bij Bedriscum, doch werd verslagen en gevangen
genomen. Hij bleef echter gespaard. — 7)
C. Salvias Lilierdlis, redenaar, door Plinius
minor zeer geprezen . -- 8) Salvius Iulidnus,
zie Iuliani. — 9) Salvius, aanvoerder in een
slavenopstand op Sicilia in 104, zie TrVp hou.

Salyes, ` a.1'Fs = Salluvii.
Saniara, rivier in Belgica, de Somme.

Samaria, rei, áo^tÛ , of Schomron (= wachtpost), stad in het midden van Palaestina,
door koning Omri gesticht als hoofdstad van
het rijk van Israël, ter vervanging van het
oude Sichem als residentie. Na den val van
het rijk bleef het oude gebied van den stam
van Ephraïm en den halven stam van Manasse
onder den naam Samaritis of Samaria bekend.
Tijdens de Makkabaeën ging liet zuidelijke
gedeelte aan Judaea verloren. De stad Sama
ria lag op een heuvel midden in een groot
dal; in 722 werd zij verwoest door den assyrischen koning Salmanassar, in 307 onderging
zij hetzelfde lot door Ptolemaeus I Lagi, en
later nogmaals door den Makkabaeër Hyrcánus. Door Heródes den Gr. werd zij ver
verfraaid, en ter eere van Augustus-groten
Sebasle, *zair, genoemd. Over liet landschap zie neen verder Paloestina.
Samarobr iva, stad der Ambidni in Belgica,
aan de Samara (Somme), thans Amiens.
Sambiea, o(5fz/7, 1) snareninstrument
van zeer verschillende afmetingen, eenigszins
overeenkomende met onze harp. — 2) belegeringswerktuig, vermoedelijk eene valbrug,
die uit een belegeringstoren werd neergelaten
op de muren der belegerde stad.
Sambus, zie Sabi reqizum.
Same, of -us, 2:ci/clj, o ,•, zie Ceplaallelzic<.

-

Samia, .`. (OL Lf^ = Samnicum.
Samicum,

'nu 14'ii , stad in bet Z. van

Ells, in Triphylia.

piaatsje, in Argolis,
Saminthas,
ten N.V. van Mycbnae.

Samn.ietische oorlogen. Bij de oude ge-

schiedschrijvers worden 3 oorlogen van de
Romeinen met de Samnieten vermeld. De
eerste saznnietische oorlog van 343 tot 341
heeft echter nooit plaats gehad, daar in dien
tijd de Romeinen en Samnieten ten nauwste
met elkaar verbonden waren, en de Samnieten de Romeinen hielpen oil de Volscen en
andere stammen te onderwerpen, en ook aan
den oorlog tegen den Latijnschen bond
(340 — 3 38) hebben deelgenomen. Er worden
drie overwinningen uit liet jaar 343 ver
: bij den Gaurus coons (z.a. en (Jorulelii-zone
nc. 5), in de Caudijnsche passen en bij Suessula. De tweede (in werkelijkheid de eerste)
Saran. oorlog is gevoerd van 328 of 326 —304,
waarin de voornaamste gebeurtenis is de
nederlaag der Romeinen in de Caudijnsche
passen in 321 (zie Caudium), waarna de oor
een paar jaar gestaakt werd. De laatste-log
oorlog duurde van 299 of 298 tot 290, en
eindigde niet de volledige onderwerping van
Sanlnium (z. echter AS'abini) en de inlijving

van het sabijnsche land.

Samnites, Saninium, zie Sak ni.
Samoninm = Salmonium.
versterkte hoofd
aan den Euphraat,-stadvnComgée,
geboorteplaats van Luclitnus.
Samothráce, xu1oa9cz ij , thans Samothraki,
eiland op de thracische kust tegenover de monding van den Hebrus (Maritza), met een hoogen
berg, Saóee, ca
lz ij. Het eiland was vooral
bekend door de vereering der Cabri (z. a.).
Samnpsiceranius, spotnaam, door Cicero aan
Polnpeius gegeven, naar een nietsbeduidend
koninkje te Emesa in Syria.
Saurus, .`k a oc, thans Samo, machtig eiland,
op de ionisch-aziatische kust, eerst bevolkt
door Lelegers en Cariërs, later door loniërs
en Doriërs. Het was reeds vroeg eene aan
waren-zienljkmogdh;eSaiërs
de eersten, die triëren bouwden (704). Na
vele twisten tusscllen adel en volk, maakte
in 4- 540 Polycrates zich van het bestuur
meester. Zijne regeering was een tijdperk
van grooten bloei. Kort na zijn dood werd
liet eiland, niet zonder tegenstand en ver
aan de Perzen schatplichtig en-woesting,
onder Polycrates' jongeren broeder Syloson
geplaatst. Onder Syloson's zoon Aeaces namen
de Sauriërs wel deel aan den ionischen
opstand (500), doch liepen na den slag bij
Lade tot den vijand over. Als lid van het
attische zeeverbond bewaarde Samus later
eene zekere mate van onafhankelijkheid,
totdat in 440 bij een geschil tusschen Samus
en Milëtus de Atheners te gebiedend optraden, waarop liet eiland de gehoorzaamheid
opzegde. Na een beleg van negen maanden
slaagde Pericles er in, den opstand te bedwingen; de vestingwerken werden geslecht, de
vloot uitgeleverd, den Samiërs een zware boete
opgelegd en een gedeelte van liet eiland tot
cleruchieën gemaakt. In den peloponnesischen
oorlog bleef Saurus aan Athene trouw, doch
na den slag bij Aegospotami moest liet voor
Lysander zwichten en spartaansche bezetting
opnemen, terwijl de atheensche kolonisten
Samosata,

ra ..{^,^. oaere,
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SANA, SANE—SAPPHO.

verdreven werden. In 394 kwam het opnieuw
bij Athene, in 390 weder bij Sparta, daarna
aan Perzië, in 365 werd het heroverd door
de Atheners, die er in 352 weder 2000 cleruchen heenzonden. In 322 werd het door
Perdiccas den Atheners ontnomen, in 319
door Polyperchon hun teruggegeven, en sedert veranderde het nog herhaaldelijk van
meester, tot het eindelijk door Rome in den
mithradatischen oorlog bij de provincie Asia
werd ingelijfd. Door Octavinus werd het wel
eene civitas libera, doch bloei en welvaart
waren reeds lang verdwenen. Het eiland was
ongemeen vruchtbaar. zoodat men zelfs spreekwoordelijk zeide, dat de kippen er melk gaven:
q)/Cm, `á,uoc xa ó(^Jí &cAn yáAic. Bouw - en beeld houwkunst stonden er eenmaal op hoogen
trap, en de stad Saurus, aan de Zuidoostkust
gelegen, en amphitheaterswijze
ze van het strand
tegen heuvels oploopende, gold voor eene
van de fraaiste en sterkste steden der oudheid. Tal van overblijfselen getuigen nog
van den vroegeren tijd. Beroemd was ook
het kostbare samnische aardewerk. Samus was
het vaderland van den decoratieschilder
Agatharchus, den beeldhouwer en metaal
tevens goud- en zilverwerker Theodórus,-gietr,
van de wijsgeeren Pythagoras en Melissus,
de dichters Aeschrion en Choerilus e. a. De
voornaamste godheid van het eiland was
Hera, aan wie een zeer oude en beroemde
tempel, door Rhoecus gebouwd, gewijd was.
Sana, Sale, naam van twee steden
van Chalcidice, de eene op de Westkust van
het schiereiland Palléne, de andere ten N.
van de doorgraving van den berg Athos,
aan den Sin giíicus sinus.
c

Sanchoniáthon, Sanchan.,

' o^1-^á^^^,

van Berytus, schrijver van eene zeer oude
phoenicische geschiedenis, die door Herennius
Philo (Philo n". 8) in het Grieksch vertaald
werd. Men vermoedt dat Philo de schrijver
en niet de vertaler van dit werk was, en
dat de naam S. niets dan een verdichtsel
van hem is.
Saneas, Semo S. , zie Dius Fidius.
Sandalium, O(cv&i).(„)or, sandaal, bestond
uit een zool met een bovenleder (^ yó1'), dat
de teenen en het voorste gedeelte van den voet
bedekte.
Sandon, assyrisch heros, door de Grieken
met Heracles geïdentificeerd.

Sandrocottas, San(iracottas, iavdQózoxro;,
machtig koning van Palibothra, met wien Seleucus Nic,tor betrekkingen
aanknoopte.
Sangala, Eá yy(Laa, stad in liet gebied
der Cathaei in India.
Sangarins, 2yyáonoc, aanzienlijke rivier
van Asia minor, die in het 0. van Phrygia
op den berg Adoreus ontspringt, door Galatia, langs en door Bithynia stroomt en in
den Pontus Euxinus valt. Evenals de Halys
stroomt hij achtereenvolgens in de meest ver
richtingen.
-schilend
Zrerd,o«zouT(

Sangus = Sancus.
Sanherib, koning van Assyrië, 704-681. Ten gevolge van oproerige be-

wegingen in Judaea en Phoenicië, die door
Aegypte ondersteund werden, trok hij naar
het Westen (701), maar eene pest richtte in
zijn leger binnen kort zoo groote verwoestingen aan, dat hij terug moest trekken. Hij
werd door een van zijne zonen gedood.
Sannyrion, 2(J-1/1'pi(o1', dichter der oude
attische komedie, tijdgenoot van Aristophanes.
Sanquinii, geslacht, dat eerst in den romeinschen keizertijd voorkomt, onder Tiberius en Caligula. Bekend is vooral Q. Sanquinius uliaxim2cs, consul sajectus waarschijnlijk
in 25 n. C., stierf als legdeus pro praetore
van Germania Inferior in 47.

Santones, -ni, 2dPzosFs, -1/oh, volksstam
in Gallia aan den Carantonus (Charente).
Hun naam leeft nog voort in dien der landstreek Saintonges. Steden : Mediolanum (Saintes), Conddte (Cognac).

Sapaei, r«7t44ob, thracische stam ten 0.
van den mons Pangaeus.

Sapientes Septem, o iTrzà oo(po1, de zeven
wijzen van Griekenland, zeven tijdgenooten
(7e en 6e eeuw), die door scherpzinnigheid
en wijsheid uitmuntten en wier kort geformuleerde spreuken als algemeen geldige lessen
van levenswijsheid beschouwd werden : Bias,
Chilo, Cleobulus, Periander (v. a. Myson),
Pittacus, Solon en Thales.
Sapis, Xd;rts, kustriviertje in Gallia Cispadá.na, dat ten Z. van Ravenna in de Adri
valt.
-atisehz
Sapóres, 7t—o , naam van twee koningen uit liet nieuw -perzische vorstenhuis der
Sassaniden. 1) S. I (241(2) —273 na C.) voerde
zware oorlogen tegen de Rom. en nam in 259
keizer Valeri inus bij een onderhoud verraderlij k gevangen. Valeri,nus, die tot zijn
dood toe (268) gevangene bleef, moest den perzischen koning tot voetbank dienen, wanneer
deze te paard steeg. S. veroverde verder Syria,
verwoestte Antiochia, Tarsus in Cilicia en
drong in Cappadocia door. Door Odenáthus en
Zenobia werd hij echter in zijne veroveringen
gestuit en naar zijn eigen gebied teruggedreven. — 2) S. Il (310 – 379 na C.) was mede een
hevig vijand van Rome en vervolgde de Christenen. Het was in den oorlog tegen hem
dat keizer Iuliinus omkwam (363 na C.).
Sappho,
«7cgsw, van Mytiléne of Eresus
op Lesbus, beroemde lyrische dichteres omstreeks 600. Daar zij tot de adelspartij behoorde, moest zij, evenals Alcaeus, omstreeks
596, haar vaderstad verlaten, en heeft toen
een tijd lang op Sicilië geleefd. Later keerde
zij terug. Zij onderwees te Mytildue jonge
meisjes in muziek en poëzie. Overigens is van
haar leven weinig of niets bekend, en de
geruchten omtrent haar onzedelijken levens
blijken even weinig grond te hebben-wandel
als het verhaal van hare onbeantwoorde liefde
voor Phaon, die haar eindelijk zou hebben
doen besluiten, zich van de Leucadische rots in
zee te werpen. -- Hare gedichten, meest in
de naar haar genoemde sapphisehe versmaat
geschreven, waarvan, behalve een vrij groot
aantal fragmenten, slechts twee volledig bewaard zijn gebleven, munten uit door dich

SARACENI- SARRASTES.
terlijken gloed en schoone taal, en worden
door de ouden terecht hoog geprezen.
Saracni , 2(Q(Z'i/1OI, rondzwervende stam
in Arabia Felix.
Saraugae, -,lu o arym, , zie J)ianyidne.

Saiipis = Seihpis.
Sardanap1us. Xbaca2oç, wordt ge-

woonlijk de laatste koning van Assyrië ge
noemd, Van hem wordt verhaald, dat hij na
een wellustig en verwijfd leven, door den
Mediër Arbaces en den Babyloniër Belesys
aangevallen, zich na een tweejarige heldhaftige verdediging in Niniveh met al zijne
vrouwen en schatten liet verbranden, omstreeks 888. hiderdaad was de naam van den
laatsten assyrisehen koning Saraeiis, en werd
Niniveh omstreeks 606 door Nabopolassar
en Cyaxares ingenomen. De naam S. is,
naar men vermoedt, dezelfde als Assurbanipal,
die kort te voren (667-66) niet zonder
roem over Assyrid regeerde.
Sardes (plur.), 2cQdtç, oude beroemde hoofdstad van Lydia, aan den voet van den Tmolus
in liet liefeljke dal van den Pactolus gelegen.
In - 500 werd de lichtgehouwde en grooten
met stroo gedekte stad door de Joniërs-dels
in brand gestoken. Dit lot onderging zij ook
later door den syrisehen koning Antioehus
den Gr. (192). Ook werd zij tijdens keizer
Tiberius door eeue aardbeving verwoest. De
burcht, die het paleis en de schatkamers bevatte, werd voor onneembaar gehouden. Er
zijn nog enkele verstrooide overblijfselen van
Sardes aanwezig. Sedert de verwoesting door
den mongoolschen veroveraar Tirnoerlenk of
Tamerlari is de stad niet meer opgebouwd.
Sardi, 2aQJî;oot, inwoners van Sardinia,
een gemengd ras, traag en ruw, en bij de
ouden als trouweloos en boosaardig aangeschreven, zoodat zij op de slavenmarkten
weinig geld opbrachten en goedkoop waren
( Sardi vena1es. Zij gingen in dierenhuiden
gekleed (Sardi pelliti).
Sartliea = Serthea.
Sardinia, Iacrth, het tegeuw. eiland Sardinië in de Tyrrheensche zee, hetwelk de
Carthagers na den eersten punischen oorlog
met Corsica moesten afstaan (38). Op de
kust lagen phoenicisehe, carthaagsehe en tyr
rheensche volkplantingen. Het bezit van het
eiland, zoowel door Rome als door Carthago,
bepaalde zich eigenlijk tot het kustland. Het
hart des lands, het bergland der Montes insaai,
werd nooit geheel onderworpen, en gedurig
worden krjgstochten der Rom. tegen de Sardi
(z. a.) vermeld. In 450 na C. kwam het eiland
in handen der Vandalen. Het land was niet
onvruchtbaar, doch aan landbouw werd weinig gedaan. Er waren schapen, die op geiten
geleken ; op. kusten werden veel konijnen
gevangen, verder leverde het land graan,
boomvruchten, zilver en ijzer op. De sardi
nisehe honig was eenigszins bitter, evenals
de corsicaansche ; vandaar : arnarior nelle
Sardo. Er groeide een klimplant, Sardonia
herba, met giftige eigenschappen, die een
stuipachtig vertrekken van den mond te
weeg braeht, risus Sardonius.
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Sartlonius of -nicus (risus), sardonisch
lachen, zie Sardinia.
Sar d is, 2ëQcroÇ, zoon van Macens, voerde
eerie kol. uit Libye naar het eiland Ichnusa,
dat naar hem Sardo (Sardinië)genoemd werd.
Sarepta, 2éQa;rT(L, stad van Phoenice,
met beroemden wijn, tusschen Tyrus en Sidon.
Sarissa. ociQto(o)a, een lans, bij de macedonische infanterie in gebruik. Onder Alexaii
der den Cr. was de sar. hoogstens 5 M. lang,
later beproefde men langere, er worden zelfs
sar. van bijna 7,,
1
M. vermeld. Ook bij de
ruiterij had men een corps outooqio.
Sarmatia, 2 ( CQLt(LTr5 . Sarinaten , Sarmatae,
2aetdr(st, was de naam van een uitgebreiden
volksstam ten 0. van den Beneden -Tanais
( Don). Daarnaar is door den aardrijkskundige
Pomponius Mela (± () na C.) de benaming
Sarmatia in gebruik gekomen voor het land
tusschen de Vistula (Weichsel) en den Tyras
(Dniëster) ten W., den Rha Wolga) ten 0.,
den Caucasus met de aangrenzende zeeën ten
Z. en het mire Suevieurn of Sarmaticum
(Oostzee) ten N. Als scheiding tusschen europeesch en aziatisch Sarmatia werd gewoonlijk de Tanais aangenomen (zie Europa).
Sarmatia werd bovendien bewoond door een
aantal groote volksstammen : Venedae (Wenden), Peucini, Baslcui-nae, lazyges, Roaolni,
Al(i uni of Aldni, waartusschen een aantal
kleinere woonden.
'

Sarmatieae portae,

2xtzai
' ,u a

g1, 11^ 1

bergpas in den Caucasus, die van Iberia
noordwaarts naar Sarmatia voerde.
Sarmatici niontes, het W. gedeelte der
Alpes Bastarnicae, de tegenw. kleine Karpathen.
Sarmatieiim mare, 2suiz (o/.aifs, de
Oostzee, bij dichters ook wel de Zwarte zee.
Sarniizegetliusa, 2uiti:-ys &oioi, koninkljke residentie van koning Decebalus van
Dacia, later na de verovering door Traiënus
rorn. kolonie, colonia U/pies Traiana Auyusta.
Sarutis, 2 iroç, rivier in Campania, die
langs Nuceria stroomde en bij Pompeii in
zee viel. Door de uitbarstingen van den Vesu
vius is de loop gewijzigd.
Saroniens shins, ZaQvzi nl)Jto, thans
golf van Egina, tusschen Attica, den Isth
mus en Argolis.
Sarpinlon, 2(zQ7rj(iwJ', 1) zoon van Zeus en
Eurëpa, geraakte. in twist met zijn broeder
Minos en vluchtte met Milëtus (z. a.) naar
koning Cilix, dien hij tegen de Lyciërs bijstond. Later werd hij koning der Lyciërs. Rij
beleefde drie menschengeslachten. - ) zoon
van Zeus en Laodarnëa, koning der Lyciërs,
kwam als bond g enoot van Priamus naar
Troje, waar hij vele dappere daden verrichtte
en eindelijk door Patroclus gedood werd.
Zeus liet zijn lijk naar Lyeië brengen om
daar begraven te worden.

Sarpedon(inm) promuiitariam, iaQrtipIOlia
cfsQ(, 1) kaap van Thracia tegenover het
cii. Imbrus. - ) kaap van Cilicia nabij
Seleucta.
Sarrastes, oude stam in Campania aan

den Sarnus.
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Sarsina,stad in Umbria, later
rom. municipium, nabij de grenzen van Cis
paddna, aan den Sapis.
Sarte, .ilQr;, Sta(i op I iel ehalcidisehe
schiereiland Sithonia.
Sarus, XtIQ0Ç, belangrijke rivier, die in
Cataonia op den Antitauris ontspringt, door
de stad Comdna stroomt, door den Taurus
breekt, langs de cilicisehe stad Adana vloeit
en ten Z. van Tarsus in zee valt.
Saso 2aoth', rotsig eilandje op de illyrische kust tegenover kaap Acroceraunium,.
een zeer gezochte schuilhoek en landingsplaats voor zeroovers.
Saspïres, -ri, 2hoJntt), -_o, scythisch
volk in de gebergten van N.W. Armenia.
Sassanitlae, 2aaov'u5a&. In 227, v. a. in
24 na C. wierp Artaxerxes (zie 1ïtavei'xe.s
n°. 4), parthisch veldheer, den troon der
Arsaciden omver, en stichtte het nieuwperzische rijk. Naar Sassan, Artaxerxes' grootvader, die van de oud-perzische koningen
beweerde af te stammen, werd het nieuwe
vorstenhuis dat der Sassaniden genoemd.
Zooveel mogelijk had een terugkeer plaats
tot oudperzische zeden en instellingen; zoo
herleefde o. a. de leer van Zoroaster en de
titel ,,koning der koningen". Reeds Arta
xerxes geraakte met de Horn. in oorlog en
de Nieuw-IPerzen betoonden zich even verbitterde vijanden van Rome als vroeger de
Parthen. Het sassanidisehe rijk bestond tot
in 631, toen de Arabieren Perzil veroverden.
Sassula, stad in Latium, aan Tibur onderhoorig ; ligging onbekend.
Satala, •ca 2hr(dfl, aanzienlijke stad cii
strategisch punt in het N.O. van Armenia
niirior, van waar vier wegen naar de kust
van den Pontus Euxïnus (Zwarte zee) liepen.
Het was een der sleutels van Pontus.
Saticula, 2axzo).i, stad en sedert 313 lat.
kolonie in Samnium op een berg aan de
campaansche grens.
Satira, oud scttu'a, eigenlijk : een allegaartje. Eene /aus; satura was een schotel met
allerlei spijzen gevuld, oorspronkelijk quae
rejertct val-ijs î2ZUltZSque puimitus 8C1C2ZS Cei-euis
infeiebctur. Vervolgens werden gedichten van
versehillenden, weinig samenhangenden inhoud met dezen naam bestempeld en wordt
de naam scitera toegepast op de fescennisehe
kluchten en de atellaansche boertspelen.
Ennius bracht eene wijziging hierin. Zijne
saturae hadden wel de oude afwisseling van
vorm en maat, doch waren van meer ernstigen
inhoud. Den grooten overgang echter tot het
hekeldicht vormen de satiren van Lucilius
(180-103), die in Zijne schilderingen een
critiseerenden toon aansloeg en aan Horatius
tot voorbeeld heeft gestrekt. Zoo werd de
satire een soort van causerie met hekelenden
toon, bij Horathrs vrooljk en luimig, bij
Persius en luventUis scherp of bitter. Niet
alle satiren waren in versmaat, M. Terentius
Varro (116— schreef proza en poëzie
dooreen, door hem zelven saeurae Menzppeae
genoemd, omdat hij de voor ons verloren
geschriften van den cynisehen wijsgeer Me-

uippus tot voorbeeld nam. De varroniaansche
satircnvorm vond o. a. navolgin g bij Seneca
en in het Satvricon van Petronius, doch de
liekelende strekking, die aan \Tarros geschriften vreemd was gebleven, kree g de overhand.
In de grieksche literatuur komt de satire
niet voor ; vandaar ze(yt Qiiintilianus : saUra
(J/(ldeIll Iota nosics es.
Satiiiois, 2ar'thi, riviertje in het Z. van
Troas, dat bij Hamaxitus in de Aegaeisclie
zee valt.
Satrae, XarQa , vrij heidsliev end v olie in
Thracia tusschen den Strymon en den Nestus.
Satricum, 1) stad in Latium nabij Antium,
oorspronkelijk latij ii seTs, 488 volscisch, vaak
door de Rom. hcrnomen en weer verloren,
in 346 verwoest. - 2) iiianicipiarn aan den
Liris, valt in 3 1 van de Rorneinen af, en
sluit zich aan bij de Samnieten ; in 319 wordt
de stad heroverd en ontwapend. Deze stad
wordt vaak met de vorige verward.
Satrii. 1.) Sctiias Secwz (lus verried Seidnus.
- 2) Sa/r'ias Rufus , redenaar ten tijde van
Domitidnus en Nerva, een vriend van Phnius minor.
Saturae l)alllS, moeras in Latium bij het
promunturiurn Circeium, ontstaan door de
gebrekkige uitwatering van den Nymphaeus,
een riviertje, dat bij Norba ontspringt.
Saturëillm, -nam of -rum, stadje ten Z.O.
van Tareutum, bekend door een djii paardeuras.
Saturitis (P.), de advokaat van L. Fannius
Chaerea, de tegenpartij van Q. Roscius
Comoedus (Roseii n°. 2).
Saturnalia, feest ter ccie van Saturnus,
jaarlijks te Rome van 17 tot 23 December
gevierd. De grieksche wijze van viering van
dit feest is ingevoerd in 217. Sedert offerde
men aan den god Gi'aeco viiie. 1-let feest werd
beschouwd als eenc herinnerin g aan de gouden eeuw, toen Saturnus op aarde leefde.
Allerwege heerschte vroolij kheid, men liet
alien arbeid rusten, gaf elkander inaaltij den
en geschenken, en zelfs dc slaven genoten
op die dagen vrijheid en werden soms zelfs
door hunne heeren bediend, ter gedachtenis
aan dc gelijkheid van standen onder Satur
nns' regeering. Dc geschenken, die men
elkander gaf, waren vroeger meestal waskaarsen en poppen van aardewerk (z. Szillauia), later voorwerpen van grootere waarde.
Saturnia, 1) oude dichterlijke naam voor
Italia, meer in het bijzonder voor Latium
( zie Saurnus). - 2) oude stad van Etruria,
rom. kolonie sedert 183, vroeger Aurinia
ci
geheeten:
- Zie ook Sumnius.
Satnrllînus, 1) familiellaam in de yentes
Appaleia, Senfici, Volnsict. - 2) zIelius Satuïfinns werd van den capitohjnsehen berg
geworpen, omdat hij een spotdicht op keizer
Tiberius had gemaakt (23 n. C.). - 2)
Aponins Safarninus versloeg in 69 onder Otho,
als bestuurder van Moesia, de Rhoxolni,
die een inval gedaan hadden, diende later
onder Vespasiënus, en verloor bijna het leven
in een soldatenoproer. - 4) een der zoogenaamde 30 tyrannen, die in 260 na C., na
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de gevangenneming van keizer
door de Perzen, allerwege tot rom. keizer
werden uitgeroepen. - 5) generaal onder
Aureliiinus en Probus, in 280 na C. in Syria
tot keizer uitgeroepen en eerst na hevigen
strijd overwonnen en door de troepen vermoord.
Saturnius, -a, Jupiter, Neptunus, Pluto,
Juno en Vesta, kinderen van Saturnus.
Saturnus, oud-italisch god van zaadvelden
en landbouw. Wegens sommige punten van
overeenkomst tussehen hem en Cronus. met
wien hij later geheel vereenzelvigd werd,
verhaalde men dat hij, door Jupiter van den
troon gestooten, na lange omzwervingen in
Italië aangekomen en door Janus gastvrij
ontvangen was; daarvoor had hij landbouw
en beschaving ingevoerd en was zijne regeering een tijd van vrede, overvloed en geluk,
dien men de gouden eeuw noemde. Zie ook
Saturnalia. - In den tempel, dien hij gemeenschappelijk met zijne gemalin Ops aan den
voet van het Capitolium had, werd de schat-.
kist bewaard.
Satyri, 2á1;vQot, wezens, die tot de ogeving van Dionysus behooren en evenals hij
het rijke, weelderige leven der natuur voorstellen. maar op ruwe en grof zinnelijke wijs.
Zij verheugen zich in drinken, dansen, spelen
en muziek, gaarne zijn zij in gezelschap der
nimfen, die zij dikwijls tevergeefs met hunne
liefde lastig vallen, en jagen zij den eenzamen wandelaar in de stille bosschen vrees
en schrik aan. Hun voorkomen wordt als
half dierlijk beschreven; zij hadden stompe
neuzen, borstelig haar, spitse ooren en een
staart; in oudere kunstwerken worden zij
dikwijls zoo voorgesteld, maar latere kunstenaars gaven hun eene jeugdige en bevallige
gestalte en schoone, maar schalksehe gelaatstrekken. - Bij de romeinsehe dichters zijn
zij gelijk aan Panen, Faunen en dgl.
Satyrica fabula, fYa f a O(Cl')tZOJ', een tooneelstuk, dat op het grieksch tooneel na liet
treurspel opgevoerd werd, opdat de toeschouwers in vroolijke stemming den schouwburg
zouden verlaten, z. Te&aloçjia. Deze stukken
waren in den trant van treurspelen bewerkt,
de hoofdpersonen waren ook de bekende
epische en tragische helden, maar het koor
bestond uit satyrs, die lichamelijk en zedelijk
zulk een tegenstelling met die helden vormden, dat uit hunne ontmoetinglachwekkende
toestanden geboren moesten worden. Deze
dichtsoort werd door Pratinas te Athene
ingevoerd. - De Cyclops van Euripides is
het eenige satyrdrama, dat wij nog in zijn
geheel bezitten.
Satyrus, 1'civo ç , 1) S. I, koning van Bosporus, bondgenoot der Atheners (407-393).
- 2) S. II, koning van Bosporus, sneuvelde
na eene korte regeering in een oorlog tegen
zijn broeder Eumelus (310). - 3) tooneelspeler te Athene, tijdgenoot van Demosthenes. - 4) peripatetisch wijsgeer uit de
2de eeuw, schrijver van levensbeschrijvingen
van beroemde mannen. - 5) grammaticus,
leerling van Aristarehus, tijdgenoot van den
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\o1igen.
i) geleerd geneesheer, leermeester
van Galënus, schrijver van commentaren op
Hippocrates. - 7) naam van een of twee
epigrammendichters.
Saneonna, latere naam voor den Arar
(Saônc).
Sautius (L.), vriend van T. Pomponius
Atticus te Rome, die hem hielp om zijne
bezittingen terug te krijgen, die hij in de
troebelen. na Caesar's dood verloren had.
Sauromatae = Sarmatae, zie Saimaia.
---

Savaria = Sabaria.
Savo, 1) langzaam voortstroomende rivier
in Campania tusschen den Liris en den Volturnus. - ) = Sabciu n 9 . 2. --- 3) stad
bij de Zee-Alpen, aan zee, ten W, van
(+enua.
Sa(v)us, 2ho ç , zijtak van den Tster (Donau),
thans San of Save, in het Z. van Pannonia.
Saxa, zie L)ecidias Sa.ia.
Saxa rubra, zie R'ubia vïxa.
Saxum Tarpium, zie Taitii en Ccipitoliaus (aions).
Saxones, Iáloi'sç, gerrnaansch volk tusschen den Albis (Elbe) en de Oostzee in het
tegenw. Holstein gevestigd en eerst omstreeks
85 na C. als zeeschuimers opgetreden. Later
vormden zij de kern van een verbond der
volken van N.W. Germania (z. Ckcwci), dat
zich ook in ons land uitstrekte tot aan de
Isala, die de grensrivier tegen de Franken
was. Een gedeelte van het volk vestigde
zich samen met de Angfli en de Jutten in
de 5de eeuw II. Chr. in Engeland.
cri),u, poort aan de
Seaca porta,
Westzijde van Troje, die naar het grieksche
leger leidde.
Seaeva, 1) een rona. centurio, die onder
Caesar met roem in Britannia streed en in
de burgeroorlogen een kasteel bij Dyrrachium
met grooten moed verdedigde. - 2) bij bratins een verkwister, die zijne oude moeder
vergiftigde.
Seaevola, familienaam in de yeas MaCia.
Scalac Gemoniae, zie Gewoniaè sCaae.
Scaitlis, rivier in Belgica, thans Schelde.
Seamaiitler, 2 d/LuT(Y&)oç, 1) rivier in de
trojaansche vlakte, om zijn gele kleur ook
Zcui'&oç genoemd. Hij ontsprong op het Idagebergte bij Scepsis, vereenigde zich dicht
bij den mond met den Simoïs, waarna zij bij
kaap Sigëu1n in zee vielen. De monding was
reeds vroeg bijna dichtgeslibt, zoödat er een
kanaal naar zee moest gegraven worden. -2) zie Eqesa.
Scamautirius, 2zu.acidoç, de eigenlijke
naam van Astyanax.
Seautla, -Ia, 2'zácYsz, haven aan de 0.zijde van het eiland Cythëra (Cerigo).
Seandia. Scandinavië, waarvan de ouden
een zeer onjuiste of onvolledige kennis hadden. Zij kenden eenige eilanden, Scandiae
in,salae, waarvan het grootste op de Zuidspits
van Zweden schijnt te doelen (het tegenw.
Scania, Skone, Schonen). De bewoners heetten
Hillevions, en zijn van germaanschen stam.
Scandila, Seantlira, eilandje in het W. der
Aegaeische zee, bij Peparëthus.
2ff)c(

SCANTIA SILVA--SCIRON.

54t

Seantia Silva, bosch in Campania, met
bronnen (aquae Sc ccyltiae), in welker nabijheid
ontvlambare gassen uit den bodem opstegen.

Scapte Hyle, XY«7rz7 v, thracisch kuststadje nabij den mons Pangaeus, aan Thasus
behoorende. Uit de nabijgelegen goudmijnen
trokken de Thasiërs 80 talenten 's j aars. Thucydides (de geschiedschrijver) die hier ook
bezittingen had, bracht er van 423 tot 403
de jaren zijner ballingschap door.

Scaptensyla = Scapte Hyle.
Scaptia, oude, vroeg verdwenen stad van
Latium.
Scaptii, rom. geslacht. Y. Seaptius haalde
Cicero, die toen proconsul van Cilicia was,
over, het geschil over geleende gelden, dat
tusschen M. Brutus en de stad Salamis op
Cyprus gerezen was en dat Cicero ten gunste
van Salamis wilde beslissen, niet af te doen,
maar aan zijn opvolger, die op Brutus' hand
was, over te laten.
Scapula, zie Quincíii n°. 12.
Scardóna , 2zuQ(Jcïwa, hoofdst . van Liburnia,
in het Z. gelegen, aan den Titius.
Seardus mons, ixárfo1' oc, grensgebergte
tusschen Illyria ten W. en Dardania en
Paeonia ten 0.
Scarphe, Scarphéa, 2 ul , - q ua, stad der
epicnemidische Locriërs, het knooppunt der
wegen naar de Thermopylae.

Scatinavia = Scandia.
Scaurus, familienaam in de cyenees ifurelia
(Aurelii n°. 10) en Aeniili (4emilii n°.11-14).
Sceler itus campus, een plein of veld buiten de porta Collina te Rome, waar vestaal sche maagden, die hare gelofte van kuischheid
geschonden hadden, levend begraven werden.
Voordat de kluis werd dichtgemetseld, werd er,
behalve spijze, ook eene brandende lamp in geplaatst, waardoor de dood nog werd verhaast.
Seena, nn7ii, eigenlijk de achter- en zij
zin het-wandevhtol,irumen
geheele tooneel met inbegrip van het proscenium en de ruimte er achter en er naast ; oi;
i7r aaYi1ofS, de tooneelspelers ; ràà áíró
liederen, die door de tooneelspelers, niet door
het koor, gezongen werden.

Scenitae,

(— tentbewoners), algemeene naam der nomadische, onder tenten
levende stammen in Arabia en Meroë.
Scepsis, 2 iiLS, oude stad in het binnenland van Troas, door Trojanen gesticht, later
milesische kolonie. Toen later een groot gedeelte der bewoners naar Alexandria Troas
was overgebracht, heette de oude stad PaY

at

laescepsis, IlrAaarr7S.

Sceptici, 2 ;rrGro, z. Pyrrho.

Sehedius,

Z;M os,

naam van twee aanvoer-

ders der Phocensers voor Troje, beiden door
Hector gedood.
Scheria, ^;^FO^« het eil. der Phaeáces (z.
a.). In later tijd vond men dit eiland terug
in Corcyra (z. a.).
ZXLJri óáós, de driesprong, waar Oedipus
zijn vader Laius doodde ; volgens Aeschylus
bij Potniae aan den Cithaeron, volgens Sophocles in Phocis, in de buurt van Daulis
(z. Parnassus).

Schoeneus, 2 o&i'n c, zoon van Athamas
en Themisto, koning in Boeotië, vader van
Atalante.
Sehoenus, 2;ro^l'oc, vlek in Boeotia, aan
het meer van Hyle.

Sehoenus, 2:yoo„oi'S (= biezenstad), 1) eene
der havens van Corinthus, aan de Oostkust
van den Isthmus, ten N. van Cenchreae. —
2) vlek in het hart van Arcadia, bij Methydrium.
Scholium, O76 LO', aanteekening op den
rand van een handschrift; zulke aanteekeningen bevatten eritische opmerkingen, ver
moeilijke plaatsen, enz. Veelal-klaringev
waren liet uittreksels uit de werken van
alexandrijnsche geleerden, en bij het copieeren van het handschrift werden zij dikwijls
mede overgeschreven. De scholia, die in de
nog bestaande handschriften gevonden worfl
den, zijn van zeer ongelijke waarde en in de
meeste gevallen is liet onbekend van wier
zij afkomstig zijn.

Seiapodes, 2z&ljcnY ç , fabelachtig volk in
Libye ; zij hadden zulke groote voeten, dat
zij die, wanneer zij zaten, als zonneschermen
konden gebruiken.
Sciathus, I xLa9-oS, eiland en stad in de
Aegaeïsche zee nabij de kusten van Euboea en
van het thessalische kustland Magnesia, door
de Chalcidiërs gekoloniseerd, in 200 door
de Macedoniërs verwoest, later een schuilhoek voor de zeeroovers.
Scidrus, izidooc, kleine grieksche stad aan

de Westkust van Italia, in Lucania, ten 0.
van Pyxus (Buxentum).
Seillus, 2zi.) ovs, stad in het elische gewest Triphylia, aan den Selinus, een zijtakje
van den Alphëus. Xenophon bracht er een
gedeelte zijner ballingschap door en stichtte
er een tempel voor Artemis, in het klein
gelijkende op dien te Ephesus.
Seióne, rxLwvi1, stad van Chalcidice op het
schiereiland Palléne.
Scipiades, iemand uit de familie der Scipio's, dichterlijk woord.
Scipio, familienaam in de yens Cornelia z.
Cornelii 6-26.

Sciras, 2 tec c, bijnaam van Athéna van
onzekere beteekenis, vgl. &irophoria.
Sciritis, izLQ GZLç, eene woeste bergstreek
in het N. van Laconica, genoemd naar het
stadje Scirus, ten IN. van Sparta, aan den
weg naar Tegea. De inwoners, Scirzíae, Zx^QZl(&, vormden in het spartaansche leger een
afzonderlijk korps, meest van 600 man
a qo A6oS), dat de eereplaats aan den rechtervleugel innam, op marsch de voorhoede
vormde en op de gevaarlijkste plaats gelegerd was.
Sciron, 2'^(s)iowi-, 1) een berucht roover,
die op de Scironische rots tusschen Attica en
Megaris woonde, de voorbijgangers dwong
hem • de voeten te wasschen en hen daarna
in zee schopte, waar zij door een schildpad
werden verslonden. Theseus deed hem op dezelfde wijze omkomen. — 2) zoon van Pylas,
schoonzoon van Pandion. Hij betwistte Nisus
de heerschappij over Megara, maar Aeacus,
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als scheidsrechter ingeroepen, kende Nisus
de regeering en Sc. het opperbevel in den
oorlog toe.
Scironitles, 2Q&)J'crJ7 , een van de atheensche strategen, die in 41 bij Miltus eene
overwinning op de Lacedaemoniers en Milesiërs behaalde; onder de 400 werd hij afgezet.
Scirophoria, XzQOqiQta, feest ter eere van
Athna Sciras den 12den Scirophorion te
Athene gevierd. Bij den feesteljken optocht
van den burcht naar Eleusis liepen de
priesteressen dier godin en de priesters van
Erechtheus en Helius onder een groot wit
zonnescherm (az Qov), het zirinebeeld van bescherming tegen de hitte der aanstaande
hondsdagen.
Seirophorion, 1de maand van
het Attische jaar (Juni—Juli), z. ctnnus.
Scirtas, in;n:og, (= de huppelende), waterrijke rivier met sterk verval,die langs Edessa
stroomt, en na zich met den Bilechas (Belias)
vereenigd te hebben, bij Nicephorium in den
Euphraat valt.
Seirus, 2'x Qo ç, zie &iritis.
Scodra, 2n;(JQa, hoofdstad der Labedtes,
een aanzienlijke stad en sterke vesting met
vele rom. inwoners aan de Z. grens van
IDalmatia, aan den lacus Labe, tgw. Scutari.
Scodrus = Scartlus.
Scoedises, ocro = Scorthscus.
Scolatium, stad in het land der Bruttii,
dicht bij den Sinus Scylleticus, sedert 12
rom. kolonie.
Seolinm, 6)tov, cno)v oç, een bizonder
soort van liederen, door de Grieken aan tafel
gezongen. De naam wordt afgeleid van de willekeurige volgorde, waarin zulke liederen
door de gasten gezongen werden, terwijl bij
andere tafelliederen, vooral bij godsdienstige
gezangen, ieder op zijn beurt of allen met
elkander zongen. Anderen denken aan eigenaardi g heden in metrum of melodie. Beroemd
is onder de scolia, die bewaard gebleven
zijn, dat van Callistratus op Harmodius en
Aristogïton.
Seollis, 2nlLç, gebergte in Acrorëa.
Scolas, Xz;i2o ç , 1) vlek in Boeotia ten 0.
van Erythrae, op de helling van den woesten
Cithaeron aan den Astpus gelegen, zoo naargeestig, dat men zeide : Z&Lov
st?c' d2) 7UO&(C. Hier zou Pentheus
I, g C -V,
2)
door de Bacchanten verscheurd zijn.
vlek nabij Olynthus.
Scomius, Xz61 ov d()o Ç, hoog gebergte in
Thracia, dat zich, 0.waarts van den Scardus,
van den Haemus afscheidt.
Scopadae, 2on:áJiu, een adellijk geslacht
dat te Crannon in Thessaliii regeerde, totdat
de tyrannen van Pherac zich verhieven.
Seopas, X07t(Lç, 1) een van de Scopadae,
beroemd door zijn rijkdom, bij wien Simonides
langen tijd doorbracht. Bij een feestmaal kwam
hij met al Zijne gasten om door het instorten
van de zoldering der eetzaal; alleen Simoni2)
des werd op wonderdadige wijze gered.
een van de Scopadae, van wien verhaald wordt
dat hij met den jongen Cyrus bevriend 'was,
en dat hij Socrates een toevluchtsoord aan-

-
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bood.
3) van Parus, beroemd beeldhouwer
en bouwmeester. Hij maakte bij voorkeur
groepen in marmer, die door afwisselende, maar
altijd bevallige standen uitmuntten. Vooral
beroemd was van hem de groep van Nerelden
en Tritonen, die, door Thetis en Poseidon geleid, aan Achilles Zijne nieuwe wapenrusting
komen brengen. Zijn bloeitijd valt omstreeks
380, op hoogen leeftijd (359) werkte hij nog
mede aan het inausolum van Ilaliearnassus.
Hij is het meest bekend door zijne koppen,
waarvan de oogen diep liggen en naar boven
gericht zijn. Hiermede komt het hartstochtelijk element in de grieksche beeldhouwkunst op, het dwepende, zooals steeds in
tijden, waarin men ontevreden is met de bestaande toestanden.
Scordisci, ^;oQfYozot, keltische volksstam
--

in Pannonia op beide oevers van den benedenloop van den Savus.

Scorthscus, iod(ïxo;, of Scoedises, gebergte op de grenzen van Armenia en Armenia minor.
Scordus = Scartlus.
Scorpius, het sterrenbeeld de Schorpioen,
de onder de sterren verplaatste schorpioen,
die Orion gedood had.
Scoti, Schotten, zie Pici.
Scotussa, X>oroijOO(L, 1) oude stad in het thessalische gewest Pelasgiotis, niet ver van Cynos
cephalae. Pelopidas behaalde hier in 364 cene
overwinning op Alexander, tyran van Pherae.
2) stad in Macedonia ten 0. van den
-

Strymon.
Scribae, zie cippctritores.
Scriboniae (rogationes), van den volkstribuun C. Scribonius Curio, in 50. Het waren
slechts voorstellen, die echter niet in behandeling kwamen of verworpen werden. 1) de
interccelcnclo, over het inlasschen eener maand.
Dit was meer een verzoek aan de pontzjices,
dan een wetsvoorstel. Het verzoek werd gedaan om tijd te winnen voor liet doen aannemen zijner roycttioues, wat voor 1 Maart
50 moest gebeurd zijn. Toen liet afgewezen
werd, ging hij tot de partij van Caesar over,
2) vicrics, over het
zie Scribonli flOW 6.
onderhoud der openbare wegen, misschien
3) cilimenook een voorstel tot tolheffing.
4) om het getarici, over korenuitdeeling.
bied van koning Juba tot rom. staatseigendom
te verklaren.
Seriboninus (Farms Camillus of L. Arrantius Camillus), zie Furli n°. 114.
Scribonii, plebejisch geslacht, waarvan de
Libönes en Curiönes de voornaamste familiën
zijn. 1) L. Sai-ib. Libo, volkstribuun in 216 en
2) C. Snub. Curio bouwde
praetor in 204.
als aediel met zijn ambtgenoot Cn. IDomitius
Ahenobarbus (Domitil n°. 2) in 196 den
3) L. Serib. Libo,
Faunus-tempel te Rome.
drong in 149 als volkstribuun, gesteund
door den 85-jarigen M. Porcius Cato (maior),
op bestraffing van Ser. Sulpicius Galba (Sulpieii n°. 111) aan, die zich tegenover de
-

-

-

-

-

Lusitaniërs aan 'woordbreuk had schuldig
gemaakt en verraderlijk hen, die zich onge-

wapend hadden overgegeven, had laten
3:j
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neerhouwei. - 4) C. Scrib. ('iio, een der
voortrefielijkste redenaars van zijn tijd, praetor in 121. - 5) C. Seuib. Curio, zoon van
11 0. 4, minder goed redenaar dan zijn vader,
was volkstribuun in 90 en diende in 84 onder
Sulla tegen Mithradtes; in 76 was hij eonsul ; later versloeg hij als proconsul van
Maeedoiiia de Mioesiërs en Dardaniirs en was
de eerste rorn. veldheer, die tot aan den
Donau doordrong. Hij was een nian van den
ouden stempel en van strenge zeden, evenwel in het staatkmidige niet onpartijdig. Hij
was het, die Verres geluk wenschte met de
verkiezing van Hortensius tot consul. In de
zaak van Cati li na stond hij aan Cicero's
zijde. Later was hij een vurig tegenstander
van Caesar. Hij stierf in 53. - 6) C. Se) f)oflius Curio, zoon van n°. 5, weder een uitstekend redenaar, doch verkwistend en trou
weloos van aard. Eerst was hij repiiblikeinsch
gezind doch in zijn volkstribunaat (50), (zie
Scuibouiae vogaiones 110. 1), ging hij tot de
partij van Caesar over, v. s. door dezen
omgekocht. Toen de onderhandelingen schipbreek leden en het bekende senaatsbesluit
tegen Caesar was aangenomen, nam Curio
met C. Caelius en de tribunen M. Antonius
en Q. Cassius in Jan. 49 de wijk naar Caesar.
Hij diende hem vervolgens in A fr ica, en
sneuvelde daar tegen Juba. - 7) L. Scrib.
Libo was een aanhanger van IPompeius, met
wiens zoon Sextus Zijne dochter was gehuwd.
Hij streed in 49 als vlootvoogd tegen Caesar
en bracht in 39 de overeenkomst tusschen
Sextus Pornpeius en het driemanschap tot
stand. In 34 was hij consul. Hij was bevriend
met Cicero. - 8) Scribonici, zuster van n°.
7, was de tweede vrouw van Octavidnus en
de moeder van Julia, zie Iulii n. 14. Toen
deze verbannen werd, trok zij met haar
dochter mede. - 9) ii. &i'ib. J1ibo J)us'cz
wekte de ijverzucht van Tiberius op en werd
door Fulcinius Trio van tooverij aangeklaagd.
e
Om eene veroordeeling te ontgaan, pleegd
hij zelfmoord (16 n. C.). - 10) een drietal
&ribonii werden door Caligula en Nero omgebracht. - 11) Scrib. Loiqus was in 43 na
C. geneesheer van keizer Claudius op diens
reis naar Britannia. Hij schreef een werk
composiiones ii,ediccmentorcaz, een receptenboek,
dat gedeeltelijk bewaard is.
Scrinium, eene ronde doos, tot bewaring
van handschriften, die daarin opgerold naast
elkander werden gezet. Onder de keizers heetten de bureaux der keizerhijke kanselarij
scrinic!. Zij waren tijdens Constantijn den
Or. vier in getal : scriniurn memoiicte, scr,
epistuictruIll, scr. libelioruii, supplicum, zei.

posiCoaum. Aan het hoofd van elke afdeeling
stond een mc'yisei en onder hem een pro,vimzes,
beiden tot de specahi7es behoorende.
SeriI)tores liistoriae Allgustae, een zestal
schrijvers uit de1l tijd van Diocletidnus eis
Constantijn, niet name Aelius Spartinus,
Vulcatius Gallicïnus, Trebellius Pollio, Fla~

-visVopcu,AelLamridsnJu
Capitolinus. Hunne, later tot een bundel
saamgevoe g de levensbeschrjvingen van rom.

keizers loopen van 117-285 na C. Zij beinnen niet het leven van Hadritnus en
eindigen met dat van Carinus.
ScriptÏra, weidegeld, dat betaald werd bij
het inschrijven van vee op de jaScca p,blca,
sl. z. de weidegronden, die tot het romeinsche staatsdomein behoorden.
Seripulum of Seruptilism, zeer klein gewicht, het 1/ 2eener uncia.
Sdulteilila, zijtak van desi Padus (P0), die
op geringen afstand O.waarts van Mutina
stroomt.
Setitala, Scyt., ozvth)ij, een stok, zooals
de spartaansche overheden voor geheime
correspondentie gebruikten. Een smalle witte
strook werd stijf om den stok gewonden en
overdwars beschreven ; daarop werd de strook
alleen verzonden, zoodat het geschrevene
alleen kon gelezen worden, wanneer de strook
oni een stok van gelijke dikte gewonden
werd. Ieder ambtenaar, die buitenslands ging,
kreeg daarom zulk een stok mede.
Seat on, {)ipsiç langwerpig vierkant ge
bogen schild van liet rom. voetvolk, omstreeks
J\I. 1,20 kung en M. 0,80 breed, van hout
gemaakt, met leder overtrokken, van een metalen rand voorzien
en in het midden van
een metalen knop of
plaat om de slagen
01) te vangen. De verschillende legioen en
hadden de schulden
met verschillende
kleuren en distinctieve figuren ver-

g

sierd.
Seylace, .'ziab±zi,
oude nederzetting der Pelasgen aan de Propontis, tell 0. van Cyzicus .
Scylaceulili of -cium, Scylletiiini, Izuciztor,
grieksche stad op twee heuvels aan de Oostkust van liet land der Bruttii, aan den sinus
8cy7aciu8, 'zidl , czoç ziLroç, gelegen, thans
Squillace.
Seylax, 2xj'af, 1) van Caryanda, een
logograaf, die op last van DarIus Hystaspis
eene onderzoekingsreis langs de aziatische
kust van den I ndus tot de Roode zee deed.
De nog bestaande .csos'ç fc ac O17Ç TijÇ
ozoi'1h'i1ç, die op zijn naam staat, is van veel
lateren tijd. - 2) van Halicarnassus, vriend
van Panaetius, als staatsman, wis- en sterrenkundige en toonkunstenaar beroemd.
Seylla, 1) dochter van Poseidon
en de niinf Crataeïs, een vreeseljk blaffend
monster met 12 voeten en 6 lange haizen,
ieder met een kop met 3 rijen j)uatige tanden.
Zij woont in liet diepe hol van eene aan zee
staande, hemelhooge, door wolken onihulde
rots, en tegenover haar op een andere rots
woont een nuder monster, Charybdis, die
drie maal daags het zeewater met schepen en
al 'wat er in is inzwelgt en het ook driemaal
daags weder uitbraakt. Toen Odysseus tus schen de beide rotsen doorvoer, hield hij zijn
schip zoo ver mogelijk van Charybdis af,
maar daardoor kwam hij te dicht bij Sc., die
(
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met hare muilen 6 van zijne toelitgenooten
wegroofde en versiond. - Sc. was vroeger
een sehoone zeenimf geweest, die door (ulauens of Poseidon bemind werd, uit jaloersehheid gaf Circe of Ampliitrite haar hare latere
afgrjseljkegedaante. Charybdis was eene
dochter van Poseidon en (iaea, die aan Herades eenige runderen ontroofd had en daar- 1
voordoor Zeus met den blikseni in zee
geslingerd was. - In lateren tijd verklaarde
men de twee mcwsters als twee gevaarlijke
rotsen aan de beide zijden van de sieilisclie
zeeëngte. ---- 2)dochtervan Nisus (z. a.),
die haar vader aan Minos verried. flit afschuw
voor haredaad lietMinoshaar aan zijn
schip vastbinden en door het water meesleuren, zoodat zij verdronk of zij sprong in zee
om het schip van Minos te volgen en werd
ineen zeevogel veranderd, die altijd door1
harenineenzeearendveranderden vader 1
vervolgd wordt.
Seyllaeuin, 21'U(iOJ', 1) stad en kaap ini
het land der Bruttii, waarbij het monster
Scylla zich ophield, ten N. van Rhegium.
Anaxilas, tyran van Rhegiurn, legde hier
eeneversterktehavenaan.
) kaap in
Argolis bij Troezen.
Seyllacum fretum = fretnrn Sidlliuni
Seylletillni, Izi')io' = Seylaeenm.
Seymnils, XziLL Poç, van Chins, een geograaf
vanonbekenden tijd, misschien uit de 2 de
eeuw, schrijver eener I/iyio&. Bet nog1
bestaande gedicht, dat dien titel en den naam
van Sc. draa(rt, is misschien eene metrische
bewerking vanzijn werk. dat in proza geschreven was.
Seyriis,eiland en stad ten 0. van
Euboea, waar volgens de sage Thetis haar
---

-
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Na 500 laten de Sc. niets van zich hooren,
tot op den tijd van Mithradtes. Na Trainus
verdwijnt de naam Scythen uit Europa en
verhuist naar Azië. Ptolemaeus (± 150 na
C.) spreektvaneenSykict inrct en extra
Iiiiãurn. De Grieksehe schrijvers van de 3de
en 41eeeuw n. Chr. duiden met den naam
vaak de Gothen aan, die zich in de
3de eeuw n. Chr. aan de Zwarte Zee hadden
gevestigd (zie Go/ii). - Zie ook To6xa.
Seythini, Xzv&tro, volk op de W. grens
van Armenia, door wier gebied Xenophon
en de 10000 Grieken een tocht van vier dagmarsehen maakten.
Seythopolis, ziO6voç,aanzienlijke stad
van Palaestina, op de grenzen van Galilaea
en Samaria,een weinig ten W. van den
lege
n, met eene zeer gemengde
Jordaan ge
bevolking.
1) stad op een eilandje
Sebaste,
aan de eilieische kust, door koning Arehelus
(zieuiclielausn°.7)gesticht ter eere van
Augustus, omdat de Rom. Cilicia aspera bij
zijn rijk hadden gevoegd. - 2) stad in het
binnenland van Phrygia. --- 3) = (bira.
4) zie Samctîia.
Sebasta, 1 doc&e, stad in Pontus in het
brongebied van den Halys, door Pompeius
tot stad verheven onder den naam Megalopolis,in den keizertijdouderdennaam
Sebastëa zeer belangrijk als hoofdstad van
Armenia minor.
Sebastopolis, 2 1Ja (n 6;ro)tç, latere naam van
IDioscurias.

Sebennyticnm

OStillifi,

2hfln'i'vrziv or6te,

een der Nijhnonden, gelegentusschen den
Bolbitinischen en den PhatnitischenNijlMond.
ZOOn Achilles aan het hof van koning LycoSebennytas, 2kpi'i'vroç, distrikt enstad
mMes in meisjeskleederen verborg. De bewoindeNijideltaaanden sebennytischen
ners waren Dolopes, die wegens zeeroof door
Nijiarm.
de Amphietyonen bestraft werden.In 474 1
Sebthus, beekje hij Neapolis.
of 473),na de vermecstering van Scyrus,
allia Traiispaddna,
Sebïrn
lacus, in Gallia
ontdekte Cimon er liet gebeente van Theseus,1 door den 011ius (Oglio) gevormd, thans lago
dat naar Athene werd overgebracht en in het
d' Iseo.
Thesdum bijgezet. Soyrus bleef onder Athene i
Seeessio plebis,uitwijking der plebs uit
tot in den macedoniselien oorlog,in 196
Rome onder bedreiging een eigene stad te
echter gaven de Rom. het aan Athene terng.
zullen stichten. De eerste uitw(jking naar den
Mons Sacer, die echter niet historisch is, had
Seytala = Seutala.
plaats in 494 ten gevolge van verdrukking
Scythia, X19iC. Bij Herodotus is Scythia
het land ten N. van den Pontus Euxinus
en van strenge toepassing van het schuldrecht (ins 2zeru 9 en eindigde door de instel
( Zwarte Zee ) tusschen den Ister enliet land
der Agathyrsi (thans Zevenbergen) ten W.
ling van liet volkstribunaat (zie tribuniplebis).
en den Tauais (Don) ten 0. Latere schrijvers
Bij de tweede SCCCSSIO, in 449, rukte liet leger,
breiden de grenzen oostwaarts uit. De bewodat p den Algidus stond, opnaar den Aven
ners, Sg'htc, .zi9ic, waren dapper en vrj
tïnus, entoen werd, na onderhandelingen
heidslievend enalle pogingen der perzische
tussche:ii de strijdende partijen, een overeenkoningen om hen te onderwerpen, mislukten.
komst gesloten, waarbij de tienmannen (zie
Zij haddengeene stedenof dorpen, maar
(1, ecea/v/rZ leqibus Zc1ibuizdis) aftraden, en het
leefdeninwagens. Zij bestonden uit een i consulaat hersteld werd (zie verder Iloratiae
onbekend aantal staiïnnen ; het talrijkst waren
TTa/eibie (leje.s.Bijdederde recessie plebis
de Iz, jJ(OLltO of krjgslieden, voorts had
in 287 week het volk gewapend uit naar
men herders en ook landbouwende stammen.
den laniculus ; als gevolg hiervall kwam de
Omstreeks 600deden de Sc.een inval in
fez iloifensia (za.) tot stand. Ook de tweede
Klein -Azië en Europa, doch werden na ruim
secesno wordt door sommige geleerden voor
een kwart eeuw door 'Cyaxares weder veronhistorisch gehouden.
dreven. Omtrent den tocht door DarIus tegen
Sectiobonorum,openbare gerechtelijke
hen ondernomen, z. i)arinc a°. 1 en fïiztiaeus.
verkooping in naam van den staat, bv. bij
,
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verbeurdverklaririgen. De verkoop had snb
kasta plaats en geschiedde aan den meestbiedende. De kooper was nu aansprakelijk
voor de schulden van den boedel en daar
hij meestal op speculatie kocht, trachtte hij
de gekochte massa weder in perceelen te
verkoopen. Aan deze verbrokkeling is de
naam seeio zijn ontstaan verschuldigd, de
kooper heette alsdan sector. Bij bonorum. ernpio

(z. a.) in den faillieten boedel had acetic
plaats, geen ectio.
Secundi, 1) rom. familienaam, o. a. bij de
Plinil. - 2) Julius Secuzdus, zeer geprezen
redenaar ten tijde van keizer \Tespasinus,
der sprekers in Tacitus' dilogua
een
a
de ora

oribus. - 3) Seccndus Carrinas, rhetor, door
Caligula uit Rome verbannen, benam zich
te Athene uit armoede het leven.
Secfltor, zwaardvechter met zwaard en
schild, die veeltijds tegen den retiarius vocht.
Setletani = Edetani.
Sethini, volksstam aan den Boven -RhodaZwitserland in
nus (Rhône) in het teoenw.
zn
den omtrek van het tegenwoordige Sion of
Sitten.
Sethisii, gerrnaansch volk inhet leger van
Ariovistus.
Segesaina, Xyoái, stad der Murbogi in
Hispania Tarraeonensis, ten N.O. van Pallantia (Palencia).
Segesta, Segetia, Sia, Semonia, rom. godinnen, die het zaad onder de aarde en het
reeds opgeschoten koren beschermden. Hare
namen mochten alleen in de open lucht uitgesproken worden.

Segesta, 2FyiOr17 = Egesta.
Segestes, eheruscisch opperhoofd, schoonvader van Arrnïnius, die Zijne dochter had
geschaakt. Segestes was tegen Arminius
vijandig gezind en had vruchteloos Yarns
gewaarschuwd, dat er verraad broeide (9 na
C.). Later (15) riep hij tegen zijn schoonzoon de hulp van Germanicus in, die hem
een woonplaats aanwees op den linker Rijnoever.

Segestus, -tes = Acestes.
Segetia, z. Segest a .
Segimrus, 217y1t17Joç, 2yoç, Segimer,
1) vader van Arminius, nam deel aan den
strijd tegen Yarns. - ) broeder van Segestes, onderwierp zich aan Germanicus in 15
na C.
Segimaiithis, Siegmond, zoon van Segestes,
was Romeinsch priester te Ara Tibiorum,
toen de opstand der Cheruscen uitbrak (9 na
C.), en vluchtte toen naar zijn vaderland. In
115 werd hij door zijn vader uitgeleverd, en
door Germanicus in genade aangenomen.
Segni, germaansche volksstain in Belgica
tusschen de Eburönes, die aan de Mosa (Maas),
en de Treviri, die aan de Mosella (Moezel)
woonden.

Segobrîga, 27cij9QLyU, in Hispania Tarraconensis, I) hoofdstad der Celtibëri, aan
den bovenloop van den Sucro gelegen. stad der Edetãni, ten N.W. van Yalentia
(Yalencia).
Segotitinuni, 2y6dovi'ov, 1) hoofdstad der

Rutëni in Aquitania, thaiis Rhodez. - 2)
stad der Hermundri in Germania, misschien
Wtirzburg aan den Main.
Segontia, /O'VL = Saguntia.
Segontiaci, volksst. in het Z. van Britannic.
Segovia, ./Ol')'(, stad der Arevaci in
Hispariia Tarraconensis, ten W. van de Tuga
Carpetna, thans nog Segovia geheeten.
Seguntia, zie Sapu2ztia.
Segusini, '!IOVOtUO, gallische volksstam in Lugdunensis, ten W . van den Rhodanus (Rhône), die lien van de Aliobroges
scheidde.

Segashivi = Segusiani.
Segusïni, alpenvoikje aan de Cottische Alpen, onderdanen van koning Cottius (z. a.).
Hoofdstad : Segusio (Susa), waar nog een
triumfboog bestaat, door Cottius ter eere van
Augustus opgericlt.
Segusio, zie Sejusiizi en (ottiae Alpe9.
Sia, z. Seges5i.
Sehinus (L. Aelius), zie Ac/li n°. 8.
Sii. 1) M. Seizes wist als aediel in 74
bij eene groote duurte maatregeleii te nemen
om toch aan het volk . te Rome goedkoop
graan te leveren. - 2) lU. Sein, misschien
zoon van n°. 1, een vriend van P. Tunics
Brutus. - 3) Q. Seius Poseurnus werd. door
P. Clodius vergiftigd, omdat hij weigerde,
hem zijn huis te verkoopen. - 4) L. Seius
Strabo, praefectus praetorio in 14 n. Clir.
vader van L. Aelius Seidnus, die nog in
14 zijn ambtgenoot werd (z. a.). - 5) L.
Seias Tubero, was in 1 6 na C. legaat onder
Germanicus, 'in 18 met hem consul.
2OciXU'sta, afschudding van lasten, een
maatregel, door Solon genomen tot verlichting
der arme burgers, die tengevolge eener verkeerde wettelijke regeling steeds dieper bij
de rijken in schuld geraakten, hoe langer hoe
minder in staat waren hunne schuldeischers
te voldoen, en ten slotte dikwijls hunne bezittingen en zelfs hunne vrijheid verloren.
Solon verklaarde alle hypotheken en misschien ook alle andere schuldvorderirigen
vervallen. -- V. a. bestond de oo. in verlaging van den mcntstandaard (zoodat 100
nieuwe drachnien de waarde haddden van 73
oude) en van den rentevoet, doch het is niet
aan te nemen, dat deze maatregelen de beoogde, en ook werkelijk bereikte, gevolgen
konden hebben.

Se1iie, 2A/i)1c7, M)iii1, Luna, godin der
maan, dochter van Hyperion en Theia, zuster
van Helms en Eos. Haar wagen is met witte
paarden of koeien bespannen. Zij werd als
maangodin dikwijls verward met Artemis,
Hecate of Persephone, evenals Artemis dtaagt
zij den naam Phoebe, en ook onderscheiden
hare beelden zich van die van Artemis alleen
door meer bekleeding en door een sluier van
eigenaardigen vorm.
Seleucia, rssfzsu, naam van verschillende
steden, meest door Seleucus I gesticht. 1)
&l. ad Tiyridern, i it roi Tynjtoç, eigenlijk niet onmiddellijk aan de Tigris, maar
aan een zijkanaal gelegen. De muren waren
gebouwd in den vorm van een adelaar met
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uitgespreide vierken. Het was eene uiterst
bloeiende handels- cii fabrieksstad met eene
bevolking van ongeveer 6 0000 zielen, Baby1onirs, Grieken , Maeedoujers, Joden. Kunsten en wetenschappen werdeu er vljtig beoefend. In 116 na C. werd de stad wegens
oproer door Traiuus getuchtig(1 en gedeeltelijk door brand vernield. Door L. '[eras werd
zij in den Parthisehen oorlog in 165 andermaal
voor een groot gedeelte verwoest. Overvleugeld
door liet nabijgelegen Ctesiphon, ging S. voortdurend achteruit en was tijdens lulidnus geheel verlaten. (363) -. ) Sel. iiei'ia,
H1Qi, in Syria, aan zee gelegen ten N. der
monding van den Oroutes, met eene mmie
en veilige haven. Als vesting was het schier
onneembaar. Er bestaan nog belangrijke ruïneri en eatacomben van, nabij Kapse. 3)
kSeI. Ltd Belum, i ',cò- kleine vestingin Syria aan den berg Belus, in liet Orontes
dal, tusschen Emesa en Apamda. - 4) stad
in het N. van Paiaestina, ten N. van het
meer Samachonitis. 5) Se7. Tïccheöis,
in Cilicia aspera, aan den Calycadnus (Saleph), niet een orakel van Apollo en
jaarlijksehe spelen ter eere van Zeus Olympius. De wijsgeeren Athenaeus en Xenarchus
waren hier geboren. - 6) stad in het N. van
Pisidia. - 7) stad in het Z. van liet perzische gewest Margidue, aan den bovenloQp
van den Margus, door Alexander den Gm.
onder den naam van Alexandria gesticht,
later door barbaren verwoest, doch door
Antiochus I, Seleucus' zoon, herbouwd.
de schoonste provincie
Selencis,
van Syria, ook Tetrapolis geheeten naar
hare vier steden : Antiochia (Epidaphnes),
Seleucia (Pieria), Apamda (ad Orontem) en
Laodicëa (ad Libanum).
Seleucus, 1) S. I. Nicãtor (Nzoon van Antiochus en Laodice, verwierf onder Alexander d. Gr. vooral in indië
grooten roem als een van de aanvoerders der
phalanx. Bij de tweede verdeeliug van liet rijk
kreeg hij Babylonië tot satmapie en spoedig
breidde hij zijn gebied uit, maar met Antigonus in twist geraakt, moest hij vluchten
en begaf hij zich naar Ptolemaeus (316).
e hij het echter
Na den slag bij Gaza waagd
met een klein igger terug te keeren, hij nam
Babylon in (1 Oct. 31, begin van de aera
der Seleuciden) en veroverde weldra ook
zonder veel moeite Susina en Medië. In dc
nu volgende oorlogen wist hij zich tegen
Antigonus met roem staande te houden, terwijl
hij in indië, nu als vriend, dan als vijand,
zelfs verder dan Alexander doordrong en
met den machtigen Sandrocottils voortdurend
in betrekking stond. Hij was de eerste onder
dc diadochen, die den konirigstitel aannam
en hij besliste den slag bij Ipsus (301) door
zijne olifanten, waarna hij Syrië, Mcsopotainië,
Armenië en een groot dccl van Klein -Azië
a a n zijn rijk toevoegde. Toen hij eindelijk
ook Demetrius Poliorcëtcs in handen ekre
had, kOfl(le hij rustig over zijn groot-gen
rijk rcgcereu, dat het grootste gedeelte van
Alexanders veroveringen omvatte en zich van
,
TIO

549

den Indus tot de Middellandsehe zee uitstrekte.
Nog op 77-jarigen leeftijd ondernam hij, aangespoord door Ptolemaeus Ceraunus, een veldtocht tegen Lysimachus; hij behaalde de
overwinning, maar werd bijna aan de grens
van Maccdonië, dat liij nit wilde in bezit
iieinen, door Ptoleinaeas verraderlijk gedood ( 281). S. wordt na Alexander de grootste krjgs- en staatsman van zijn tijd genoemd.
Hij bevorderde in zijn rijk gi-ieksche bescha
ving, kunst en wetenschap, talrijke (v.s. 75)
nieuw gestichte steden in alle deelen van het
land werden met Grieken en Maccdoniërs bevolkt, ook zijn leger bestond uit Grieken en
Macedoniërs. Daarentegen waren de Aziaten
van alle aanzienlijke en invloedrijke betrekkingen uitgesloten. Iii het belang van handel
en ivetenscha.p liet hij de landen van den (Ianges en de Caspische zee door Megasthenes en
Patrocles bereizen en onderzoeken. - 2) S.
ii (hlliflje?€s (Ka)uitzoç), zoon en opvolger
van Antiochus ii, 247-6. Bij het begin
zijner regecring deed Ptolemaeus Euemgetes,
om den moord zijner zuster Berenice (z.
1at ocIaez n°. 3) te wreken, een inval in
Syrië, waardoor een groot deel van het rijk
verloren ging ; vele j aren had hij tegen den
opstand van zijn broeder Antiochus Hieran
te kampen ; verscheiden provincies, later een
deel der bactrische en parthische rijken,
scheidden zich af en maakten zich onafhankeljk, eindelijk maakte Attalus van Perga
van deze verwarde toestanden gebruik-mus
om zijn rijk ten koste van Syrië te vergrooten. Na een ongelukkig gevecht tegen
Attalus vluchtend, viel S. van zijn paard en
stierf. - 3) S. iii Gerctunus ( Qaiii6ç),
zoon en opvolger van den vorigen, maakte
krachtige tocbcreidscicn tot herovering van
het onder zijn vader verlorene, maar werd
spoedig vermoord (3). - 4) S. IV P/iilopator
iircix
toû),
zoon en opvolger van Antiothus d. (I., werd na een zwakke regeering
(187-175) door zijn rentmeester Heliodomus
vermoord. - 5) S. '7, oudste zoon van Demetrius Nictor, kort na het aanvaarden der
regeering door zijne moeder vermoord (125).
- 6) 5. Vi Epiphctnes (Ewmaviç), zoon en
opvolger van Antiochus VIII, voerde oorlog
tegen zijn oom en neef (z. Aniochus n° ii
en 1 2) en kwam te Mopsuestia om het
leven (95).
Selge, 2iAyi7 , belangrijke pisidisehe bergvesting, ecn weinig ten N. der pamphylisehe
grenzen aan den Eurymedoii gelegen. De
inwoners, die den naam hadden af te stammen van Lacedaemoniërs, waren zeer krjgshaftig en onderhielden steeds eene aanzienlijke krijgsmacht, waarmede zij hunne onaf
handhaafden.
-hankeljid
Seimnus, 2)vouiç, naam van onderscheidene
steden en rivieren = klimopstad, klimop
rivier. 1) stad op de Z.W. kust van Sicilia
op een heuvel ten Westen van een gelijkliamig rivierje. in een strijd met Egesta,
riep Sd. dc hulp van Syracuse in, Egesta
(lie van Athene, hetgeen aanleiding gaf tot
den grooten tocht der Atheners tegen Syra11

(
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cure. In 409 werd Selinus door de Carthagers
geplunderd en verwoest, doch herbouwd ; in
249 werden de inwoners door de Cartliagers
naar Lilybaeiim overgevoerd en Sel. ander
aan verwoesting prijs gegeven. liet-rnal
was ± 625 gesticht door Doriërs uit M egara
Hyblaea. Zeer belangrijke ruïnen vooral van
dorische tempels zijn nog over. — 2) rivier
in het elische distrikt Triphylia, zijtak van
den Alpl^ëus, langs de stad Scillus stroomende. — 3) rivier in Acliaia, die tusse hen
Aegium en Helice in zee valt. — 4) riviertje
in Mlysia, nabij Pergaintus, zijtak van den
Caicus. — 5) zeestad in 'iet W. van C:ilicia,

later Traianopolis, de sterfplaats van T i a i {dnus.

Sella (eurulis), zie (,'uïullc.
lt^v'va, stad in Laconica ten
Sellasia,
N. van Sparta, aan de rivier Oenus. Hier
werd Cleonienes Ill in 221 verslagen door
Antigonus Doson.
Selléis, 1) rivier bij Eph^-ra in
Thesprotia, v. S. in Slis. -- 2) rivier nabij
Sicyon. -- 3) riv. in Troas, bij Arisbe, die
in den Hellespoiit uitstroomt..
Selli . 2 )AoG, L),),oi, priesters van het ora-

kel van Zeus te Doddna. die uit het ruischen
der bladeren van den heiligen eik de toekomst
voorspelden. Zij waren gewoon op den Mooten. grond te slapen en hunne voeten niet te
wasschen. Belli of Selli is ook de naam van
de oorspronkelijke bevolking van Hellopia;
zie Epirus.
Sellisternium. Daar het voor vrouwen niet
welvoegelij k werd geacht, op rustbedden aan
tafel te gaan liggen, zaten zij aan tafel aan.
Bij een maaltijd, uitsluitend voor godinnen
aangericht (zie lectistei'nium.), werden er, om
de beelden op te plaatsen, stoelen (selloe) om
de tafel geplaatst.

Sely(m)bria,

v(µ)Ii^OGfC, stad

op de thra-

cische kust aan de Propontis (zee v. M.arnnara),
oude volkplanting van Megara, thans Selivri.
Sembella, zilveren munt ter waarde van
libella of as. De seniissis, ooi, = % as,
was van koper. Door sommigen wordt het
bestaan der zilveren sembella als muntstuk

betwijfeld.
Semele, 2r1??, dochter van Cadmus en
Harmonia, bij Zeus moeder van Dionysus.
Hera, die jaloersch op haar was, kwam tot
haar onder de gedaante van haar oude voed ster en overreedde haar om Zeus te verzoeken,
zich in zijne volle majesteit aan haar te ver
hij Hera bezocht. Daar Zeus-tone,zals
haar vooraf beloofd had iederen wensch van
haar te zullen vervullen, konde hij niet
anders dan aan haar verzoek voldoen, maar
toen hij haar te midden van donder en bliksem verscheen, verbrandde S. door den gloed.
Haar ongeboren kind werd echter door Zeus
gered ( z. Dionysus), en later werd zij onder
den naam Thyóne onder de onsterfelijken
opgenomen.
Sementïnae, -tivae, rom. feest, na afloop
van den zaaitijd op twee door een week ge
dagen van Januari ter eere van-scheidn
Ceres en Tellus gevierd, zie Feriae.
Seiniramnis, 24ia 5tq, dochter van Dereeto

(z. a.), gehuwd met den assyrischen landvoogd
Tenon. of Onnes trok bij het beleg van Bactm•a
door haar schoonheid en heldhaftigheid de aan
koning Ninus, die haar tot vrouw-dachtvn
nam en bij Wien zij moeder werd van lNinyas.
Na den dood van haar gemaal nano zij voor
haar zoon de regeering in handen, en gedurende haar geheel verder leven bleef zij die
behouden; eerst toen zij na eene regeering
van 42 jaar gestorven of van de aarde ver
volgde iVinyas haar op. Zij-dwenas,
stichtte Babylon, liet talrijke verbazingwekkende versterkingen, kanalen en bouwwerken
aanleg eren en dronk; niet hare legers zege
ver in Li bye door, ook onder -vierndto
zij een krijgstocht naar Indië, diee cob--nam
ter ongelukkig afliep. — V. s. hebben deze
bericlhten, hoe overdreven ook, betrekking op
de babylonische, v. a. assy rische koningin
Sammuraznat, die omstreeks 800 eeni ;en tijd
voor haar minderjarigen zoon regeerde,
krijgstochten ondernam naar Syrië, Phoenicië, Palaestina en Medië en den dienst van
babylonische goden in Assyrië invoerde.
;

Semis(sis), koperen munt -- 6 unciae of
as aan de eene zijde gestempeld met een

Jupiters-, Juno-, of Minerva -kop en de letter
S, aan den anderen kant niet den voorste
-vena
een schip . Zie ook Sen hello.
Seninones, de machtigste der suebische
volksstammen, ten N. der Herm andoren, in
het tegenw. Thuringen tusschen den Albis
(Elbe) en den Viadus (Oder). In hun gebied
was in een heilig woud de vergaderplaats
van de afgevaardigden van den suebischen
volkenbond.
Semo Sancus, zie 1)/us iiidies.
Semnones, goddelijke wezens van sabijnnschen
oorsprong, wier dienst door de Rom. werd
overgenomen, in beteekenis gelijk aan de
Genii.

Semo_nia, z. egestca.
Semonides, waarschijnlijk juistere schrij f-

wijze dan AS/1^1onide•S,
wijze
(1ex)

.
(le fteewl ia ci'eCi la,

van

den volkstribuun JI. Sempronius Tuditdnus
(Sempronil n°. 20) in 193. Door deze wet
werden de rente- en woekerwetten van Rome
ook van toepassing gemaakt op de latijn sche socii.
Sempronia (lex) ayraria van den volkstribuun Tib . Sempronius Gracchus. Zie cryrariae
leges.
Semproniae (leges) van den volkstribuun
C. Sempronius Gracchus in 123 en 122. 1) ier
a rcsria, zie agia
•ruze letjes. -- 2) leer ft°e iiienlane, tot verkrijgbaarstellin g van goedkoop
koren, tegen 5 / as den modius, zie annona.

— 3) Ier cie civitale Palle s soeiis claucla;

de

bedoeling was aan de Latini het burgerrecht,
aan de andere socii de Lolin las te verleenen; het plan hiertoe wordt reeds aan Tib.
Gracchus toegeschreven ; ook ditmaal is de
wet niet aangenomen. — 4) lee, ne rle ecipile
civiOjO. 1n?u5.5ar j)oOuli r'crlícco•eiuï, eene ver
vermoedelijk eerie verscherping der-nieuwg,
leges Poi•ciae. Deze wet was oorspronkelijk
gericht tegen P. Yopilius Laenas (_P'opil ?

SE MPRO N ii.
no 5, z. a.), die dan ook in ballingschap gegaan is. — 5) ier iucl2ciari(r-, die de irrcdicica
aan de equites gaf, zie iuclea„ en e jvites. —
6) lea (Ie prooi ?ciis cofsularib-/(s, dat de senaat jaarlijks nog voor de comitiën de consulaire provinciën moest aanwijzen. -- 7 ) le.r (Ie
pr°ors ncic( Asict cr eensoui1 c>s loecliulcf, een_ vet,
die de e asoren verplichtte (Ie belastingen
an de provincie Asia. (liet rijk -an Pergamum) te verpachten : deze wet was voor Asia
een groote ramp, zie p eI^licct ai. --- Nog andere
v etten. worden vernield, olie vermoedelijk
slechts lij een ontwerp gebleven zijn, of waar
-vandeilhou
duister is.
Sempronii. rom. geslacht, waarvan alleen
de Atratïni patriciscll zijn. t) ..1. Seiiipr•ovilus
,

,

I/1°(rIiIl2€s, consul

in 497 en 491. —

2) L.

Semmapi°. _Jt>°afiaus consul in 44.4, censor in
443. — 3) S. Se»ipr. /1 (i°c(t/,/U.S, consul in

423, voerde een ongelukkigen oorlog tegen
de Volsten. In 42 2 hierom aangeklaagd,
werd hij vrijgesproken, maar in 420 wederom
aangeklaagd en tot eene boete veroordeeld.
-- 4) J. Sempi . alt °crti.nu , was bij herhaling
consulairtribuun, in 425, 420 en 416. Hij was
een zoon van n.°. 2. -- 5) L. ,Senipr. A r(t1ii us,
consul in 34, was in den burgeroorlog
vlootvoogd van Antonius, doch verliet diens
zijde nog voor den slag bij, Actiam. Later
sloeg hij levensmoede de hand aan zich zelf.
--- (fli) C. Seii1pr. Blcaesus, consul in 253, ondernaYn met zijn ambtgenoot C,n. ervilius
i

Caepio een tocht naar Africa. Zij voerden
niet veel uit, leden op de tehuisreis schip
verloren 1o0 schepen. In 244-breukn
was Blaesus andermaal consul. — 7) Tibet°/us
&mpr•. mace airs, consul in 238, versloeg de
Liguriërs en bezette Sardinia en Corsica. —
8) Tib. ,Sempr. Grasdries, zoon van n°. 7, consul in 215, behaalde met een leger, g.rootendeels bestaande uit slaven, wie n . de vrijheid
beloofd was (vollues), eene overwinning op
Hannibals onderveldheer Hanno bij Beneveis.-

tuin (214). In 213 was hij ten tweeden male
consul, maar in het begin van 212 werd hij
door Mago in een hinderlaag gelokt en
sneuvelde. — 9) I'Lb. 'ie»1_pii. Gi•aechus was
in 190 ill den ss rischen oorlog legaat van
L. Cornelius Scipio; in 187 was hij volks
trad toen als verdediger der , ge -tribune
(zie Coraelii n°. 13). In-broedsScip
180 ging bij als praetor naar Hispania, streed
zegevierend tegen de Celtiberiërs en hield in
178 een luisterrijken tr iumftocht. In 177 was
hij colasul en bevocht hij de Sarden. In 169
was hij censor en in 163 nogmaals consul.
Hij was gehuwd met de edele Cornelia, doch
-tervanP.CoScipAfusmaor.
Van. 12 kinderen behield hij slechts 3 in
leven; de gebroeders Tib. en. C. Gracchus
en eene dochter Senlpronia, later de echt
Africanus minor. — 10')-genotvaScip
Tib. Semp. Grass/Lees, zoon van n°. 9, diende
in 146 onder zijn zwager Scipio in Africa
en in 136 in den nuniautijnschen oorlog
onder den proconsul C. Hstilius Mansinus.
Over land naar Rome terugkeerende, werd
hij getroffen door de ellende der armere klasse,
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terwijl de rijken grouter grondbezittingen
hadden, dan zij konden bebouwen. In 133
trad hij als volkstribuun met eene akkerwet
op, eene vernieuwing, eenigszins verzacht,
van een nimmer uitgevoerde vroegere wet
(zie aç»°<() •tcce leses). Toen zijn ambtgenoot M.
Octavius, ondanks (le smeekingen van Gracehus, zich tegen de behandeling bleef ver
stelde Gr. aan liet volk voor, Octavius-zetn,
af te zetten. Dit geschiedde, doch aan de onschendbaarheid van het volkstribunaat was
hierdoor een zware slag toegebracht. Toen
hij nn ook voorstelde, de rijke erfenis van
Atta,1us III van Pergamus niet in de schat
te storten, maar onder de onvermogende-kist
burgers te verdeelen, opdat zij bij den te ver
grond ook eenig bedrijfskapitaal zou -krijgen
hebben, besloot (Ie senaatspartij geweld-den
te bezigen. Ten einde zich voor liet volgende
jaar tot volkstribuun te doen herkiezen, had
Gr. met zijne aanhangers tijdig post gevat
op liet Capitool, doch werd door een aantal
senatoren en gewapenden onder aanvoering
van Scipio Nasïca, bijgenaamd Ser apio (zie
«omnelii n°. 21) overrompeld en met 300 der
zijnen omgebracht, Zijn lijk werd in den
Tiber geworpen. — 11) C. Sempr. Graeekus,
broeder van n°. 10, doch bijna 10 jaren
,jonger, hernieuwvde als volkstribuun in 123
de pogingen zijns broeders (zie cigraráae leges)
en zocht door verschillende wetten (zie Sem
leges) de optinlatenpartij te fnuiken-roniae
(123 en 1.2 2). Deze echter slaagde er in, een
anderen volkstribuun, N. Livius Drusus, over
te halen, om door fraaie beloften en schoon
woorden Clraccllus' invloed bij het-klined
volk te ondermijnen. Dit ging te gemakkelijker, omdat Gr. als /riunav/r coloniae declucenclae naar Carthago was vertrokken, zie
Rubricc (lea). Voor 121 werd Gr. niet herkozen. Een der nieuwe tribunen, Minucius
Rufus (z. M inucia (lei,) van 121), stelde nu
voor, al de senlpronische wetten in éénen
,idem op te heffen. Toen hierover zou gestemd
worden, bezette Gr., die het plegen van geweld voorzag, met eene gewapende menigte
den Aventij nschen berg, doch werd door den
consul L. Opimius, aan het hoofd van senaat
en ridderstand, verdreven. Omstreeks 3000
zijner aanhangers vielen in en na den strijd.
Gr. zelf liet zich, om niet in handen zijner
vijanden te vallen, door een slaaf dooden. —
12) Seiiiproilice. zuster van n°. 10 en n°. 11,
gehuwd roet Scipio Afric-,nus minor (Cor re//i n°. 1S). — 13) Tib. ^S'empronius Gracchus
werd door Augustus verbannen wegens ongeoorloofden omgang met diens dochter Julia.
Tiberius liet hein ter dood brengen (14 n. C.).
Hij is misschien de door Ovidius (Ex Ponto
Iv, 16, 31) genoemde tragische dichter
Gracchus. -- 14) Tib. aSei)Ipr. Longzus, consul
in 218 bij het uitbreken van den tweeden
punischen oorlog, veroverde Melite (Malta)
en wilde naar Africa oversteken, toen hij op
het bericht van Hannibals nadering werd
teruggeroepen. Hij werd door H. bij de Trebia
versagen. In 215 versloeg hij den Carthager
Hanno in Zuid-Italië bij Grumentum. --- 15)
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Tib. &mpr. Longus, zoon van n°. 14, consul
in 194, overwon de Bojers. - 16) P. Seiiipr.
Soplius, consul in 304, onderwierp de Aequi.
In 301 was hij magister equitum van den
thctator M. Valerius Corvus, in 299 (v. a. in
300) censor. In deze hoedanigheid vermeerderde hij het aantal tribus met twee. Hij
was een der oudste ierisconsuli. - 17) P.
Seaipr. Sopkes, consul in 268, voltooide de
onderwerping van Picnum. In 252 was hij
censor met M.' Valerius Maxinius Messa(l)la
(T/ctlerii n°. 16) ; zij stieten 15 senatoren uit
den senaat. -- 18) P. Senipi. Tuclitnrs ontkwam als krijgstribuun in 216 na dapperen
strijd aan het bloedbad bij Cannae, was in
213 praetor, in 209 censor, in welke hoedanigheid hij Q. Fabius Maximus (Cunetator)
tot princeps senatus benoemde. In 204 streed
hij als consul bij Croton voorspoedig tegen
Hannibal. - 19) C. Sempr. Tuditcinus leed
als praetor in 197 eene nederlaag door de
Hispaniërs en stierf aan de bekomen wonden.
- 20) 3f. Sempr. Tuditanus, volkstribuun in
:193 (zie Sempronict (ier) de pecunia credieci),
consul in 185, overwon de Apuanische Ligu
riërs. - 21) C. Sempr. Tuditccnus diende in
146 onder L. Mummius in Griekenland en
was consul in 129. Hij schreef een geschiedkundig werk. - 22) Sempr. Ase llio, geschiedschrijver, schreef de geschiedenis van zijn
tijd, vanaf den Numantijnschen oorlog, toen
hij onder P. Scipio Africnus krijgstribuun
was (134), tot op Livius Drusus (91). - 22)
C. Sempr. Rufus, een vriend van Cicero. 23) Sernpr. Densus, centurio bij de lijfwacht,
trachtte, bij het oproer tegen Galba, diens
aangenomen opvolger C. Calpurnius Piso
Licinidnus met eigen lijfsgevaar te bescher
men. - 24) Sempronici, echtgenoote van D.
lunius Brutus (Tunii n°. 5), deelgenoote van
de samenzwering van Catilina.
Sena, 1) Sena Gctllica, 2i'i, thans Senigaglia, stad der senonische Galliërs, op de
umbrische kust aan den mond der nv. Sena
gesticht, sedert 283 rom. kolonie. In de nabijheid, aan den Metaurus, sneuvelde Blannibals
broeder flasdrubal in 207. - 2) Sena Julia,
2ai1)a, thans Siena, rom. kolonie in Etruria,
ten Z. van Florentia. - 3) Sena, eu. aan
de W.punt van Gallia, thans Sein, met een
orakel onder toezicht van negen maagden,
die door het volk voor toovenaressen werden

gehouden.

Senaculnin, plaats waar de senatoren te
Rome zich verzamelden totdat het uur der
zitting aanbrak. Het lag aan de N.W. -zijde
van het Comitiurn, naast het Vulcanal.
Sentus, ç1oli 2 1). In den koningstijd werd
de koning in het bestuur bijgestaan door een
raad der ouden (seuatas, consiliurn reqium),
door hem zelven uit de patricische geslachten
gekozen; de leden, patres (z. a), waren oorspronkelijk ten getale van 100, later van
300. Bij het begin van de republiek ging de
keuze der leden (lectio senalus) over op de
consuls, die in de eerste plaats patriciërs
kozen; eerst sedert de instelling der tij brui
mililum consulari jotestate komen waarschjn-

lijk ook piebejers onder de senatoren voor,
die dan conscuijdi geheeten hebben (ziepatres).
De ier Ovinia (z. a.) draagt de keuze op aan
de censoren, terwijl de leden oud-ambtenaren
en voor het meerendeel plebejers zijn. De
curulische overheden behielden voortaan na
het einde van hun ambtsjaar zitting in den
senaat tot aan den eerstvolgenden census en
kwamen dan natuurlijk in de eerste plaats
voor senatoren in aanmerking. Tot zoo lang
waren zij geene senatoren, maar personen,
quibus in senala sentenliarn dicere licebat. In
± 300 hebben ook de aediles plebis dit recht
gekregen, terwijl het plebiscitum Atinium
(zie zitinia (ier)) dit zittingsrecht ook tot de
volkstribunen uitbreidde. Sedert Sulla (zie
Cor2zeliae leyes van 81, aan het slot) werden
ook de quaestoren in den senaat toegelaten.
Recht van zitting had ook de flamen Dialis.
Sulla hief de lectio senalus geheel op door de
bepaling, dat jaarlijks 20 quaestoren moesten
gekozen worden, die in den senaat zitting
zouden nemen en houden. Met het herstel
der censuur (70) kwam ook de lectio senatus
terug, en terstond werd een aantal onwaardigen van de lijst geschrapt (senalu 2)i overe,
eiicere). P. Clodius Pulcher zocht in 58 dit
recht van uitstooting te beperken (zie Clodiae
leqes n°. 4). Wat het getal betreft, schijnt
de normale sterkte steeds op 300 te zijn
gebleven, totdat Sulla het aantal op 600
bracht (zie Corneliae leges van 81 aan het
slot). Zeker echter is het, dat de vergadering
nooit door zooveel leden werd bijgewoond.
De drukst bezochte senaatsvergadering (sena/us
I requentissirnus) tijdens de republiek, waarvan
wij kennis dragen en waarin Cicero's terug.
roeping uit de ballingschap ter tafel werd
gebracht, telde 417 leden. Natuurlijk waren
er altijd een aantal senatoren in dienst van
den staat afwezig als stadhouders, legaten,
enz. Caesar bracht het getal op 900, Antonius op 1000, welk getal later door Augustus
op 600 werd teruggebracht. De werkkring
van den senaat omvatte wel in het algemeen
alles wat in het belang van den staat was,
doch er waren vooral drie zaken, waarin de
senaat zelfstandig handelde : de eeredienst,
het finantiewezen en de buitenlandsche aangelegenheden. Onder het keizerrijk veranderde
de toestand. De volksvergadering hield op
te bestaan en hare rechten gingen over op
den senaat ; bovendien werd de senaat gerechtshof bij belangrijke politieke processen
tegen hooggeplaatste personen ; doch naarmate de absolute macht der keizers toenam,
moest de beteekenis van den senaat lager
zinken. Vóór Augustus was er geen maatstaf
van vermogen vastgesteld voor de waardigheid van senator. Augustus stelde een census
.

senatorius van t millioen sestertin vast. De zittingen moesten gehouden worden in
een femplurn (z. a.) ; de voornaamste plaats
was de curia Hostilia aan het forum. Wanneer overwinnende veidheeren hunne aanvraag om een triumftocht aan den senaat
voordroegen, geschiedde dit in den Beliöna
de stad. Ook tal van andere-templ,buin
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vergaderplaatsen worden genoemd, als : de
tempel der Eer, der Trouw, . der Eendracht,

die van Jupiter Capitolinus, van Jupiter
Stator (waar Cicero zine rede tegen Catilina
uitsprak), de curia Pompei, liet theatrum
Pompei (waar Caesar werd omgebracht) enz.
In enkele gevallen ook kwam de senaat onder
den blooten hemel, sub clivo, bijeen, b. v.
wanneer het prodigium gemeld werd, boven
locutar esse. De zittingen waren wel niet
voor het publiek toegankelijk, doch de deuren
van liet gebouw bleven geopend en in de zaal
waren ook scribae, herauten en dgl. aanwezig,
tenzij bij eene geheime zitting. Het recht om
den senaat bijeen te roepen (ecgere, vocave
seynaíum) viel niet samen met het recht om
hens te leiden (habere, consulere senaium, agere
cum patribus, referre ad senatum) en senaatsbesluiten te maken. Beide rechten waren
deel van het imperium ; maar in de 3de eeuw
is het ius agendi cum patribus ook aan de
volkstribunen . gegeven, niet echter het recht
den senaat bijeen te roepen. De overheidspersoon, die den senaat bijeengeroepen had,
gewoonlijk de consul, die de maandbeurt
had, bij afwezigheid van beide consuls de
praetor urbanus, bracht de aan de orde zijnde
punten ter tafel (dit heet relatio) met de
st felix foriuizaformule : quod bonus fauum
lunzque sit populo Romano Qzeiritium. Referinius
ad vos, patres conscripti, enz. Na de zaak te
hebben ingeleid, vroeg hij : de ea re quid
fieri placet? en noodigde dan de senatoren,
quibus ius sententiae dicendae erwt, in bepaalde
volgorde (die echter niet in alle tijden
dezelfde is geweest) uit, hunne meening te
zeggen, op deze wijze: quid tenses, bi. Jul/i?
Allen waren verplicht te antwoorden, en de
eerst gevraagde senator moest omtrent het
aan de orde zijnde . onderwerp een voorstel
doen. Daartoe stond hij op en hield een
rede (stans senlentianb dicebal). Zijn conclusie
leidde hij in met censeo of decervo of mi/li
placet. Hij, die daarop gevraagd werd, kon
met het gedane voorstel (senteníia) instemmen,
of een ander voorstel doen. Hij kon echter
ook zoolang spreken als hij verkoos en kon
ook, als hij over de voorgestelde zaak had
uitgesproken, over elke andere zaak het
woord voeren ; men denke aan Cato's praelerea censeo Carthagiuenm esse dele2idam. Daar
een senaatsbesluit vóór zonsondergang behoorde genomen te zijn, werd dit middel wel
eens gebezigd om het nemen van een besluit
te verhinderen (diem dicendo consumei-e). De
ambtenaren werden niet naar de rij af gevraagd, maar allen hadden het recht het
woord te nemen, wanneer het hun behaagde.
Na afloop van de discussies rangschikt de
voorzitter de verschillende adviezen (pronuntiabat sententias) en liet dan daarover een voor
één stemmen (discessio z. a.). Zie verder pedarii.
Was nu de agenda afgehandeld, dan konden
de andere ambtenaren, die het ius relaiionis
hadden, de leiding overnemen, diaar bepaalden zich dan gewoonlijk bij zaken, die tot
hun werkkring behoorden (referee de .singuli,
rebus). Het recht om den algemeenen po li -

553

tieken toestand ter sprake te brengen (referre
de republica) kwam alleen toe aan dengene,
die den senaat bijeengeroepen had. Deze
had ook het recht van intercessio tegen
iederen ambtenaar, die de leiding van hem
overgenomen had, ook tegen de volkstribunen,
die van het ius referendi het nicest gebruik
maakten. De grond van dit recht van intercessio was deze, dat de magistraat, die de
leiding overnam, alieiiis ausppiciis handelde.
Senátus auctoritas, senátus consultum. Een
rechtsgeldig senaatsbesluit heet senadus conau//urn. Het werd op schrift gebracht door
den voorzitter, die hierbij bijgestaan werd
door eenige senatoren, qui scribe»do adfuerunt. Werd een besluit door inlercessio getroffen, dan heette het senatus cue/on/as; het
werd, hoewel het niet voor uitvoering vatbaar was toch opgeteekend. De intercessio
kon uitgeoefend worden door magistraatsm poles/ale qua ii qui senatus
personen, qui eaclemmz
consul/urn facere va/lent, mmmaioreve esseut, en
door de íribaunzi pie/is. Z. ook senatus aan het
einde. Een senatus consul/urn laciíumlm is een
besluit, in eene geheime zitting genomen.
Omtrent de senatus cue/oil/cu, vereischt voor
wetsvoorstellen in de corn. ceníuriaia zie men
patres.

Senatus consultuni ultimum was de uiterste maatregel, waartoe de senaat overging,
wanneer de staat door binnenlandsche onlusten of een buitenlandschen vijand naar zijn
meening in gevaar verkeerde. Het was een
uitnoodiging aan de in het besluit genoemde
ambtenaren, in den vorm vie/sant consules,
(enz.) ne quid respubhica detrimenli capial. Zij
verzocht hen, op eigen gezag alle naar omstandigheden noodige maatregelen te nemen,
die in hun bevoegdheid lagen, zooals vormen
van een leger met buitengewone lichtingen,
bevelen uitvaardigen aan burgers en bondge n o ten, met geweld de rust herstellen, enz.
Zie ook bosfis iudicaíio.
Senátus municipiulis. In de rom. municipia
had men een gemeenteraad, senatus genoemd,
wiens leden decuriones heeten en die ook wel
ordo decuuionum wordt genoemd. In den regel
bestond hij uit 100 leden.
Seneca, familienaam, zie zlnniaei.
Senecio, familienaam, zie Herenvl-ii.
Senoballia = Sena Gallica.
Senores, 2FVOrC, machtige gallische volksstam aan de Sequana (Seine) in het latere
Isle de France en Champagne. Hunne hoofdstad was Agedincum (Sens in Champagne).
Een gedeelte van dit volk trok ± 400 de
Alpen over naar Italië en stichtte daar aan
de Adriatische zee de stad Sena, gewoonlijk
Gallica bijgenaamd. Het waren deze Galliërs,
die in 390 de Romeinen aan den Allia ver
Capitool belegerden. In 283-sloegnht
werden zij door den consul P. Cornelius
Dolabella Maximus verslagen en zoo goed
als vernietigd. Z. Afger Ga/liens.
Sentia Aelia (lox), zie Actin Seiztia (lex).
Sentii. 1) 0. Sen/ins overwon in 89 als
praetor de Tllraciërs, na eerst zelf door hen
te zijn verslagen. — 2) C. Sentius Saturninus,
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vriend van den jongen Sex. Pompeius, consul
in 29, toonde zich uiterst gestreng tegen
afpersingen en ambitus. In 7 werd hij stadhouder van Syria en hield toen den census
in Iudaea, later (4 en 5 u. C.) was hij legaat
van Augustus in G ermania.
d (
Saioninz', ccii zoon van iie. 2, consul in
de eerste helft van het jaar 4 na C., zie Jelic,
Sentia (/ea). In de tweede helft van ditzelfde
jaar vindt uien als consul seiffectus (a. eaius SCL/cI2n?/a, die in 19 na C. legaat in
Syria was.
4) Sea/jigs Acyuïaus. een
vriend van Plinius minor.
Seutiniirn, versterkte stad in Urnbria aan den Aesis. Hier versloegen in 2 95
de Romeinen de vereenigde Samnieten, Galliërs en Etruscers. Consuls waren toeis Q.
Fabius Maximus Rullidius (zie Fa/iii n°. 14)
cii P. IDecius Mus, die vol g ens het verhaal
zich ten doode wjjdde.
Sepias, Z O. punt van het tliessalische landschap Magnesia.
-

-

-

.

Sepinum = Saepinum.
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Seplasia, eene straat te Capua, met parfumeriewiakels.
Sepphôris, Zs7tqi(o9ç 1)ioeaesaia.
Septem aquae, de 7 meren", landstreek
bij Rekte in het sabijnselie land.
SepternpeEla , trírk, rorn. municipium
in het N. van Picënum, op de grens van
timbria.
Septemviri epulônes, zie epuloves.
Septeiitrio, 'Azca9 i:i;aç, de Noordenwind,
zie iYindzre/een.
Septimii, rom. geslacht, waarvan in Cicero's
tijd en later eenige leden voorkomen, echter
niet belaugrij Ic genoeg voor afzonderlijke vermelding. Aan het einde van de 2de eeuw na
C. komt een dichter Septimius Serënus voor.
Zie ook Diceys n°. 2.
Septimills Geta, rorn. keizer, zie Geeu.
Septimius Sevrus, rom. keizer, zie Seuoi.
Septiuwnt.iani, het zeven -heuvelenfeest,
jaarlijks in Dec. te Rome gevierd, oorspron
keljk alleen door dat g edeelte van de bevolking, dat het Septimontium (zie Ro2)/ct( vormde.
Septizoniwm, p ales (z. echter ook A(,imphëem) door keizer Septimius Severus aan de
Z.O. zijde van den Palatinus opgericht. Het
had drie verdiepingen kolonnades, elke voorzieii van eene kroonlijst, die op de via Appia
uitzagen. Paus Sixtus V liet liet ge
bouw afbreken om aan de zuilen een andere bestemming te geven. Ook keizer Titus had een
dergelijk gebouw laten oprichten.
Septa = saepta, zie on/c.
Septaaginta, 1*J'OU?(0)'Te worden bij
verkorting de 72 Joden genoemd, die volgens het verhaal op last van Ptolemaeus
Philadeiphus te Alexandrië het O.T. in liet
Grieksch hebben vertaald. Deze vertaling
was in de Heilenistiseli-Joodsehe en in den
Oud -Christelj ke wernid algemeen in gebruik.
De schrijvers van het Nieuwe Testament citeeren deze uitgave, nooit den Hebreeuwselien
bijbel. De taal is de Ko&i'f, maar met beiaiigrijke afwijkingen; met zou dit het JodenGrieksch kunnen noemen.

Septinix = 7/ 2 as. Een rnuntstuk van
deze waarde bestond niet.
Sequalla, rivier in Gallia, thans Seine.
1Sequani, keltisch volk, een der hoofdstainuien van Gallia Transalpïna, aan. de West
zijde van het Juiagebergte, vijanden van de
Aeulrs. Hoofdstad ; Vesontio (Besançon).
SeraJ)llrn, XieíJtstor, e1ai)is-ternpel. Beroemd was vooral het Serapeurn te Alexandrië
in Aegypte, met een aanzienlijke bibliotheek,
dat in 379 ii. C. door Theoplìilus van Alôxandria vernietigd werd.
Serapioll, ^ei(7Ti(fl1, 1) van Alexandrib,
stichtei- eener empiriselie geneeskundige
school, omstreeks 220.
2) van Antiochib,
beroemd wiskundige en aardrijkskundige,
waarschij nljk tij dgenoot van Eratosthenes
n 0 . 2.
Seripis _kQ(f7Cç, een god, wiens beeld
door Ptoiemaeus I naar aanleiding van een
drooingezicht uit Sinspe gehaald werd en wiens
eeredienst hij in Aegypte invoerde. Hij werd
beschouwd als eene vereeniging van Osli-is
en Apis, als een god der afgestorven zielen,
beer van gezondheid en ziekte. Zijn dienst
vond ook ingang bij de Grieken en Rorn.,
die hem met Zeus, Hades of Aselepius vereerizelvigden.
Serbouis lacus, 2m' tri, een lariggestrekt, ondiep zoutmeer ten 0. van Aegypte
langs de kust, in Casiötis. Daarvóór lag de
Casius inons (z. Gasius i. 1), cii ten W.
Pelusiurn, de grensvesting van Aegypte.
Serdica, ieckvd, aanzienlijke stad in het
NO. van Thracia, nabij de grenzen van Moesia
en Dardauia, in de bergstreek, waar de Sco
mius zich van den Haemus afscheidt. Tgw.
Sophia. Sedert Diocletiknus behoorde dit
gedeelte van Thracia, als Dacia mediterranea,
tot de Praefectura Illyricum. Attila verwoestte de plaats, die echter weder werd
op g ebouwd.
Sernus Samnionicus (Q.), geleerde onder
de regeering van Septirnius Sevërus en Cara
calla, die een groote bibliotheek had; op last
van den laatstgenoemde werd hij ter dood
gebracht. Zijn zoon, die den zeifden naam
droeg, schreef als leek een receptenboek in
hexameters, dat tot de lievelingslektuur van
Alexander Severus behoorde, en nog in de
niiddeleenwen veel werd gelezen.
Seres, bewoners van Serica (z. a.).
Sergestus, een van de tochtgenooten van
Aendas, door de rom. Sergii als hun stamvader beschouwd.
Sergii, aanzienlijk patricisch geslacht. 1)
.L. Serqiu.s Fickoz(t3, consul in 437, verwierf
zich zijn cognomen door zijue zegepraal op de
2' 211. Se ius,
Fidenaten en Y€jeiiten.
krjgstribiiun in 205, ging met zijn ambtenoot P. Matidnus de schandelijke roofzucht
der rorn. bezetting te Locri Epizephyrii te keer
en weid hiervoor (1001 den rom, propraetor
Q. Plemiiiiu.s onder allerlei martelingen ter
(lood gebracht.
3) J[. Seipius Silos, overgrootvader van n°. 5, onderscheidde zich door
moed in den tweeden pnis1ien oorlog.
4) 211. Seiq/us Siiva, zoon van n . 3, was
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SER_[CA- SERTORIUS.
onder Aemilius Paallus bevelhebber der
ruiterij in den oorlog tegen Perseus. — 5)
fil w, achterkleinzoon van 1.1 0 . 3,
L. Selyl 6s (af

toonde van jongs af een diep bedorven
karakter. Hij bezat grot►te geestesgaven en
was merkwaardig gehard tegen ontbering en
ins )anning, doch paarde daaraan een zeldzame gave van verleiding tot liet kwade. Hij
was een van Sulla's handlangers geweest bij
de proscripties (zie (r•c ticlii n°. 1), werd in
77 quaestor, in 6S praetor en wilde in 65
naar het consulaat dingen, doch zag zich
hierin verhinderd door eene aanklacht wegens
afpersingen. Toen smeedde hij eene samen
echter door zijn eigen ongeduld-zwering,d
mislukte. Toen hij in 64 niet tot consul ver
beraamde hij een tweede complot-kozenwas,
met een groot aantal Rom. van aanzienlijken
huize, voor een deel even berooid en in
schulden gedompeld als hij zelf. Het doel was
niets minder, dan de tegenstanders, den consul M. Tullius Cicero in de eerste plaats,
orn te brengen, Rome op verschillende punten
in brand te steken en Italië en de provinciën onder elkander te verdeelgin. Er waren
te Rome en elders duizenden onder het volk,
die niets te verliezen, hadden en bij oproer
en omwenteling althans de kans hadden iets
te winnen. De onbedachtzaamheid van ee i1'
der samenzweerders was oorzaak, dat het plan
nog tijdig Cicero ter oore kwam, die hierop
door zijne waakzaamheid de uitvoering er
van voorkwam (63) en Catilina noodzaakte,
Rome te verlaten en zich naar het leger te
begeven, dat hij in het N. van Etruria in
de bergen bij Faesulae verzameld had. Benige
hoofden der samenzwering bleven echter te
Home, en knoopten onderhandelingen aan
met een gezantschap der Allobrogen, die juist
te Rome warel om den senaat de grieven
van hun volk kenbaar te maken. De brieven,
die zij den gezanten medegaven, werden
echter door Cicero onderschept, waarop de
-

saamgezworenen in hechtenis werden genomen en, overeenkomstig het gevoelen van
de meerderheid van den senaat, doch tegen
Caesars raad, in den kerker door worging
ter dood gebracht. Catilina zelf sneuvelde
kort daarop na dappere im strijd in een slag
bij Pistoria tegen de troepen van den legaat
M. Petreins. De geheele loop (Ier samenzwering is op meesterlijke wijze door Sallustius te boek gesteld. — 6) C. &rp/ss Oi•dto,
een bekende lekkerbek en fijnproever, om streeks liet jaar 100.
Serica, 5lp^zs , het land der Seres, X gos,

en der JSSnae, °Uv«^ China. Het land der
Sinae ligt ten Zuiden van Serica, en grenst
aan den Sinus Magniis (de Ziiid-Chineesche

zee) en aan India, trans CI-asgein; het is (luis
Zuid- China, terwijl S,erica liet binnenland en
het Noorden van China (Mongolië en Mand schoerije) inneemt. Bij (Ie ouden was liet

volk der Chineezen slechts bij naam uit de
verhalen van oostersehe kooplieden bekend.
Zij hadden den naam, een zacht en goedaardig
volk te zijn, (lat echter den omgang met
andere volken vermeed en niet gemakkelijk
,
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vreemden toeliet. Ammidnus Marceilinus
(390 na C.) had ook van den chineeschen
muur gehoord. Ook wist men, dat Ser. ica het
vaderland was der zijdewormen ; vandaar
.sse>°iewii — zijde. Zijden stoffen, vestes ser°icae,
waren onder liet keizerrijk ook te Rome niet
onbekend.

Seri plimis, fotcpo -, een klein eiland, tot de
groep der C vela den behoorende, rotsig en
onvruchtbaar, naar rijk aan metalen, o. a.
ijzer en magneet. Hier laat de mythe de kist
aanspoelen, waarin Danaë was opgesloten (zie
Aei iszei en _Pei•seus en Dicfys n'J. I). Later
vestigde zich op S. eene ionische kolonie. In
den perzischen oorlog weigerde S. den Perzen
schatting te betalen. Onder de rotn. keizers
werd het een verbanningsoord. Aristoteles
vermeldt liet bestaan van kikvorschen die
niet kwaakten ; van aar pieproe j á'á m ayoS
een stomme, iemand die niet spreekt.
Serniyle, ^;tu2, ii, stad op de chaleidische
landtong Sithonia.
Serranus, familienaam in de Bens .Hell a
(Aeilii n°. 7--9).
,

Serrati, z. Biyai.
Serriuni, : fopstoi', kaap en kasteel op de
thracische kust, tegenover het eil. Sanlothráce.
Sertorius (q.), geb. te Nursia in het sabijnsche land, had zich eerst op de studie van
recht en redekunst toegelegd, diende als sol daat onder Marius in den strijd tegen de
Cimbren en Teutonen (105-102) en vervolgens in Hispania onder T. Didius (97) als
krijgstribuun. Als quaestor in Gallia Cisalptna onderscheidde hij zich in 91 door onvermoeiden ijver en in den niarsischen oorlog
door moed en krijgstalent, en verloor op het
slagveld een oog. In den burgeroorlog was
hij de partij van Marius toegedaan, en als
praetor zelfs aanvoerder van een der vier
legers, die in 87 Rome bestormden. Hij ver
echter uit den grond van zijn hart-afschuwde
de wreedheden, door Marius en Cinna bedre
Na den dood van deze beiden wanhoopte-ven.
,

Sertorius aan (Ie verdere verdediging van
Italië en Rome tegen Sulla en begaf hij zich
naar Hispania Citerior (83), welk gewest hein
als praetor door het lot was toegewezen.
Sufla zond hei den proconsul C. Annius
Luscus achterna. \Nel verdedigde een legaat
van Sertorius, Julius Saliniltor, met moed
den toegang tot de Pyren.aeën, doch na diens
vermoording zag Sertorius zich genoodzaakt
voor Luscus te wij ken emi. zocht in Mauretania eel toevluchtsoord. Tan daar verdreven
doolde hij op zee rond, doch Luscus versloeg
zijne vloot. Andermaal in Mauretania geland,
was hij gelukkiger (hij veroverde o. a.
Timigis (Tanger) ), totdat een gezantsehap
der Lusitaniërs, die in opstand waren tegen
1 .oine, hens het bevel over hunne strij dkrachten kwam aanbieden. Toen begon Sertorius
een guerilla; van alle zijden stroomden hem
hispanische troepen toe, leger op leger der
Ro^mn. werd verslagen, de opstand breidde zich
voortduren(] uit, en Q. Ca,ec-iliu_s Metellus Pius
( (aecilzi n°. 17) kon dien niet meester wordenn. Doch ook Polilpeius die in 76 net een
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leger ter ondersteuning van Metelliis naar
Hispania trok, kon. evenmin Sertorius verslaan, en stelde toen een prijs op diens
hoofd. Niet om dit bloedgeld te verdienen,
maar alleen uit naijver en trotschheid
smeedde een der onderbevelhebbers van Ser
-torius,depmaM.Prn,dieht
niet kon dulden aan een man van nederige
afkomst te moeten gehoorzamen, een complot, en S. werd in 72 op een gastmaal ver
Hiermede was ook de kracht van den-mord.
oorlog gebroken.

Servare de caelo = signa observare tie
eaelo. Deze uitdrukking wordt in het bijzonder
gebezigd voor het nemen van auspiciën met
de bedoeling de conlitiën te storen. Bij de
signa i»lpetrativci kon men twee wegen inslaan;
men kon in liet algemeen een teeken van de
goden vragen ; men kon echter ook een bepaald teeken vragen en de overige veronachtzamen. drie dus bepaald een goedkeurend teeken afbad, had slechts te wachten totdat hij
zulk een teeken zag en had met de overige,
die hij niet gevraagd had, niets te maken.
Maar evenzoo kon men ook om een storend
teeken vragen. Al wat naar onweder zweemde,
een verwijderd gerommel, dat voor donder
kon doorgaan, een schijn van weerlicht, kon
te baat genomen worden om de comitiën te
storen, en reeds de aankondiging van een
overheidspersoon, se servcctur2um de caelo esse
werd als storing beschouwd. De voorzitter
had echter het recht, een ambtenaar van
minderen rang te verbieden, obvc lticatio aan
te wenden. Hij deed dit geregeld door aan
de oproeping ter vergadering toe te voegen:
ne quis magistratus minor de ewelo servere velit.
De leges .flelia et Z ufi'a (± 156) regelden de
obnuntiatio. Waarschijnlijk bepaalde de lex
<lelia, dat zoodanige storing niet slechts door
hoogere overheden tegenover lagere, maar ook
door overheden van gelijken rang tegenover
elkander zou mogen geschieden (zelfs hadden
de praetoren als collegcce minores de obnuntiatio tegenover de consuls) en door de volks
tegenover alle. Het belangrijke dezer-tribune
wet lag vooral hierin, dat nu ook volks
elkander in liet doordrijven van-tribune
wetten konden belemmeren ; want de wet
verklaarde uitdrukkelijk de bovengenoemde
verklaring voor Bene afdoende of n uvtiatio,
waaraan onmiddellijk gehoor moest worden
gegeven. Ook waren nu de coiseiliu, plebis aan
de obaunticztio onderworpen. De les Fsfiia bevestigde de lex /lelicl en stelde strafbepalingen
vast voor het aanwenden der ol)mintiatio op
dagen voor kiescomitiën bepaald. De les'
Clorlicc (58) hief de bovengenoemde wetten
voor de wetgevende comitiën op, doch werd,
daar Clodius de obisusiliali'o in den wind had
geslagen, door velen niet als geldig erkend,
hetgeen schromelijke verwarringen veroorzaakte.

Servi, z. sei-viles.
Servilia (lex) cigi'aria, van dell volkstribuun P. Servilius Rullus (63). Zie onder
^i,grccricte (eyes.

Servilia (lex) cie repetandis, van den volks-

tribuun C. Servilius Glaucia (zie Servilii n °.
23). De wet is gemaakt kort voor 111. Ze
beoogde een verscherping van de procedure
bij c;-itiren i'epe(/0n7aiwl) en een nadere uit
lea izrlieiai'ia van C. Sem -werkingvad
verwierf volgens-lsroniuCach.0
deze wet een Latinos, die een rom. burger
niet goeden uitslag van afpersingen aan
zelf het rong. burgerrecht. Ook werd-klagde,
door deze wet de csi,ipliatio (z. a.) afgeschaft
en vervangen door de eompeI'eszdifwl o.
Serv ilia (lex) iudiciarra van den consul
Q. Servilius Caepio van 106 (Servilii n°. 15),
waarbij de iudicia tussehen senatoren en
ridders in gelijke verhouding werden ver -

deeld.
Servilii, oud geslacht, uit Alba Longa af-

komstig. 1) P. Servilius Priscus Struelius, eonsul in 495. — 2) Sp. Se)°v. Prisclrs AS'(rzectes,
consul in 476. — 3) C. Serv. Strluclus Ahales,
magister equitunl van den dictator L. Quinctius Cincinniftus (439), doodde Sp. Maelius,
die weigerde voor den dictator te verschijnen.
Later moest hij hiervoor in ballingschap
gaan. Zie llaelii n °. 1 en 2. — 4) Q. Serv.
Priscus Slessetses veroverde in 435 als dictator
Fidënae, waarnaar hij den bijnaam Ficl^nas
kreeg. In 418 was hij opnieuw dictator en
overwon toen de Aequers. — 5) C. Serv.
Stiuclies Avilla was drie jaren achtereen
consulairtribuun, 419-417. In 418 was hij
magister equitum van n °. 4. — 6) Cy Serv.
Streefes A1zales, in 408 mag. eq. van den
dictator P. Cornelius Rutilus Cossus, was een
hevig tegenstander der volkstribunen. — 7)
Q. Serv. 'IIz^zlcc, dictator in 360, versloeg de
(i alliërs, die voor Rome waren verschenen.
— 8) P. Seer. Geniuses, consul in 252 en
248, streed, volgens een niet geheel betrouw baar bericht, voorspoedig op Sicilia tegen de
Carthagers. Hij en zijn tweelingbroeder Q.
geleken zoo sprekend op elkander, dat zij
bijna niet te onderscheiden waren. Hieruit
ontstond de familienaam Geminus. — 9)
Cn. Serv. Geminus, consul in 217, sneuvelde
in 216 bij Cannae. — 10) C. Seer. (Geminus),
volkstribuun in 209, consul in 203, bevrijdde
zijn vader, die in 218 bij het stichten eener
kolonie door de Bojers krijgsgevangen was
gemaakt (zie Lutcclii n °. 3). In 202 was hij
dictator comitiorlwz hal ewlorur couesa. — 11)
11t_. Seer. Paler Geniuses, consul in 202, een
dapper krijgsplan, voerde in 202 en 201 het
bevel in Etruria en streed in 181 tegen de
Liguriers. — 12) ( ». ,S'es°v. Cczepio was consul
in 203, tegelijk niet n °. 10. — 13) Cu. Serv.
Coepio, consul in 169, had drie zoons, die
liet consulaat hebben bekleed. De oudste ging
door adoptie in de Bens Fabia over, zie Pctbii
n°. 19. --- 14) (sa. Serv. Caeplo, ook een zoon
van n°. 13, consul in 141, was in 125 een
gestreng censor. --_ 15) Q. Serv. C'sepzo, zoon
van n °. 14, consul in 106 (zie lea- Servilia
iu(licicrria), werd in 105 als proconsul door
de Cimbren bij Aralusio verslagen. In 95
werd hij wegenss waïi gedrag in dien oorlog
en onwettige, plundering (men beschuldigde
hem namelijk, de tenspelschatten van Tolosa
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(z. a.) verduisterd te hebben), aangeklaagd

en tot verbanning veroordeeld, terwijl zijne
bezittingen verbeurd verklaard en gerechte lijk verkocht werden. Z. Nó^•bani n`1 . 1. —
16) Q. Serv. (aepio, derde zoon van n°• 13,
consul in 140, verbrak liet verdrag, dat zijn
broeder Q. Fabius Maximus Servilid,lhus (Fail'
11 0. 19) niet de Lusitaniërs gesloten had, en
bewerkte dat Virith.us door sluipmoord werd
omgebracht. — 17) Q. Serv. Caepio, kleinzoon
van n.°. 16, was een heftig tegenstander van
L. Appuléius Saturninus c100), en ook van
M. Livius Drusus (91), toen deze den ridder
poogde te ontrukken. In-standeiuc
den marsischen oorlog lokte Pompaedius Silo
hem in eene hinderlaag, waar hij sneuvelde.
— 18) Q. Serv. Caepio, zoon van nc. 17, stierf
nog jong in Asia. Hij nam zijn zusterszoon
M. Iunius Brutus (Iunii n°. 9) als zoon aan,
die hiernaar soms Q. Caepio Brutus wordt
genoemd. — 19) Servilie, dochter van n°. 17,
was gehuwd met M. Iuniu.s Brutus, den
vader van Caesars moordenaar. Zij was eene
stiefzuster van Cato van Utica, en stond
bekend als eene zeer schrandere, ontwikkelde'
vrouw, wier invloed in staatszaken niet
gering was. Eene zuster van haar was gehuwd
met L. Licinius Lucullus. — 20) P. Sere.
7%alicr, consul in 79, tuchtigde in 78 en 77

de eilicische en lycische zeeroovers op eene
nadrukkelijke wijze, drong vervolgens in den
Taurus door, beoorloogde de Isauriërs (76) en
verwierf zoo den bijnaam Isaurievs. — 21)
P. Serv. 1latice Isauricus, zoon van n°. 20, in.
48 Caesars medeconsul, een zachtzinnig man,
sloot zich na Caesars dood bij Cicero aan
tegen Antonius . -- 22) P. Serv. C'asca, volkstribuun in 43, bracht aan Caesar den eer
dolkstoot toe en werd daarbij zelf door-sten
Caesar met een schrijfstift aan de hand gewond. Zijn broeder C. Serv. (asca behoorde
wel tot de saamgezworenen, doch niet recht
moordenaars. — 23) C. Serv.-strekod
Glaucia, tribunus plebis kort voor 111 (z.

Servilia (ier) cie repetundis), praetor in 100,

een slecht, beginselloos mensch, zeer geslepen,
bevorderde de plannen van Marius en Saturninus en werd met Saturninus om het leven
gebracht. — 24) P. Serv. Globe/us, vriend
van Cicero, volkstribuun (66) en later praetor
in Asia. -- 25) P. Serv. Rullus, volkstribuun
in 63 ; zie onder %1çji°ariae (lefes) : lac Servilia

ayraria.

Servitus, 1) servituut, in den regel zake
rechten, die men op eens anders grond-lijke
of erf heeft en waarvoor zoodanig erf dienstbaar is. Men onderscheidde ze in servitudes
praediorzermz rustieor(y)a, die op landerijen rustten, en servitudes praeclioruvi urbcinorummz-, op
gebouwde eigendommen. Tot de eerste, die
des mawicipi (z. a.) zijn, behoorden : aches, liet
recht om vee over eens anders land te
drijven, ite^•, het recht te voet of op een
rijdier over eens anders grond te gaan, via,
er met een voertuig over te rijden, aquaeduetas, het recht om over vreemden grond water
te leiden. Het servituut van via sloot dat
van acties en iter in, bij via was een bepaalde

rijweg aangewezen. Onder de tweede soort
worden o. a. vermeld ias iigni immittencli,
het recht om balken in 's buurmans muren
:

te leggen, ius j)roiicie2zdi, het recht om een
bovenbouw over eens anders grond te laten
uitspringen, ius siilliciclii en flurniniis, het
recht van afvoer van regen- en ander water,
ills lueiin u mm, het recht om licht te ontvangen
zonder dat de buurman dit mag betimmeren.
^S'erritutes• ] ersonaruiil zijn diensten waartoe
een bepaald persoon krachtens overeenkomst
is verplicht. — 2) toestand van slavernij.
Volgens liet rom. recht is diegene slaaf, gaci
izesiaaal servifeetem servit. Hij was wel een
mensch, doch geen persoon, slechts eene j•ez,
die zijn meester toebehoort. Men werd slaaf
door geboorte of door verlies zijner vrijheid,
in het laatste geval door krijgsgevangenschap
of door de capitix cleminutio snazima (vgl.
versa, ius postlimmaii2ii en tapnis deminzutio). De
eigenaar was onbeperkt heer en meester over
zijne slaven ; slechts kon eene al te wreede
behandeling door de censoren bestraft worden;
onder de keizers kwam hierin verandering.
Vrijverklaring heette manurnissio (z. a.). Servi
J)ublici waren slaven in dienst van den staat.
f

3) servitas poenae, eerst
Zie ook zov^e a.
onder de keizers in zwang gekomen voor
personae hurniles, die veroordeeld werden ad
opus pzublicum, tot dwangarbeid bij openbare
werken, ad nietalla, tot dwangarbeid in de
mijnen, steengroeven en dgl., ad be.$tiaz, om
in het amphitheater tegen de wilde dieren
te vechten.
Servius, 1) rotas. voornaam., vooral in de
yens Sulpicia voorkomende, zoodat men wel
eens Servii — Sulpicii gebruikt vindt. —
2) Servies Clodius (Claudius), romeinsch ridder , een man van groote geleerdheid ; hij
was een ijverig taalkundige en maakte vooral
studie van Plautus. Hij bezat een uitgebreide
bibliotheek, die na zijn dood door zijn bloed
(Pap5-ii n°. 14)-verwantL.Ppius
aan Cicero ten geschenke werd gegeven. Hij
was een schoonzoon van L. Aelius Stilo
Praeconinus (zLelii n°. 7). — 3) Servies l ccvrus LIonorffies, taalgeleerde op het einde der
4de eeuw na C., gaf te Rome onderwijs in
grammatica en rhetorica en heeft ons o. a.
een uitvoerigen commentaar op Vergilius
nagelaten, met een schat van oudheidkundige
en mythologische ophelderingen en tal van
fragmenten uit thans verloren geschriften van
verschillende schrijvers.
Servies Tullius, zesde koning van Ronie.
Volgens de overlevering was hij de zoon
eener slavin Ocrisia, eene krijgsgevangene
uit de latijnsche stad Corniculum, en was
hij in het paleis van Tarquinius Priscus te
Rome geboren. Eens zagen Tarq. en diens
gemalin Tanaquil het hoofd van den sla
knaap door een stralenden lichtkrans-pend
omgeven en daarop namen zij hem als kind
aan. Hij wies op als een edel jongeling, de
lieveling van goden en menschen, hij huwde
's konings dochter en werd na diens dood door
het overleg van. Tanaquil zijn opvolger. In
een nog bewaard fragment eener redevoering
-

8ESAMTJ 8-----SIS ' _EItI .
van keizer Clandiu s wordt eery ander vel- haal medegedeeld, uit etrurische bron geput.
Onder de regeering van Tarquinius Priscus
zou een Etruscer, niet name MIastarna, een
aanhanger van Caeies tiibenna, niet eerie
schaar uitgewekenen naar 1: ome zijn gekomen
en zich op deel Cuelischen berg hebben neer
vervolgens zijn naam tegen dien van-geztn
Servies Tullius verwisseld hebben. --- Na
zijne troon.sbeklinlming trad S. T. spoedig
als hervormer op. Vooreerst trok hij drie
heuvels binnen Glen kring der stad, ni. den
Qulirin ,lis, den Esquilinus en den Yimintilis,
en omringde nu liet geheel door een kolos
muur. \\Tat in verschillende deden-salen

van Rome nog over is van den zoogenaanlden ap'Jer SereilTafiii behoort tot twee bouw perioden ; de oudste nluurbrokken zijn waar
uit de Ede eeuw, de jongere gedeel--schijnlk
teel uit den tijd der samnietische oorlogen.
Hij verdeelde vervolgens het terrein binnen
de stad in 4 wijken of filler (z. a.) en het
omliggende gebied in een zeker aantal re io
nes,

ook meestal f °c'bua (,-ea/icee) genoemd.

Ten tweede bracht hij een verbond tot stand
tusschen Rome en Latium, niet een bondsheiligdom, den Diana- tempel op den Aventi.nus. Ten derde maakte hij eene nieuwe
indeeling van het volk, op timocratisch beginsel berustende, in klassen en centurimn (zie
cee/euia), zonder dat daarbij op afkomst werd
gelet. Zoo ontstonden de eoli/iiicc ceaho-i a.
De patriciërs waren den hervormingsgezinden
koning moede, die al te zeer naar de zijde
der plebejers overhelde. Er vormde zich eene
samenzwering, aan welker hoofd 's koning s
schoonzoon L. Tarquinius stond, en S. T.
werd na eene 43-jarige regeer-ing (578-535)
vermoord. Zoo luidt de overlevering; in
hoeverre in deze verhalen waarheid schuilt,
is niet meer na te gaan.
Sesumus, stad in Paphlagonia, zie Amasris
n°. 2.
Sesos(tr)is, Z awn(ro)Lw, naam, door de
Grieken aan Ramses II (z. a.) gegeven.

Sessa Aurunea = Suessa Auruncu.
Sesterties , voor Seymmisterties, derdehalf =

2 1 / 2 (IS, de meest alg emeene zilvermunt en
de algemeene rekenmunt bij de Rom. In
het schrijven werd hij aangeduid door LLS
(libecc Libra semis), later IIS of EIS. Het
dwarsstreepj e is slechts een verbindingsstreepje. Bij de munthervorming in 217 (zie
aas) werd de waarde van den sestertius op 4
as bepaald. Eigenlijk is sestertius een adjectief en is de volledige naam nze mm us sea feeflies; vandaar wordt ook meermalen alleen

het woord w'enwius gebezigd. Eene som van
1000 sesteriën, wille sestertiuti»/ (= sesíei=tioi-acm) werd kortweg sesterlium geheeten, waar
zich een nieuw onzijdig substantief-uit
vormde, d.v. fleceii, sesterlia = 10000 sestertieën. Bij de veelvouden van 100000 echter
bleef sesferfium als onverbuigbaar woord staan
neet een inultiplicatief telwoord. Zoo is dan
b.v. eene som van quinzge»tz sesierlii = 500
sertertiën, quingenta sesterfia = 500 X 1000
sestertiën, quieiquies sesferíium = 5 >\ 100000

sestertiën. Wanneer echter geldsonirnen geschreven worden niet cijfers en liet teeken
Its ( dat voor al de drie beteekenissen geldt),
moet men uit den zin de bedoeling afleiden.
Een liggend streepje boven de cijfers b.v.
duidt aan, dat men liet getal met 1O00

moet vrermenigvuldigen, staan de cijfers tusschen drie streepjes (twee staande rechts
en links, en één liggend van boven, b.v.
ICI), dun worden honderdduizenden becloeld. Die streepjes worden echter niet altijd
geschreven.

n

Sestii = Sextii.
Sestinum, stad in het u.lnbrische bergland,
aan den N.O. kant der Apenuijnen.
Sestus, Xr^oró^, stad op de thracische Chersonesus aan den Hellespont, tegenover Abydus. Nabij deze plaatsen sloeg Xerxes eene
schipbrug over de zeetïngte. Te Sestus woonde
Hero (zie Leaadei°).
Sesubii — Esubii.
Setabis = Saetabis.
Setia, °r/ cf(<, stad in Latium, ten Z.O.
van Rome met belangrijken wijnbouw . Het
hoorde oorspronkelijk tot den latijnsch.en
bond, kwam later onder de Volscen, maar
werd in 382 of 379 - latij nsche kolonie.

-

Seutlies, 2afO'?/c, 1) koning der odrysische
Thrac°i ars, opvolger van Sitalces. -- 2) zoon
van Maesades, trachtte liet gebied waaruit
zijd vader verdreven wis, door de hulp der
10.000 Grieken onder Xenophon te heroveren.
Sevéri. Vier rong, keizers hebben dezen
naam gedragen. 1) L. Sepiiiiihus Seeei zn, rom.
keizer Icv - 211 na C., geb. te Leptis in
Africa, was onder Marcus Aurelius en Comnodus achtereenvolgens stadhouder in Gallia
en Pannonia. Na den dood van Pertinax werd
hij door zijne legioenen te Carnunturn (aan
den Donau) tot keizer uitgeroepen. Terstond
trok hij naar Rome op, waar zijn mededinger
,

Didius lulif hius, die de ' regeering van de
praetarianen gekocht had, bij zijne nadering
werd vermoord. Hierop trok hij naar het 0.
op tegen zijn tweeden mededinger Peseennius
Niger, die bij Cyzicus, Nicaea en Issus
verslagen werd (194), en veroverde na
een langdurig beleg Byzantium (196). De
derde mededinger was Clodius Albinus, veldheer in Britannia, die reeds op marsch naar
Italië was, maar bij Lugdiinunn (Lyon) ver
vlucht gedood werd (197).-slagenopd
Aldus meester van liet rijk geworden, zuiverde hij den rom. senaat, richtte eene nieuwe
lijfwacht op (de oude had hij reeds na den
dood van Iulianus ontbonden), en voerde
een streng militair despotisme, eene soldaten
Daarna trok hij tegen de Par--regin,.
then te velde, veroverde en vernietigde
hunne hoofdstad Ctesiphon (198) en keerde
in 202 naar Rome terug, dat hij niet
prachtige bouwwerken verfraaide, terwijl hij
zich beijverde, door een wijs en gematigd
bestuur de herinnering aan zijne vroegere
gestrengheid uit te wissen. In 208 trok
hij met zijn beide zoons Caracalla en Geta
naar Britannia, waar hij den bestaanden wal
tegen de Caledoniërs door een sterken muur

SEVER1ShXTUS E l.P [1ilt, L
verving (zie Briz^crnnia). Hij stierf in 211 te
Eboriieum. — 2) 1C.lureli'e Seeies A teacrrl
clei, geboren fe Area Caesarea in Phoenicia,
werd door zijai neef, keizer 11eliogabalus
(z. a.), als zoon aangenomen, bij welke ge
zijn eigenlijke loan Alexi nus in-legnhid
Alexander veranderd werd (2 21 11. C.'). Spoedig
echter haalde (Ie ge n egenheid van het leger
hem den haat van den tvran op den hals,
die hem herhaaldelijk zocht te versnoorden,
tot hij zelf door de woedende soldaten werd
omgebracht (222), waarop Alex. Sev., 13
jaar oud, doch zorgvuldig onderwezen en
opgevoed onder de leiding zijner voortref
.hoe (l er Julia ! arraea en zijner brave-felijk
grootmoeder Julia. Mlaesa, door senaat, volk
en leger als keizer werd erkend. Hij ver
aanzien en de macht van den-hogdet
senaat. Hij trachtte bet binnenlandsch beheer
te verbeteren en de uitspattingen van den
door Heliogabalus ingevoerder syrischen
eeredienst tegen te gaan, doch hij wilde ook
de verslapte krijgstucht heerstellen, hetgeen
oorzaak was, dat zijn staatsdienaar Ulpianus
in 228 voor zijne oogen werd vermoord.
In 232 voerde hij oorlog tegen den nieuw
koning Artaxerxes I; in 234 trok-perzischa
hij op te g en de Germanen, die over den
Rijn stroopten, doch hij werd in een sol
zijne moeder vermoord,-datenoprm
waarop Maxililinus tot keizer werd uitgeroepen. — 3) R1c^vius l'caleriuus Sevemu.s, een
Illyriër, werd in 305 na C. door Galerius
tot Caesar benoemd en in. 306 tot Augustus,
doch in den strijd tegen Maxentius werd hij in
307 door zijne troepen verlaten en te Ravenna
vermoord . -- 4) Libius Severas, rom. keizer
461-465 na C., door Ricimer (z. a.) op den

troon gezet.

Sevéri . 1) Cornelius S^eveius, episch dichter, vriend van Ovidius . — 2) Je/ier Severles,
generaal van keizer Hadridnus in den oorlog
tegen de Joden, die onder leiding van BarKochba waren opgestaan (132-134 n. C.), zie
Haddrianus; later was hij stadhouder van
Syria Palaestina. • — 3) Salpzcrus aSeverus, omstreeks 400 na C., een Christen, schreef Bene
historia scare van de schepping tot 01) zijn tijd.
Severiána (via), van Ostia over Antiurn
naar Tarraclna.
Sevérus moes, rots in het Sabij nsche land
op de grenzen van Picënum.
S ivir of Sexvir, meest Vlvir of I11uiIvir
geschreven, lid van een college van 6 leden.
1) aanvoerder van de equites Romncnzi equo
rublico, in den keizertijd ; ze worden voor
een jaar benoemd ; het eerst koelen ze voor
tijdens keizer Augustus (2 v. C.). — 2) lid
van het bestuur der Aeyustczles in de rnunicipiën ; zie

292u9ZZCLp2ZGj11.

Sevo mons = Saevo moes.
Sextans = 2 unciae - 1 / 8 as.
Sextarius, rom. maat, iets meer dan een
halve liter, het 1 / 8 deel eener amphora, liet
/ (, van een congius.

Sextia (rogatio) van P. Sextius in 57, tot

terugroeping van Cicero uit de ballingschap,
kwam niet in behandeling.

5h9

Sextii of Sestii, dezelfde naam, hoewel lien
soms de eene schrijfwijze boven de andere
ziet voorgetrokken. 1) P. Sestiea Capitotine.^
(v. a. (I)i(o) T ^cttc^znics, consul in 452 í z.
JLevveio e ,Seat/(( (ie.r)) en in. 451 een der
decenivii°i legibus scribundis. — 2) L. ,S'eI- (ie.^
^Sezlia ua Lcfterc )rrc.'Ç, in 36(3 de eerste consul
uit de plebs ten gevolge der Le., Licinie
SexIicc, waartoe hij zelf had medegewerkt.
Zie

L1cII/ /

11 0 . 4. -- 3) C.

Sea - ties (;Ylll%i'tzuS,

consul in 124, voerde voorspoedig oorlog in
Gallia Transalpina en stichtte de badplaats
Aquae Sextiae (Aix). -- 4) 1. &s nn diende
van af 54 als legaat onder Caesar in Gallia.
Later ontnam hij in dienst van Octavidnus,
de provincie Africa, aan Q. Cornificius, die
in den strijd sneuvelde (42). Na den slag
bij Philippi moest hij Numidia afstaan aan
den legaat van Octavianus, C. Fuficius Fango,
maar veroverde liet weer na den Perusijnschen
oorlog. In 40 gaf hij de provincie e»_ zijn
troepen over aan Lepidus. — 5) P. Sea -tien
of Sestius, quaestor in 63, zuiverde Campania
van de Catilinarii, dwong den consul C..A.ntonius aan Catilina slag te leveren, hetgeen
Ant. evenwel door zijn legaat Petreius liet
doen, en schaarde zich als volkstribuun in
57 geheel aan de zijde van Cicero. Door zijn
vijand P. Clodius werd hij in 56 van geweldenarij en omkooping aangeklaagd doch door
Cicero verdedigd en vrij gepleit. Bij liet begin
van den burgeroorlog volgde hij Pompeins
en ging eerst later tot Caesar over. — (i )
L. aSestius, zoon van n°. 5, volgde na Caesar's
dood eerst de vanen van Brutus, doch werd
niettemin in 23 door Augustus tot consul suf
benoemd. Aan hem is gericht Horatius'-fectus
-

ode I. 4. -- 7) Q. Sextius, een aanzienlijk
Romein, een senatorszoon, onder Augustus,
0111 zijne eenvoudige levenswijze zeer geacht,
stichtte te Roane eene wijsgeerige school
vermoedelijk op stoicijnsche en py tha oreïsche beginselen. Hij schreef in liet Grieksch.
Ten onrechte neemt men wel eens aan, dat
een verzameling spreuken van een zekeren
Sextus, die later in het Latijn vertaald is,
maar waarvan liet orgineel in 1880 terug
heil af konistig is. Dit is-gevondis,a
het werk van een Christen uit de tae of
3de eeuw. Na Sextius trad zijn zoon als
hoofd der school op, daarna geraakte zij
spoedig in verval.
S-extilii, een rom. geslacht, dat geen mannen van beteekenis heeft opgeleverd. 1) P.
Ser; tilius (v. a. Se^z (aus), propraetor van Africa,
verjoeg dell als balling ronddolenden Marius
uit zijne provincie. — 2) C. See ti tins Rufus,
admiraal van Cassius in 43. -- 3) ,Se.vtilia,
moeder van keizer A. Vitellius, eene vrouw
van strenge, oud -ronleinsche zeden.
Sextïlis, vroegere naam der maand Augustus.
Sextula = i/6 2G%ZCZ 5_ 1 / 72 (15.

Sextas Empiricus, arts en sceptisch wijs.

geer omstreeks 200 n. C. Van zijne werken
zijn bewaard gebleven ZZvogmu'sm i„-ro :i'7rda5, ,
eene uiteenzetting van de leer van Pyrrho
en - hoos zoi'S ptu rturtxoiç, wa arin hij be.
zwaren ontwikkelt tegen de grondstellingen

SIBUZATES- -SICILIA.
van iedere wetenschap en ieder wij sgeerig
stelsel.

Sibuzates, volksstam in Aquitania, bij liet
tegenw. Sobousse aan den Adour.
Sibylla, 1 3'va^C^, een geheimzinnig vrouwelijk wezen, dat in verschillende landen en
in verschillende tijden voorkomt, in eenzame
holen woont en van Apollo de gave der
voorspelling heeft. Gewoonlijk nam men aan
dat er meer dan ééne S. was, in latere
tijden sprak men van tien. De meest bekende
is de S. van Cumae, die onder verschillende
namen voorkomt (IHerophile, Demophile, Demo, Deïphobe, Amalthda), uit Azië naar
Italië kwam, zeer oud was en reeds aan
Aenëas de toekomst voorspelde. Eene ver
profetieën, in het Grieksch-zamelingvhr
opgesteld, werd door Tarquinius Priscus voor
eene groote sons gelds gekocht. De verzameling, libri Sib yllini genoemd, werd bewaard.
door Ilviri (sedert 367 Xviri, sedert Sulla
X 1'viri) sacrorum of saeris faciundis, die in
;

buitengewone omstandigheden, vooral bij
prodigia, van den senaat bevel kregen de
boeken te raadplegen (adie e libros). Vooral
door den invloed van deze boeken werd de
rom. godsdienst met vele grieksche elementen
vermengd. Toen zij bij den brand van het
Capitolium (83) verloren gingen, werden
overal sibyllijnsche orakels opgezocht, en eene
nieuwe verzameling aangelegd, waaruit echter
onder Augustus en Tiberius een aantal als onecht verwijderd werden. De sibyllijnsche boeken behielden lang hun invloed en zelfs de oudste Cristenen ontzeiden hun niet alle gezag,
eerst onder Stilicho werden zij verbrand. — De
nu nog bestaande XOïgeot, 2&G il?A^.GC.cxoi zijn
van verschillende tijden en uiteenloopenden
inhoud, grootendeels bevatten zij als profetieën ingekleede historische verhalen.

Sibyrtius, XG,uií'oi:GOs, onder en na Alexander
d. Gr. satraap van Arachosië en Gedrosië,
later verbond hij zich met Eumenes, dien
hij echter verliet ons tot Ántigonus over te
gaan.
Sycambri = Sygambri.
Sicania, Sieáni, Siciinus, zie Sicilia.

Sieánus, som -roq, een van de strategen van
Syracuse in den atheenschen oorlog.
Sieca, de vriend van Cicero, op wiens
landgoed hij in zijn ballingschap een schuil
vond.
-plats
Sieca Veneria, Zíxxu, aanzienlijke stad in
Numidia ten 0. van den Muthul ; het behoort later tot Africa Vetus (Zeugitana).
Sieeii, zie Sicinii.

Sichaeus, z. Dido.
Sicilia, . nc ifL, het bekende eiland Sicilië
bij Italië. In den mythischen tijd was het
de woonplaats der Cyclopen en der menschenetende Laestrygonen. In den historischen tijd
vindt men als oudste bewoners de Sicc ni,
itx(voi, vermeld, volgens Thucydides af
uit Iberia, waar zij aan de boorden-komstig
eener rivier Sicdnus, 2'GxCwós, later Sucro geheeten, zouden gewoond hebben, hetgeen
tegenwoordig op taalkundige gronden wordt
tegengesproken. Later vindt men hen slechts

in de westelijke helft, terwijl het oostelijk
gedeelte bevolkt is door Siculi, Z'Gxt^o^, een
door de Oscers uit Italia verdreven volk.
Niet onwaarschijnlijk is het, dat Sicani en
Siculi tot één stam behooren, die met de
Latijnen verwant is. De grens tusschen beide
stammen is de rivier de Himera. In den
Westhoek vindt men nog een klein gebied
bezet door Eleiizi, "EAi uo&, die over zee waren
gekomen. De mythe laat deze 'Elymers afstammen van Trojanen (zie Elymus), doch de
namen hunner steden Segesta, Entella, worden
op de oostligurische kust ook aangetroffen,
terwijl met Eryx en den Venusdienst de haven
poreus 11 enei is in Liguria overeenkomt. Op de
kusten van het zoo vruchtbare en uitstekend
gelegen eiland vestigden zich een aantal volk plantingen : phoenicische, carthaagsche, ionische en dorische. De afstammelingen der
grieksche kolonisten noemden zich Z'GxF)GwiaG.
Naar de drie meest vooruitspringende kapen,
I ilybaeui2i- ten W., Pelórum ten N.O., Pac1l navz ten Z., wordt het eiland bij dichters
ook Trinacria, Z QG^'CtxQGa, geheeten, ook Si-

can ia is een dichterlijke naam. Terwijl het

W. gedeelte in de nacht der Carthagers kwam,
breidde de machtige stad Syracuse haar gezag
over het 0. deel uit. Beide mogendheden
streefden naar het bezit van het geheele eiland
en bloedige worstelingen waren hiervan het
gevolg. In den eersten punischen oorlog ver
zijn deel aan de Rom. ; West--lorCathg
Sicilia werd toen de eerste rom. provincie
(241), het overige bleef syracusaansch tot
aan den val van Syracuse in 212. Beide
deden bleven, ofschoon één stadhouder hebbende, onder rom. bestuur toch in zooverre
administratief gescheiden, dat zij elk een
afzonderlijken quaestor hadden (één te Lilybaeuzn en één te Syracuse), en dat in het
syracusaansche gedeelte de tiendregeling in
stand bleef, zooals deze door koning Hiero
II (260--215) was vastgesteld (lex Hieronica
Irumentar ia). De gemeenten in dit gedeelte
werden civitates clecunnanae genoemd en hare
korentienden werden op het eiland zelf ver
gemeenten in liet vroegere car--pacht;de
thaagsche gedeelte, waarvan de tienden te
Rome met andere vecíigalia door de censoren
verpacht werden, heetten civitates censoriae.
In Cicero's tijd waren Messina, Tauromenium
en Netum civitates foederatae, Centuripae,
Halesa, Segesta, Panormus en Halicyae civitales liberae et immunes. Van de verschillende
civitates, 63 in getal, hadden alleen de burgers van Centuripae recht van grondbezit
over liet geheele eiland. Sicilia was door zijn
graanbouw van groote waarde voor de Rom.,
die er jaarlijks ontzaggelijke hoeveelheden
koren uit trokken ; terecht was het aan
Demëter geheiligd; thans is door de onverschilligheid der latere bevolking de toestand
geheel anders geworden. Berucht zijn de afpersingen, door C. Verres gepleegd (73-71)
en reeds van dit tijdstip af openbaart zich
bij de bevolking een zekere onwil, om verder
hunne akkers te bebouwen en zich te laten
uitmergelen. Sicilia heeft een aantal beroemde
•
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mannen voortgebracli, o.a., Theocritus, tijdgenoot van hero II en den vader der bucocus pastor
lische poëzie. Bij Vergilius is Sie
= Theocritus, Sicelides Musce = de Muzen
van het herdersdicht. - De zee ten 0. van
het eiland heette mciie Sicelum ; door sommigen
werd zij als een gedeelte der ionische zee
beschouwd, v. a. strekte zij zich tot Creta uit.
Sieinii. 1) T. Sic. Sctbinus, consul in 487,
zegepraalde over de Voiscen. - 2) C. Sic.
BellCus voerde het volk in 494 naar den
Mons Sacer en werd een der eerste volkstribunen (493). -- 3) C. Sicinius of Siccius
was onder de eerste volkstribunen, die krachtens de lea' Publilia JToiei'onis (471) door de
plebs eqibuirn werden gekozen. In het volgende jaar klaagde hij niet M. Duilius den
trotschen App. Claudius SaMnus, consul in
471, aan; deze stierf echter vóór den afloop
van het proces. Het verhaal van dit proces
en van Claudius' dood is geheel verzonnen. Zie
Clctudii n°. 2. - 4) L. Sic. of Siccius Dent2us,
bijgenaamd de rom. Achilles, een man die door
zijne schitterende wapenfeiten meer dan 300
militaire onderscheidingen had verworven,
10 gevechten had bijgewoond en 45 wonden
in de borst had gekregen, volkstribuun in
454, was een warm strijder voor de rechten
der plebejers. In 450 lieten de tienmannen
hem in den oorlog tegen de Aeuers in eene
hinderlaag vallen, waar hij sneuvelde. Dit
verhaal is verzonnen, niet het doel de tienmannen van het jaar 450 als tyrannen voor
te stellen. - 5) Cn. Sicinius, praetor in 183,
werd in 172 met een leger naar Macedonia
gezonden. - 6) C. Sici2zius, door Cicero onder
de goede redenaars gerangschikt, overigens
niet nader bekend. - 7) (7n. Sicinius, volkstribuun in 76 7 wendde vergeefsche pogingen
aan om de macht van het tribenaat te herstellen. Zijne vijanden wisten hem uit den
weg te ruimen.
Sicinnis, ozi'(s')ç, de dans van het satyrdrama.
Sicinus, Ztni'oc;, eiland der Sporaden, ten
Z. van de Cycladengroep gelegen en om zijn
wijnbouw vroeger Oenoë genoemd.
Sicoris, 2zoç, thans Segre, zijtak van
den Ibörus (Ebro), stroomt langs Ilerda
(Lerida).
Siculi, zie Sicilici.
Siculum fretum, thans straat van Messina.
Zie ook Sc,lla.
Siculus. 1) Ccslpurnius Siculus, bucolisch
dichter uit Nero's tijd, schrijver van 7 Eclogue.
- 2) Siculus Fluceus, rom. landmeter uit de
Ode eeuw na C. schrijver van een werkje de
conclicionibus csgrorurn, z. Gromu. - 3) Dioclörus Siculus, zie Diodorus n°. 3.
Sicyon, 2si'tm3' = csugurlèenstacl, hoofd stad van het kleine peloponnesisehe gewest
Sicyonics, Zt4clJWj/iU, aan den Z.O. hoek der
Corinthische golf gelegen. Volgens de overlevering was na Argos Sicyon de oudste staat
van Griekenland. Bij de dorische volksver
huizing kwam het onder de Doriërs, in wier
bezit het bleef. Het staatje, dat te onbedui
dend was om eenig gewicht in de schaal te
SCHLIMMER
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leggen, stond van 670 tot 576 onder de
zeer drageljke heerschappij der Orthagoriden,
wier laatste telg Clisthenes was, de schoonvader van den Athener Megacles. Hierna
werd de regeeringsvorm een tijd lang democratisch, totdat er onder den invloed van
Sparta weder tyrannen kwamen. Eerst sedert
249 vervulde Sicyon weder eene rol (zie
Arus) als lid van het achaeisch verbond.
Onder rom. heerschappij verviel het meer en
meer. - De sicyonisclze sc hilderschool (Eupom
pus, Pamphilus, Pausias) kenmerkte zich door
wetenschappelijke behandeling. De beeldhouwschool legde zich minder toe op het scheppen
van godenbeelden, dan van schoone menschenfiguren. Onder de sicy onische beeldhouwers
zijn vooral beroemd Polycltus (z. a.) en
Lysippus (z. a.), die ook een kundig metaalgieter was.
Shin, Side, 2Ló, 1) aeolische kolonie op
de kust van Pamphylia, hoofdzetel van den
dienst van Athëna, die er werd afgebeeld
met een granaatappel (ai d ) in de hand. De
bevolking is grootendeels van phoenicischen
oorsprong. ) havenstad in Pontus, later
Polemoninni (z. a.). - 3) vroeg vervallen
stadje aan de Z.O. spits van Laconica.
Sidro, tweede gemalin van Salmôneus, wreede stiefmoeder van Tyro, door
wier zonen Neleus en Pelias zij gedood werd.
Sidicïni, een oscische volkstarn in Campania (za.) ; hun stad heet Tenum Sidicinuni.
Sidon, 21d', de oudste en lang de machtigste der phoenicische steden, eene sterke
vesting met een dubbele haven. Door handel, zeevaart, kunst en nijverheid en door
het uitzenden van talrijke volkplantingen
verhief Sidon zich tot een hoogen trap van
bloei, totdat het door het jongere Tyrus
overschaduwd werd. De sidonische schepen
waren uitstekende zeilers, de sidonische zeelieden in hun tijd de beste der wereld. De
nijverheid bloeide vooral door glasfabrieken
en door de weverijen, waar de kostbare sidonische gewaden werden vervaardigd. Van
oudsher stond Sidon onder erfelijke koningen,
die ook onder de perzische en de macedonisehe opperheerschappij aan het bewind
bleven. in 675 was Sidon door Assarhaddon
van Niniveh vernietigd, maar als assyrische
kolonie weer opgebouwd. Sedert de ode eeuw
begint de grieksche invloed er door te drin
gen. De 17 sarkophagen van de koningen
van Sidon, die in 1887 terug gevonden zijn,
en zich nu in het Museum te Constantinopol
bevinden, zijn door grieksche kunstenaars
van den eersten rang vervaardigd. De verwoesting door den perzischen koning Arta
xerxes III Ochus (± 350), tot straf voor
haren afval, bracht aan de stad een onherstelbaren slag toe.
Sidonius Apol1inris, voluit C. Sollius
Apollincteis Moclestus Sidonius, in 428 na C.
te Lugdonum (Lyon) geboren, bisschop van
Clermont, schrijver eener verzamelingbrieven
en van enkele gedichten in vrij gezwollen
stijl, doch belangrijk voor de kennis van
zijn tijd.
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Sid us, .2~"d'o·Dr; === granaatappelstad, sterke
vesting in Corinthia, ten O. van Corinthus.
Sidussa, .2~[,oovaoa, vlek in Lydia in het
gebied del' ionische stad Erythrae.
- Siga, 2~ir(f., handelsstad "en 1'0111. municipium op de kust van l\fauretania Caesariensis.
~i~anlbri

==' Sygambri.

SigeuDl,

2,'iycwv, kaap en stad in Troas,
iets ten zUi~en ,del' invaart van den Hellespont.

In de n abi] heid was het graf van Aohilles,
Sigillaria (van sigiUum, deminuticf van
signum), het beeldjesfeest, te Horne op 21 en
22 Dec. gevierd. Men gaf godenbeeldjes ten
geschenke, nit klei gebakken of uit metaal
vervaardigd. Oak werden bontgekleurde kaarsen en gebak in verschillende vorrnen weggegeven. "Het schijnt vooral een kinderfeest
te ztjn ge:wee~t~ Er,was te Rome eene beeldjesstraat,DUt slgl,llarta, waar men winkels van
zulke beeldjes had. Ret feest hin« met de
Saturnalia (z. a.) samen.
b
Si~ma, eene sofa in den vorrn van een
hoefijzer aldus genoemd naar den ouden vorm

der grieksohe letter, C. Dit sigma of stibadium kwam in gebruik, toen de vierkante
tafels door de ronde werden verdrongen. V gl.
triclinium,
Siguia, thans Segni, stad in Latium aan
den Oostkant del' volscische bergen, door Tarquinius Superbus gesticht en bekend door een
tempel van Jupiter Urius, door hard cement
(opus Signtnum), lekkere peren en wrangen
wijn. Van de cyclopische muren bestaan nog
overbljjfselen.
Signum. Onder de verschil lende beteekenissen van d it woord zijn er vier, die h ier
behooren vermeld teworden, 1) beeld eener
godheid, . nooit van een mensch, daar van
menschenbeelden het woord siatua wordt gebezigd. 2) onderscheidingsteekenen van
de verschillende afdeelingen· van het leger
te velde, standaarden, waarvan de hierbij
gevoegde gravnre er eenige te aanschou wen
geeft. V 661' Marins hadden de drie afdee
lingen van het rom. voetvolk verschillende standaarden, een wolf, een rniuotanrus,
een everzwijn en een paard, terwiil een adelaar

met uitgespreide vlerken de standaard van
het legioen was, Marins schafte de genoelnde
biizon dere standaarden af en behield aileen
den legioensadelaar. Doch naast den standaard
had nog elke manipel zijn bijzondel' onderscheidingsteeken, bestaaride in een geopend«
hand hoven o-p een lans bevestigd, terwi]l
de cohorte waarschijulijk de afbeelding van
een of ander dier voerde. De stok is versierd
met kransen en kronen (zie corolla), waarschijnlijk in den strijd verworven. Btj den
Iegioousadeluar evenwel ontbreken v. s. deze
sieraden; hoogstens vind t 111en dezen dan
getooid met een cerillum, een lap doek. Het
oexiilum. vaandel, behoort vooral bij de
ruiterij te huis. Verder ziet 111en onder de
siqn« ook een paal' atlgues of dracoues. In
de legerplaats werd voor het praetorium eene
verhooging van zoden of aarde aangebracht,
en daarin werden de legioenstandaarden in
den grond geplant. Ret uittrekken er van
was het sein tot den marsch. Zat de stok
zeer vast in den grond, zoodat de vaandel-

drager, siqnifer, hem slechts met groote moeite
er nit kon trekken, dan gold dit voor een
slecht voorteeken. Aan de onderscheidingsteekenen te velde zijn verschillende zegswijzen ontleend, als: signa in hostem inferre
op den vijand aanrukken, signa conferre
handgemeen worden, slaags raken, signa
proferre == voorwaarts rukken, signa referre
zich terugtrekken, signa transferre == zich
overgeven, .'<.igna movere == opbreken, signa
fiqere
zijn leger opslaan, e. a. - 3) Zie
auquria. 4) In de 3de en 4de eeuw na
Christus een soort cl ubnaam. Zie onder

==
==
==

==

nomen.

Sizrium, 2.'ir~"O}f, kaap aan de Westkust
van het eiland Lesbus.
Sigynnes, 2'"yt,)!l'ec;, een half mythisch
Yolk, volgens Herodotus ten N. van den Ister
(Donau) woonachtig. Sommigen willen hierin
de voorvaderen del' Zigeuners zien.
Sila, 2.'iAU., boschrijk gebergte in Bruttium,
een deel del' Apennijnen, dat bet beroemde
bruttische pek opleverde.
Silauion, ~~fJ.a'JI~CUlf, beroemd beeldgieter te
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Athene, tijdgenoot van Alexander d. Gr.
ijdele streven der gewone mensehen, en werd hij
ook op geheel andere wijze afgebeeld. - Soms
Silanus, familienaam bij de funii (Iunii
.
n°. 14-20) en de [[krpilii.
worden alle oudere Satyrs Silenus genoemd,
Silarns, iLl(L()OÇ, i ) grensrivier tusschen
ter onderscheiding draagt dan de opvoeder
Campania en Lncania, valt bij den mons
van Dionysus den naam van Papposildnus.
Alburnus ten N. van Paestum in zee. Aan
Silicerniiim, lijkmaal ter eere van een afgeden Silarus werd de zwaardvechtersveidheer
storvene, hetzij op den dag der begrafenis,
Spartacus in 72 door Crassus verslagen. hetzij eeuige dagen later gegeven. Ook als
2) riviei- in Gallia Cispaddna, die ten 0.
scheldwoord gebezigd = eeu afgeleefde oude
van Bononia (Bologna) naar den zuider Povent, een oude sul.
arm stroomt. -- Beide riviere1l heeten thans
Silicius CorOnas (P.), rom. senator, die in
nog Silaro.
de rechtbank, door Oetaviknus ingesteld om
de moordenaars van Caesar te vonnissen,
Si1nns,;, zoon van Hermes of Pan
en eene nimf, de leermeester, opvoeder en
openlijk ten gunste van die moordenaars,
trouwe metgezel van Dionysus, de oudste der met name van Brutus, het woord voerde en
Satyrs. Hij wordt afgebeeld als een vrooljk,
hiervoor later door Octavianus op de proscripoudachtig mannetje met stompen neus, kaal
tieljsteu werd geplaatst.
hoofd en buitengewoon dikkeu buik. Hij houdt
Silii, plebejisch geslacht. 1) T. Sums- diende
van zang en muziek, maar vooral van wijn,
onder Caesar in Gallia en werd in 56 door
steeds is hij in een roes, zoodat hij gewoonlijk
de Veneti (op de kust van Bretagne) gevangen
op een ezel moet rijden. of zich door andere
gehouden. - ) P. Sums Nerva, in 51 proSatyrs moet laten ondersteunen, daar zijne
praetor van Bithynia, een vriend van Cicero.
beenen slechts zelden in staat zijn hem te
- 3) A. Sums, bevriend met Cicero en met
dragen. Zijne attributen zijn een wijnzak,
Atticus. - 4) F. Sums lkerva, consul in 20 7
beker, thyrsusstaf en krans van klirnop. was eerst leqctus pro pi-cteore van Hispania
Onder den invloed der mysterin kreeg ook
citerior, en streed daarna voorspoedig tegen
S. eene hoogere beteekenis. Als leermeester F de Alpenbewoners, de Norici ( 1 6), de Panvan Dionysus werd hij beschouwd als een.
noniërs en de Dalmaten. - 5) ( . SiUur,
wijze en profeet, ver verheven boven het
consul in 13 na C., voerde eenige jaren het
bevel in Germania en, nam deel aan de tochten van Ciermanicus. Ook onderdrukte hij in
21 den opstand van Sacrovir. Hij laadde
echter den argwaan van Tiberius op zich
door dezen van knevelarij beschuldigd, bracht
hij zichzelf om het leven (24). -- 6) C. Sums,
zoon van O• 5 werd onder Claudius met',
. den dood gestraft wegens ongeoorloofden
omgang met Messalina, 48 na C. - 7) 1kb.
F Ccttius Sums lichens, ronis. dichter en redenaar, 25-100 na C., was in 68 consul en
later stadhouder van Asia, en wijdde zich
daarna op zijn landgoed aan de letterkunde.
Hij schreef een epos, Punica, in 17 boeken,
dat in 1415 te St. Gallen ontdekt is en over
den tweeden punisehen oorlog handelt; het
1 verraadt wel studie, doch weinig genie. Waarschijnlijk is ook aan hem toe te schrijven
een uittreksel uit de Ilias in hexameters
gedicht, in de M. E. bekend als Homerus
latinus of Pindcn-us Thebcsnus. Daar Sums
aan eene ongeneesljke kwaal leed, liet hij
zich doodhongeren, ten einde van zijn lijden
bevrijd te worden.
Silis, beekje in het land der Veneti, dat
zich bij Altinum in de A driatische zee stort.
F
2k2).ot, z. Timon n°. 2.
Silures, 2kh'QsÇ, machtig en dapper volk
in het W. van Britannia, in het Z.O. van
F het tegenw. Wales, met dc steden Isca en
Yenta. Zij verdedigden zich hardnekkig tegen
de Romeinen. Ze zijn donker van gelaatskleur, en hebben krulhaar; ze behooren niet tot
de Kelten, maar waarschijnlijk tot de Iberiers.
Silvanectes, volkstam in Belgica ten Z.
der Suessiones. Hoofdstad : Augustomagus,
tgw. Senlis.
Silenus met den kielnen Dionysus,
Si1vnus, familienaam in de yens Ple'utia
Louvre-Museum.
(Plciuiii n°. 5 en 8).
F
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Silvanus, roni. bosch- en veidgod, beseherSiiiae,zie Serîca.
mer van planten, kudden en van de grenzen
Sinai,een van de hoogste toppen der
Zwarte bergen in het Z. van Arabia Petraea.
der akkers. Hij heeft veel overeenkomst
met Pan en Faunus, houdt van muziek, is
Sinda, 1) hoofdstad der Sincli, een
volk in Sarmatia aan de invaart der Pains
voor landliedeu over het algemeen een welMaeötis (zee van Azow). - 2) hoofdstad der
doend god, jaagt daarentegen gaarne den
Sinc7i of Sindae, een volk op de kust van
mensehen schrik aan en is daaron1 vooral
India extra Gangem, in het tegenw. Achtervoor kraamvrouwen te vreezen (z. Deveria).
Indië. - 3) stad in Pisidia.
Te zijner eere vierde men in den herfst een
Sintli, .;vj'do, zie Sinda n. 1 en
oogstfeest, waarbij men hem de eerstelingen
Simlus, XscJo ç , stad in Macedonia aan de
der vruchten, korenaren en melk offerde.
golf van Terma, ten W. van Therma (Thes
Silviuni, stad in Apulia op de lucanisehe
salonica).
grenzen, aan den weg van Venusia naar
Tarentum.
Singara, ra Xyyua, vesting in Mesopotamia tusschen den Chabras en den Euphraat,
Silvius, zoon of stiefbroeder van Ascanins,
rom. kolonie. In de oorlogen tusschen kei
volgde hem in de regeering over Alba Longa
op hij was de stamvader der albaansche zer Constantius ii en Sapores II, koning
van Perzië, werd de stad tweemaal (in 348
koningen.
en 360 n. C.) door Sapores ingenomen, en
Simbrelni eolles, heuveistreek in het Z.
na den dood van Keizer Iuiidnus, door
van het land der Aequi, later tot Latium
Iovidnus met vele andere steden voor goed
behoorende, nabij het land der Marsen, tusaan Perzih afgestaan (363).
schen Sublaqueum en Treba. In de nabijheid
Singithïniun, 2'yyi4oiu'or, sterke vesting
lagen de Simbruinct staWna, waterbekkens,
aan de samenvioeiing van den Tster (Donau)
waarin zich verschillende bronnen en beken
ontlastten, die door keizer Claudius gebruikt en den Savus, thans Belgrado.
Singitieus sinus, golf van Singus (z. a.)
werden tot voeding der aqua Marcia en door
tusschen de chalcidisehe landtongen Acte en
Nero voor zijne schoone villa Sublaquensis.
Sithoisia.
Thans zijn die kommen uitgedroogd, doordat
Singulis, linker zijrivier van den Baetis
de beken zich een anderen weg gebaand hebben.
in Baetica.
Simeni, 2a'° Iceni.
Singus, Iyy6 ç, stad op de chaicidische
Simmias, 21aaaç, 1) van Thebe, leerling
iandtong Sithonia.
van Philo1us, later vriend van Socrates en
Sinis, zoon van Poiypëmon of PoPlato. - 2) zoon van Andromenes, broeder
seidon, een roover, die op de landengte van
van Polemo n. 1. 3) epigrammendichter
Corinthe woonde ; hij was gewoon de reizigers
in den alexandrjnsehen tijd.
Siniois, XeiAcbç, 1) een der beide riviertjes die hij beroofd had, aan twee naar elkander
toe gebogen pijnboomen vast te binden (Thbij Troje ; zie Scamandee. - 2) op Sicilia; zie
niozcitztxi1ç) ; als hij dan de boomen losliet en
Eçjestct. - 3) rivier in EpIrus, onzeker waar.
Simonides, 25tw 6 7ç, 1) van Amorgus, zij hun oorspronkeljken stand hernamen, wer
den de slachtoffers uit elkander gescheurd.
beroemd jambendichter, jonger tijdgenoot van
Theseus doodde hem op dezelfde wijze.
Archilochus. Van zijne werken bestaan nog
eenige fragmenten, waaronder twee vrij lange.
Sinnius Capito, rom. grammaticus uit den
tijd van Augustus.
-- 2) van Itïlis op Ceos, geb. 556, een van
Sinon, Xj'wj', zoon van Aesimus of Sisyde grootste grieksehe lierdichters. Hij leefde
phus, bloedverwant van Odysseus. Hij liet
eenigen tijd aan het hof van Hipparchus
zich bij den geveinsden aftocht der Grieken
te Athene, daarna in Thessalid bij de Aleuadoor de Trojanen gevangen nemen en overden en Scopaden (514), vervolgens kwam hij
reedde hen, het houten paard in de stad te
naar Athene terug, waar hij met zijne elegie
halen, voorwendende dat het behoud van de
op de gesneuvelden bij Marathon den prijs
stad daarvan afhirig. Hij was het ook die
behaalde. Zijne laatste levensjaren bracht hij
) s nachts het paard voor de Grieken opende.
in gezelschap van vele andere voortreffelijke
Sinope, 2'thjc,1, oudste en voornaamste
dichters, o. a. Pindarus, bij hero te Syra
der grieksche volkplantingen aan den Pontus
cuse door, waar hij in 468 stierf. Hij was
Euxinus (Zwarte zee), door Milëtus op de
een zeer vruchtbaar dichter, vooral een meeskust van Paphlagonia gesticht (± 750), in
ter in treurzangen en epigrammen ; 56 maal
het midden der 7de eeuw verwoest door de
behaalde hij in wedstrijden den eersten prijs.
Cimmerii (z. a.), en in 632 herbouwd. De
Van zijne werken zijn slechts enkele frag
stad werd door handel en zeevaart spoedig
menten bewaard, die door fijn gevoel en
zeer machtig, en zond op hare beurt tal van
schoone taal uitmunten. Hij geldt ook als de
koioniën uit langs de kust van den Pontus
uitvinder der herinneringskunst
Euxinus, terwijl zij haar eigen gebied (Sinöpis)
volgens zijn eigen getuigenis was zijn geheutot aan den Halys uitbreidde. Mithradiites VI
gen op zijn 8Oste jaar nog onverzwakt.
van Pontus maakte Sinope tot residentiestad.
Simpulum, een lepel met langen, rechtopDoor Lucullus werd het veroverd en geplunstaanden steel, om den wijn over het offer
derd, doch het kwam den slag weder te
te gieten. Spreekwoord : Jiuctus e.vciare in
boven, nadat het in 45 eene rom. kolonie
simpulo = veel geschreeuw om weinig wol.
was geworden onder den naam fulics Caesctrëa
Sinipuviuni, een offergereedschap, misschien
Felix Sinöpe. Het had twee havens en was
= simpulum.
;

SINTICE —SISCIA.
de geboorteplaats van den cynisehen wijsgeer
Diogenes en den bljspeldichter IDiphilus.
Sintice, 2t'rz, gewest van Macedonia
op den rechteroever van den Benedn-Stry111011, bewoond door een thracisehen stain, de
&iifi, Ico, met de stad Herac1a Sintica.
Siiities, oudste bewoners van Lem
nus, ook op Samothrce. Strabo brengt hen
in v erband met de Sini, zie Sin (ice.
Sirniessa, bloeiende handelsstad in Latium
aan de kust nabij de grenzen van Campania
en den mons Massicus, rout koloxiie sedert
296. In den omtrek lagen warme bronnen,
aquae Sinuessanae. De stad dreef een levendigen wijnhandel.
Sion, XiÛ)r, ber g , die een deel uitmaakte
van Jerusalem.
Siparium, in tegenstelling van aulaeum, een
klein scherm : bij mimi werden achter het
cmul7eu1i/ een of twee sipaiia gebruikt, die niet
neergelaten, maar opgerold werden. Ze zijn
waarschijnlijk een herinnering aan den tijd,
dat de iiiiiiizts nog een poppekastvertooning
was. De iiiiii,i traden op vóór het sipcuîium
(de siparia).
Siphae, dorisch iu, haven aan
de Zuidkust van Boeotia, tot het gebied van
Thespiae behoorende.
Sip linus, 2çp'o, eiland der Cycladen met
eene stad van denzeifden naam. Het was rijk
aan edele metalen ; van het tiende deel der
opbrengst legden de Siphnidrs een schatkamer
te Delphi aan. Toen echter in het zenden der
tienden een verzuim had plaats gegrepen,
drong de zee in die mijnen door, die aan de
kust lagen, en vernielde ze. Toch bleef er nog
genoeg over, om de welvaart te doen voortduren. Evenals de bewoners van Serïphus en
Melos, weigerden ook die van Siphnus den
Perzen schatting op te brengen. Voor de
bondskas van het attiscbe zeeverbond bracht
Siphnus 3600 drachmen 's jaars op. 0p zedelijk gebied stond het in slechten naam ; vandaar o'áv, leven als een Siphniër.
Sipontuni, Sipuntum, 2ro, stad en sedert
194 rom. kolonie in Apulia aan den mons
(iargttnus, eene aanzienlijke havenplaats,
later vervallen.
Sipylus, X7tv)o, vulkanisch gebergte in
Lydia, dat zich van den Tniolus afscheidt
en langs den liiìkeroever van den Hermus
naar de kust loopt. Het was rijk aan metalen.
In het gebergte zou de oude hoofdstad van
Lydia gelegen hebben, I an(aiis of Sipymus,
reeds vroeg bij gelegenheid eerier aardbeving
verzonken en in het meer Salod of Sale herschapen.
Siraces of ei, IiQ(55ç, -, 1) machtig sar
volk ten N. van den Caucasus. Zij-matisch
werden door koningen geregeerd. In 50 na C.
geraakten de Rom. met hen in oorlog. - 2)
volkstam in N.W. Armenia.
Sirbônis lacus,
t()1/icoT?; i)
lagune
aan de aegyptische kust, tusschen den ooste
lijken of pelusisclien Nijiniond en de judaeïsche grensstad Rhinocolura. Het meer was
diep en Ijk aan asphalt. Thans is het grootendeels uitgedroogd.
'

Sirethnics, 2ufl(chu1

Sirenes, 2sig,
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twee of drie nimfen, die
op een bloemrijk eiland wonen en door haar
betooverend gezang de voorbijvarenden onweerstaanbaar naar het strand lokken, waar
zij op de klippen schipbreuk lijden. Op de
Argonauten echter bleef haar gezang zonder
uitwerking, daar Orpheus een lied zong,
waarvoor zij moesten verstommen. Eveneens
ontsnapte Odysseus aan het gevaar, door de
ooren zijner tochtgenooten met was dicht te
stoppen en zich zelf aan den mast te laten
binden. Daarop wierpen de S. zich in zee
en veranderden zij in rotsen. - Zij worden
dochters van Phorcys of van Achelous genoemd, hare namen zijn Aglaophdme, Thelxiepda en Molpe, of Parthenope, Ligda en
Leucosia ; als hare woonplaats beschouwde
men kaap Pelrum, de Sirenflsae of Capreac.
Zij werden oudtijds afgebeeld als groote,
logge vogels met vrouwenhoofden, later als
vrouwen met vleugels en pooten van een
vogel; hare beelden worden dikwijls als grafornamenten gebruikt. Men verhaalde dat zij
gezellinnen van Persephone geweest waren
en hare gedaante gekregen hadden om deze
beter te kunnen zoeken, of als straf, omdat
zij den roof van Persephone niet verhinderd
hadden.

Sireirtisae, iebn7J'oiOO(s, ook Sirenurn wopuli, drie onbewoonde eilandjes op de campaansche kust, ten Z. van het schiereiland
van Surrentum, volgens de mythe eenmaal
het verblijf der Sirenen.
Sins, 2'it)tç, rivier van Lucania, die zich
in de golf van Tarentum stortte. Aan den
mond lag een gelijknamige, bloeiende stad,
die ± 550 door de inwoners van Croton,
Sybaris en Metapontum (Metapontion) verwoest werd. Ruim een eeuw later werd de
stad door de Tarentijnen herbouwd, niet echter op de oude plaats, die ongezond was,
1 maar op de nabijgelegen hoogten, en Heracla genoemd. Sins bleef slechts haven. Aan
den Sins (bij Heraclea) behaalde Pyrrhus
in 280 zijne eerste overwinning op de Rom.
Sirius, 2sog, z. Canismaior. In verscheiden deden van Griekenland werden bij
het opkomen van Sirius offers gebracht en
godsdienstige plechtigheden verricht, om de
verderfelijke gevolgen van de verzengende
hitte der hondsdagen af te weren.
Sirniio, stadje aan den lacus Benieus (Gardameer) in (+allia Transpadilna. Catullus had
in den omtrek eene villa.
Sirmium, iQ/tO', stad in Pannonia aan
den Savus (Save), sterke vesting met groote
wapenfabrieken, hoofddepôt der Rom. in den
dacisehen oorlog. De stad was gesticht door
de Tauriscers en werd onder de Rom. de
hoofdstad der provincie en onder Diocletidnus
die van de pi'aefec(aia Il(puici.
Sisapon, Itaa7rd,', belangrijke stad in Bae
met zilver- en tinrnijnen, ten N. van-tien,
CordiibaCordova), thans Almaden.
Siscia, ook Seqes(a, thans Sissek,
sterke vesting en aanzienlijke handelsplaats
01) een eiland, door den Savus en de Colapis
-
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velde in een slag tegen de Triballi, 424.
gevormd. Het was de ligplaats der Savusv'oot.
Sitella, vaas met betrekkelijk wijden buik
en langen, nauwen hals, zooals in de comitiën
Sisenna, zie (Yoielii n 0 . 56.
te Rome gebruikt werd om de voorstem
een rammelaar, bij den
Sistrum,
dienst van Isis in gebruik.
mende tribus aan te wijzen. Hiertoe werden
plank,jes (fessei v ie) met de namen der tribus
Het instrument bestond uit
in de vaas geworpen en dooreengeschud.
een metalen beugel met gaVervolgens werd de si/ella met water gevuld
ten, waardoor aan de uiten de essei(f, die het eerst aan den mond te
einden gekromde metalen
voorschijn kwam, wees de tribus aan, waarstaafjes gestoken waren;
van de stem het eerst werd publiek gemaakt
bij het schudden sloegen
of waaruit de voorstemmende centurie zou
de omgebogen einden van
genomen worden. Ook de urn, waarin de
die staafjes tegen den beuiudices bij (Ie qucesfionea perpeuae hunne stemgel en zoo werd het l
ge uid
tafdlijes (fabe ll(t e) werpen, heet sue/la.
voortgebracht.
2iifa, een grove, maar
2T/Oo, kosten van onderhoud en verpleging, die aan de atheensehe soldaten boven
warme mantel, vooral bij
landlieden in gebruik.
hun soldij betaald werden. Als minimum
wordt door Deinosthenes gerekend 2 obolen
Sisygambis, It(175yU1(/iÇ, moeder van Darius
per dag voor een voetknecht, 1 drachme voor
Codomannus, werd na den slag bij Issus door
een ruiter.
Alexander gevangen genomen en met buiten2xi;inç, voeding op staatskosten, genoten
gewone oplettendheid door hem behandeld.
te Athene alien of bijna allen, die in dienst
Na den dood van Alexander stierf zij vrijvan den staat waren. Bovendien onthaalde
willig den hongerdood.
de staat in het Prytanëum vreemde gezanSisyphides, 2pJ, Odysseus, zoo geiioemd als zoon van Sisyphus.
ten, lserauten, enz. ; ook aan enkele burgers,
die zich jegens den staat verdienstelijk geSisyphus, Xoi'oç, zoon van Aeolus en
Enarete, gehuwd niet Merope (no. 3), stichter
maakt hadden, werd een plaats aan de tafel
in het Prytaneum gegeven, wat in den bloeien koning van Corinthe. Ter gedachtenis
tijd van Athene als een groote eer beschouwd
aan Melicertes, wiens lijk hij aan het strand
werd.
vond, stelde hij de isthmische spelen in. Hij
was de hebzuchtigste aller mensehen en
Sithonia, &coie, de middelste der drie
ontzag niets in zijn streven om winst te
landtongen van Chalcidice, tussehen de Toro
behalen. Over het algemeen wordt hij als een
naeïsche en Singitisehe golven.
2TuJ)(n, ambtenaars te Athene, wier taak
zeer slecht mensch voorgesteld: hij verried
de geheimen der goden, deed strooptochten
het was te zorgen, dat steeds in de staatsin Attica, beroofde en vermoordde reizigers,
magazijnen genoeg koren in voorraad was
om te beletten, dat de prijzen door de korenmaakte aan Asopus bekend, dat Zeus diens
dochter Aegina geschaakt had, enz. Zelfs
koopers te zeer opgejaagd werden.
toen de Dood hem kwam halen, wist S. dezen
Sitônes, bij Tacitus een germaansch volk
op listige wijze in boeien te slaan, zoodat
in Scandinavia, met eene vrouwenregeering.
niemand meer stierf, totdat Hades zelf kwam
Het is echter een Finsche stam, die ten N.
en den gevangene bevrijdde. Nu moest S.
van de Suiöaes (de Zweden) het Midden en
Noorden van Scandinavië bewoonde.
sterven, maar vooraf gaf hij aan zijne vrouw
bevel hem niet te begraven; na eenigen tijd
2xoçifaxç, ambtenaars te Athene, belast
met het toezicht op de uitvoering der korenbeklaagde hij zich hierover bij Hades en
kreeg hij verlof naar de aarde terug te keeren
wetten. Er waren 5, later 25, voor de stad,
om zijne vrouw te straffei, hij maakte echter I en 5, later 15, voor den Piraeus.
van dat verlof misbruik en keerde niet naar
Sittaee = Sitace.
de onderwereld terug, totdat Hermes kwam
Sittii. P. Sill/us Nucei'iiius, vriend van
en hem met geweld medenam. Wegens al deze I P. Cornelius Sulla, werd vóór het uitbarsten
misdaden moet hij in de onderwereld een
der catilinarische samenzwering naar Hiszwaar rotsblok tegen een hoogen berg opwenpania gezonden, doch na zijne terugkomst
telen, dat telkens, wanneer het doel bijna
van medeplichtigheid beticht. Hij ontvluchtte
bereikt is, weder naar beneden stort. --- V. s.
naar Afrika (62) en diende daar in de legers
had hij, om zich te wreken op Autolycus, die
der afrikaansche vorsten, tot hij in den
runderen van hem gestolen had, diens dochter
burgeroorlog de partij van Caesar koos,
Antielëa verleid, en was zij bij hem moeder
Juba's troepen hielp verslaan en na den slag
geworden van Odysseus.
bij Thapsus de overblijfselen van het pomSitace, 2vc;z)j, volkrijke stad van Baby- pejaansche leger verstrooide. Caesar stelde
lonia, aan den Tigris, stroomopwaarts van
hem aan als stadhouder over een gedeelte
Seleucia en Clesiphon, maar nog binnen den
van Numidia ; na Caesars dood werd ook
medisehen flour, hoofdstad van het distrikt
Sittius vermoord.
Sstciciie, itT(Lz111/1.
2zjO•(, Z. rol6zat.
2î)TëlI7, Z. Scala/a.
Sitalces, Mrciujç, zoon en opvolger van
Teres, vergrootte -liet door zijn vader gestichte
2'ziré)t0oç, doodstraf door middel van
rijk der odrysische Thraciërs en was eenigen
een knods of knuppel. Deze wijze van terechttijd een bondgenoot der Atheners. Hij sneu
stelling is in een tijd van hevige beroering
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S-oeiále bellnm, opstand der italiaansche
._ - 370) door het volk te Argos op 1000
1)ondgenooten tegen Rome in de jaren 90
(v. a. 1200) aanzienlijke burgers toegepast,
terwijl ten laatste ook de demagogen, die j en 89. Zie lllai sicem bellen.
Soeii, bondgenooten. Volgens de overlevehet volk daartoe aangezet hadden, aldus
werden terechtgesteld.
Smerdis, ,OFO(I^c, broeder van Cambyses,
die hem uit ,jaloerschheid door Prexaspes liet
dooden. Terwijl Calnbyses nog in Aegypte
was, gaf een magiër Gaum-,Ita, Gometes, zich
voor Smerdis uit, op wiel hij inderdaad
sprekend geleek, en maakte zich van de
regeering meester. blij werd door het volk
erkend, en Camb yses stierf voordat hij hem
had kunnen straffen, maar na 7 maanden erd
de gewaande Snierdis (Pseac(lo- S»l.) ontmaskerd (z. Prexa.y yes) en door zeven edele Perzen,
waaronder ook Darius Hystaspis was, gedood.
8milis, 2h^a^c, van Aeglna, een van de
oudste grieksche beeldhouwers, waarschijnlijkk
uit de eerste helft va-n de 6de eeuw ; hij
wordt een leerling van Daedalus genoemd.
Sminthells, ;1u1'&^íç, bijnaam van Apollo,
waarschijnlijk naar de stad Sminthe in Troas.
Men leidde echter den naam gewoonlijk af
van ofiw&o (pluis), omdat de muis liet zin
voorspellingskunst is, of omdat-nebldr
Apollo een van zijne priesters van huizen
bevrijd zou hebben. Of hij had aan Teucriërs,
die onder leiding van Stamander uit Creta
verhuisden een orakel gegeven, dat zij zich
moesten vestigen, waar zij last zouden hebben
van uit de aarde geborenen. Toen zij nu in
Troas geland waren en vonden, dat muizen
aan hunne bogen en schilden geknaagd hadden, bleven zij daar en stelden zij den dienst
van Apollo Sm. in.
y

Smyrna, `h í'oá e = Myrrha.
Smyrna, 2uí')i'«, aeolische kolonie van
Cyme, eene der meest beroemde en welvarende
steden van Klein- Azië, ± 700 door de Ioniërs
vermeesterd en sedert lid van het ionischaziatisch verbond gebleven. Omstreeks 600
werd liet door den lydischen koning Sadyattes verwoest, en het duurde tot na den dood
van Alexander den Gr., eer door toedoen van
Antigonus een nieuw Smyrna verrees, iets
zuidelijker gelegen dan liet oude. Lysimachus
maakte er vervolgens eene van de prachtigste
steden der oudheid van, niet rechte en goed
geplaveide straten. Ook onder rom. heer
bleef Sniyrna eene bloeiende plaats-schapij
en was het een. co2zveW?(. In 178 na C. werd
liet door eerre aardbeving hevig geteisterd,
doch op last van keizer M. Aurelius hersteld.
Smyrna, beweerde de geboorteplaats te zijn
van Homerus, voor wien in het Hornerdum
een standbeeld was opgericht. Ook was er
een fraaie tempel van Cybele. De tapijt
waren reeds in de-wevrijnaSmy
oudheid beroemd. De aanliggende golf heette
SIiu/1 nc{eus sinn„ . Thans heet de stad zoowe ï
Sm.irna als Ismir.
Soecus, een pantoffel van lichte stof, het
eigenaardig schoeisel van tooneelspelers e.]
dansers in het blijspel. Ook buiten het toonee werd de soecus door de Grieken zeer
algemeen gebruikt, bij de Roll. echter in deli
regel alleen dots vrouwen,

ring reeds in den koningstijd, en in elk
geval sedert 493 is Rome door een foedux
((,equuhil met de Latijnen, en later met de
Flernici verbonden geweest, zie Lalium. Later,
toen Rome langzamerhand geheel Italia ver
werd de afhankelijkheid, waarin de-overd,
verschillende steden en staten gebracht werden, uitgedrukt door het woord socii, waarbij
dan het naomen Latirturn een bevoorrechte
plaats innam. De staten, waarmede Rome een
foedus sloot, heetten civilales foederalue, en
behielden hun souvereiniteit; ze hadden
eigen bestuur, eigen rechtspleging en liet
recht om munt te slaan. Zij mochten geen
betrekkingen niet het buitenland onderhou
verdrag kwam de bepaling voor:-den;ilk
ut eoscle»r quos populus Roetanus ctmicos alque
postes lia%eauul. Zij betaalden geen belasting,
maar z waren verplicht troepen, en de staten
,Lan zee ook schepen, te leveren. De af han lelijkheid waarin zij stonden ten opzichte
van Rome, werd uitgedrukt door de formule:
>iraiestalern popuk Romani tolliter couservanto.
Door hun verstandig en gematigd optreden
wisten de Romeinen de socii aan zich te
binden ; en deze politiek heeft het hun mogelijk gemaakt, op den duur de nederlagen
van den 2den punischen oorlog te boven te
komen. In de 2de eeuw beginnen ze echter
de socii, wier hulp men niet meer noodig
heeft, te onderdrukken, hetgeen dan ten
slotte uitloopt op den bondgenooten- oorlog,
die Italië ontvolkt heeft, zie 11cnsicum helium.
j De provinciën, wier toestand door eene wet
geregeld was werden niet tot , de socii gerekend. Overigens waren er ook buiten Italië
socii als civitates foederatae (z. a.), en koningen
wiep de titel socius el arlicus populi Romani
was verleend, doch ook dan was meestal het
1 bondgenootschap slechts een zachtere vorm
van afhankelijkheid. Buitenlandsche volken
zijn exterae' naiiones, doch waar in engeren
zin van socii ei externe naliones gesproken
wordt, moet men onder de laatsten de bewoners der rom. provinciën verstaan en onder
socii de latijnsche en italische bondgenooten.
Zelfs werd deze benaming nog wel voor de
italiaansche -civitates gebezigd, ook nadat deze
in de jaren 90-88 het burgerrecht hadden
' verkregen en de naam socii dus strikt genomen op haar niet meer van toepassing was.
— In de rom. legers waren voor 90 de
troepen der italiaansehe civitates onder den
naam van such aanwezig; andere hulptroepen
heetten au.zilia (z. a.).
8oeii navilles . De dienst ter zee stond bij
de Rom. in minachting, daarom werd de.
' bemanning der vloot uit de armste burgers
genomen. Allengs kwam het bemannen en
proviandeeren der vloot meer en lieer ten
laste der sod/1 (z. a., die natuurlijk hiervoor

het uitschot hunner bevolking en ook vrij o;eia.ten slaven leverden, hetgeen. net strekte
om den zeedienst te verheffen. De rom.
-
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inarine was in den eersten punischen oorlog
zeer belangrijk, later liet men ze vervallen
(zie cla.`sis) en bediende men zich veelvuldig
van de vloten van verbonden volken, zooals
de Rhodiërs e. a.
Socrates, wx;!c r: r1 , Athener, zoon van den
beeldhouwer Sophroniseus en Phaenarete,
geb. 470. In zijne jeugd genoot hij de gewone
atheensche opvoeding, hij trachtte zich te
ontwikkelen door het lezen van dichters en
wijsgeeren en zocht met hetzelfde doel gaarne
den omgang van beschaafde en verstandige
lieden, in een bepaalde school ,gevormd werd
hij echter niet. Hij leerde de kunst van zijn
vader, en nog meer dan vijf eeuwen later
wees neen op de acropolis te Athene een
groep, die voor het werk van S. gehouden
werd. Hij streed mede in de slagen bij Potidaea, Delium (z. _llcibiceles) en Amphipolis,
in 406 was h ij lid van den raad en verzette
hij zich tegen de onwettige behandeling van
het proces der veldheeren uit den Arginusenslag. Als wijsgeer heeft hij meer dan
iemand anders invloed uitgeoefend op zijne
vrienden en leerlingen niet alleen, maar ook
op zijne tijdgenooten in het algemeen, zelfs
op de geheele geschiedenis der philosophic.
Zonder met een uitgewerkt wijsgeerig stelsel
op te treden, wekte hij bij allen met wie hij
omging de zucht tot wetenschappelijk onderzoek op het gebied der zedeleer op, waarbij
hij uitging van de eenvoudige stelling dat
deugd kennis is en dus geleerd kan worden,
dat alzoo niemand vrijwillig, maar slechts
uit onwetendheid, verkeerd handelt. Het
hoogste dat men bereiken kan, tevens de
noodzakelijke voorwaarde voor praktische
voortreffelijkheid, is dus zelfkennis, en de
eerste stap om daartoe te konten is het zich
bevrijden van verkeerde meeningen. Daartoe
trachtte hij nu hen, die met hem omgingen,
langs een eigenaardigen weg te leiden.
Hijzelf erkende dat hij niets wist, terwijl hij
nu voorgaf te willen leeren van hen, die
beweerden wel iets te weten (socratische
ironie, eZQwwla), bracht hij door de inrichting van zijne gesprekken en vragen ieder
tot het bewustzijn, dat diens vermeende kennis slechts schijn was en iederen vasten
grondslag miste. In overeenstemming hier
noemde hij zich ook geen leeraar en-med
liet hij zich, ook om zijne vrijheid niet aan
banden te leggen, voor zijn onderwijs niet
betalen, ook had hij in den eigenlij ken zin
van het woord geen leerlingen, maar ieder
dien hij er geschikt toe achtte, overviel-en,
hij met zijne vragen en dwong hij tot de
erkentenis van zijne onwetendheid. In zijne
handelingen beweerde hij geleid te worden
door eene inwendige goddelijke stem (dat10J tov), die hem van het verkeerde terughield.
Maar terwijl velen zich door zijne streng
logische redeneering aangetrokken gevoelden
en erkenden, dat hij den juisten weg voor
wijsgeerige studiën aanwees, terwijl verder
velen, vol bewondering voor zijn levens
zijn zelfbeheersching, standvastig -wandel,
matigheid, trouw, vaderlandsliefde en-heid,
K

godsvrucht, zich met liefde en eerbied bij
hem aansloten, was het aantal nog veel
grooter van hen, die in hem alleen een las
eigenwijs mensch zagen, die al wat-tigen
van ouds voor waar erkend was op losse
schroeven zette en de gemoederen voortdurend
in beroering bracht; men beschouwde henals een van de sophisten, en juist de groote
bijval, dien hij vond, maakte hem in het oog
van het oppervlakkige volk tot den gevaar
onder hen. Als zoodanig werd hij-lijksten
door Aristophanes in een van zijne comedies,
de 1V-w <QaG, aan aller bespotting prijs gegeven.
Eindelijkwerd hij, reeds 7Ojaar oud, door Meldtus, Anytus en Lycon. aangeklaagd wegens het
verachten der van staatswege erkende goden,
het invoeren van nieuwe godheden en het
verleiden der jeugd. Met een kleine meer
stemmen werd hij schuldig be--derhivan
vonden ; daar echter de aanklagers de dood
hadden, en S. daartegen de-strafgeëich
geringe som van 30 mitsen aanbood (zie
z1«), daarbij bewerende, dat hij eigenlijk
verdiend had op staatskosten in het Prytanëunl onderhouden te worden, verbitterde
hij door zijne onverschilligheid de rechters
en werd hij met eene grootere meerderheid
ter dood veroordeeld. Met de grootste kalmte
en opgeruimdheid dronk hij den giftbeker (399).
Sodáles, sodalitas, sodalicinr. Sodales zijn
kameraden, deelgenooten van een disch, leden
van een krans, van een gezelschap en dgl.
Eene 3odalitas is dus eene broederschap, een
genootschap, en evenzoo sodaliciumm. Beide
woorden, doch vooral het laatste, konen
echter ook in slechten zin voor, en beteekenen dan een geheime of verboden vereeniging,
een politieke club. Vooral bij verkiezingen
speelden zulke clubs door omkooping en
andere ongeoorloofde middelen dikwijls eene
groote rol. Ook priestercollegiën voor den
dienst eener bepaalde godheid of tot het
vieren van bepaalde feesten vormen eene
sodalitas, o. a. de Salii, de fratres arváles. ---De sodciles Tiíii waren, naar liet heet, door
Romulus ingesteld om de gedachtenis aan
koning Titus Tatius in eere te houden. Voor
de vereering van Augustus werd na diens
dood te Rome een college van sodales A uyus
eales ingesteld (niet te verwarren met de
Augustdles in de municipiën). Later kreeg
men ook sodales van andere vergode keizers.
Sodoma, ra EirYoga, Sodom, welvarende stad
in het vruchtbare dal Siddim, die met Gomorra en nog andere steden door eene vul
uitbarsting werd verdelgd, terwijl-kanische
de geheele landstreek verzonk en in een meer
veranderd werd (lacus 9_sphaU tes, Doode zee).
o}'r1 Gavr , N.O. provincie van
Sogdiáne,
het perzische rijk, bergachtig doch niet onvruchtbaar. De Soydii of Sogdiani, 26yd boG,
Xóy(le3oi, waren een vrij ruw volk, in ver
stammen verdeeld. Hoofdstad:-schilend
Maracanda (Samarkand).
Sogdi(án)us, i y JGO„ ny ch ó ç , zoon van
Artaxerxes I, besteeg den troon na het ver
zijn kalfbroeder Xerxes II,-mordenva

SOL SOLON.
doch werd na eene korte regoering door zijn
broeder Darius vermoord (425).
So!, latijnsehe naam voor Helius.
Solithas of Subso1nus, de Oostenwind, zie

Windstreken.

Solarium, 1) zonnewijzer, een werktuig,
omstreeks 500 door Anaximander of Anaxi
menes in Griekenland ingevoerd en in 291
door L. Papirius Cursor of in 264 door M.
Valerius Messiia naar Rome overgebracht,
waar er een op liet forum werd geplaatst.
ill 159 verving P. Scipio Nasica den zonnewijzer door een wateruurwerk, dat nu den
vreemden naam kreeg van solarium ex aqua.
In tegenstelling daarvan heet een werkelijke
zonnewijzer solcriuni descr(ptnm. - 2) terras
met borstwerin g of leuning boven op het
platte dak van een huis, veeltijds met planten
versierd, in later tijd ook wel overdekt, doch
aan alle zijden open.
Soleae, sandalen, bestaande in eene zool,
met een riem dwars over den voet, de gewone
dracht der Rom. in huis. Ook de hoeven van
last- en trekdieren werden beschermd door
solece spaitecté, kleine mandjes uit sparte of
biezen gevlochten, die om de pooten sloten
en met rieinpjes werden vastgebonden. Was,
om het spoedige slijten tegen te gaan, zulk
eene solea van een metalen zooltje voorzien,
dan was zij eene solec feureci, aan hoefijzers
schijnt men niet te moeten denken. In tijdperken van weelde onder de keizers worden
ook wel solecte arqenteae, zelfs aureae, voor
dieren vermeld. - De solecs l(qne (i, was een
voetkluister voor misdadigers.
Soli, 1) voorname stad, atheensche
kolonie op de cilicische kust ten Z.W. van
Tarsus. Tigranes II van Armenia (96-56)
verwoestte ze en bracht de inwoners over
naar Tigranocerta ; Pompeius herbouwde ze
en bevolkte ze met gevangen zeeroovers,
terwijl zij tevens den naam kreeg van Pornpeiopolis. Dit Soli was de geboorteplaats van
den stoicijn Chrysippus, en de dichters Ardtus
en Philëmon. - 2) havenstad op het W. gedeelte der Noordkust van Cyprus. - Van het
eerstgenoemde Soli wordt het woord soloecismus afgeleid voor spreken met taalfouten.
Solidus, zie Aureus.
Solinus (C. Julius), uit de 3de eeuw na C.,
schreef eene geografisch-historische schets
der oude wereld onder den titel Gollectctnea
reruni memorabilium, wat de geographic betreft,.
bewerkt naar Plinius' Nat. Historia. Later
heeft dit werkje den naam van Polyhistor
gekregen.
Solis fons, 'iI)iov bron in de libysche woestijn nabij de oase Ammonium. Des
middags was het water koud, te middernacht
kokend heet.
Solitaurilia = Suovetaurilia.
501mm, stoel met hooge massieve rechtopstaande rugleuning en met armleuningen.
Hij werd als troonzetel gebruikt door goden
en koningen. Ook de rorn. rechtsgeleerden
hadden de gewoonte, wanneer zij te huis
adviezen gaven, op een re/mci plaats te nemen.
Vandaar de uitdrukking a mubseiuiis in otium
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soliumque se confers-c = de rol van pleiter
laten varen enì zich bepalen tot het geven
van adviezen.
So!ois, 2o).6ç, 1) ver vooruitspringende
met bosch begroeide kaap in Mauretania aan
den Atlantisehen oceaan. - 2) = Soles.
Solon, 26w', zoon van Execestides, afstammeling van Codrus, ondernam reeds vroeg
als koopman verre reizen, waarbij hij meer
dan gewone kennis en beschaving opdeed. In
het openbare leven onderscheidde hij zich het
eerst door de herovering van Salamis, waartoe hij zijne medeburgers aanspoorde, nadat
het eiland kort te voren ten gevolge van een
ongelukkigen oorlog aan Megara was afgestaan, ook in den heiligen oorlog tegen Cirrha
trad hij op den voorgrond. Zijn grootsten roem
heeft hij echter verworven door zijne wetgeving, die. een einde maakte aan de verwarde
toestanden te Athene, aan de verdeeldheid
en partijtwisten, die door Draco's wetgeving
en door Cy on's pogingo m de alleenheerschappij te verkrijgen ten top gestegen waren.
S., in 594 tot eersten archont verkozen, trad
als bemiddelaar tusschen de verschillende
partijen op en deed door zijne wijze wetten
rust en tevredenheid terugkeeren. Tot oogenblikkeljke verlichting van het verarmde volk
diende de Oeoáy&a en eene amnestie voor
hen, die volgens de schuldwetten hun burgerrecht verloren hadden ; verder werd op dit
gebied bepaald, dat men niet meer zijne
persoonlijke vrijheid voor schulden zou kunnen verliezen. Vervolgens verdeelde hij de
burgerij, waarin nu ook de vrije bewoners
van het platteland werden opgenomen, in 4
klassen (z. qu,), door welke verdeeling de
staatkundige rechten der burgers, maar ook
hunne verplichtingen tegenover den staat,
van het vermogen afhankelijk gemaakt wer
den, en de voorrechten van den adel werden
opgeheven. Alleen uit de eerste klasse werden
de archonten en leden van den Areopagus
gekozen, de vierde was van alle openbare
ambten uitgesloten. Door een aantal bepa
lingen werden de bevoegdheden van de
volksvergadering, de overheden, regeerings
lichamen , rechtbanken, enz., nauwkeurig
vastgesteld (z. 0. a. Areo2sci.yus, Boi)e), het
geheele staatsleven en alle maatschappelj ke
betrekkingen geregeld. Van groot belang is
vooral ook zijne regeling van het attische
privaatrecht. Omtrent de opstelling der wetten
Z. fiEon:ç. - Om het volk te dwingen zmh
aan de nieuwe wetten te gewennen, liet hij
zweren dat in 10 jaar geen verandering er
in gebracht zonde worden. Hijzelf begaf zich
gedurende dien tijd weder op reis. Wel ontbrandde in Zijne afwezigheid de partijstrjd
opnieuw en werden in 589 en 584 zelfs geen
archonten verkozen (z. ook Damesies), wel
zag hij spoedig na zijne terugkomst, in weerwil
van zijn verzet, de hoogste macht in handen
van Pisistratcis vallen, maar zijne wetten
bleven toch voor het grootste gedeelte van
kracht en (le latere democratische staatsin
elijk uit
richting van Athene heeft zich geleid
de door S. in het leven geroepen toestanden
l
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aangeleerd, werd alttjd 111et wantrou wen beschouwd : men meende da t zil zoo tot niets
konde dienen, dan om met een schijn van
wijsh eid te pronken en recht en waarheid
te verdraaien, En inderdaad, lioewe] vele
oudere soph istcn zich op wetenschappe l~jk
gebied verdienstelijk gelnaakt hehhen (Protagoras, Gorgias, Hippias, Prodicus), waren
hunne navolgers over het algemeen niets
auders dan rhetoren, wier onderwii s zich
grootendeels tot de mededeeliug bepaalde van
allerlei kunstjes, waardoor men, misbruik
makend van de leer van Protagoras over het
betrekkelijk juiste van ied ere meening, zoowel voor als tegcn iedere zaak kon spreken.
De tegenstanc1, dien de sophisten van Socrates
en diens leerljngen, vooral van Plato, ondervonden, is de oorzaak ge,veest, dat men hen
lang ten onrechte als aanhangers eener wi]sgeerige richting met zekere geineenschappelijke leerstellingen beschouwd heeft, en 'dat
ierosolyma,
men hun, naar aanleiding van de weinige
Solymi, 2'0). uuo 1-, oud yolk in Lycia. Zie ui tdrukkingen van sophisten, die bekend zij n,
Clima»,
.
een voor zedelij kheid en godsdienst verderSontiates, 2'wn&uu, volk in .A.. quitania fel~jk stelsel heeft toegedicht, dat ztj in werkelijkheid nooit verkondigd hebben.
ten Z. van den Garumna (Garonne), voortreffeljjke ruiters en mijnwerkers,
Sophocles. 2/oqJox).fjc;, 1) Athener, zoon van
Sontius, thans 1sonzo, ri vier in Venetia, den rijken Sophillns, geb. 496 of 497. Van
die bij Aq uileia in den sin us Tergesticus
z~jn .leven is weinig bekend, onder z~jne
vrienden 'worden Herodotus en Pericles ge(golf van Triest) valt.
noemd. In den samischen oorlog was hij te
SODUS, ,2'wvoc;, aanzienlijke rivier van India,
gelijk 111et elezen strateeg en even te voren
die op den mons Vindins (Vindhya) ontspringt
had hi] het ambt van l:E).A'll'OUf.jA-/'u.,;, bekleed.
en bij Palibothra in den Ganges valt,
Sopater, .2'wnr,o:(!o,;" 1) van Paphus, klucht- Algerneen bemihd en geprezen stierf hi]. in
406 of 405, na zij n dood werden hem door
speldichter ten tijde van Alexander d. G.;
de A theners dezelfde eer bewi]zen toegekend
de weinige fragmenten, elie van zijne werken
als aan Aeschy lus, en op zijn graf werd
over zijn, zijn het eenige, dat wij van eleze
dichtsoort bezittcn, z. rpJ.i'(J.~. 2) van
jaarlijks van staatswege geofferd (z. ook
lophon). -- Als treurspeldichter wordt hem
Apamea, neoplatonisch wijsgeer, leerling van
in ouden en nieuwen tijd eenstemmig de
Iamblichus, werd op bevel van Constantiin
eerste rang toegekend; evenals HOl1lerUS 0
d. G. tel' dood gebracht, omdat hij propaganda
J(O[/lrC~';' heette, zoo wordt S. dikwijls door de
maakte voor den heidenschen godsdienst.
Sophaenetus, .2"0C{JU.i1' t:roc; , van Stymphalus, ouelen eenvoudig OC(!ff.YI-XO,;, genoemd. Reeds
bij ztj n eerste optreden (468) vertoonde zijne
een van de aan voerders del' grieksche troepen
wijze van behaudeling del' stof zoo groote
van den jongen Cyrus, waarschijuliik dezelfde,
van ,vien eene [{ i'(lOli ) A1'cX{jU.O'tr.; genoenld "Tordt.
afwijking van die van Aeschylus, dat het
Sophene, 2.'wqnrv1;, landschap in het Z:\V. toekennen van den prijs door de groote
opgewondenheid der voorstandel's van beide
van Armenia, door den Euphraat van Capriehtingen bernoeieltjkt werd; ten slotte bepadocia gescheiden. Hoofdstad: Arsanlosata.
Sophistae, O'oqnanti, in het algemeen geleer- haalde S. de overwinning. Door een derden
tooneelspeler toe te voegen aan de twee, waarden; de naaln werd toegepast op hen die
Yoor de stukken van Aeschylus berekend
in een of auder vak van ,vetenschap uitIuunt\varen, is hij in staat de handeling belangten, of e1' eene bepaalde studie van luaakten.
,vekkender, de dialogen meer afwisselend te
Ook wtjsgeeren ,verden oudtijds zoo genoelnd,
1naken. Zonder in het alledaagsche te verPythagoras zou zichzelf het eerst den naanl
vaUen, staan de personen in zijne stukken
van qnAoaoqJor.; gegeven hebben. Ten ttj de van
ons nader dan h1j .Aeschylus; de geheele
en na Pericles traden in vele grieksche steden, vooral te A.thene, onder den naanl van I handeling' ontwikkelt zich als van zelf en de
afioop ,vordt op natuur1tjkrwijze voorbereid
sophisten Inannen op als leenneesters in alles
wat voor het praktisehe leven, vooral voor i aoo1' l1e vool'tl'efl'eljjk geschilderde karakters,
den staatsman en redenuar lloodig' is. Ztj , die hij SOlns door ~welberekende tegenstellingen nag scherper doet uitk01nen; ook in
vonden grooten bijval, ook b~j de uitstekelHlhun taaJ, hoe weI alttjd edel en verheven, js;
ste mannen van hun ttjd, vonnden vele
aIle duisterheid en onduide1tjkheid venneden.
leerlingen en lieten zich goed hehden. DaarJifet ztjne 116 (v. a. 123 of laO) stukken
entegen vonden vele voorstn nders van het
behaaldt' h~j 20 of 24 luaal den eersten en
oude~ dat men de weten~ehap \'erlaag<ll-', door
zeel' dikwtjls d{-'ll tweeden prtjs.\Vij bezitten
haal' aan praktische doeleilldell (lienstbaar
te Inakell, en ,velsprekclldheid, als epne kUllst I e1' van nog 7 stukkell in hun geheel, beneontwikkeld. - Ook als diehter toonde S.
111ee1' dan, gewone talenten, vooral beroemd
is zijne elegie, waarmec1e htj de Atheners tot
de herovering van Salamis aanspoorde ; wi]
bezitten van zUne gedichten, die door (fe
Atheuers ook lang na zUn dood in hooge
eer gehonden werden, nog vri] talrijke fragmenten, meest van staatkundigen of wijsgeerigen inhoud. Als een van de 7 wijzen
had hij tot spreuk lt1Johl ay(ol. - J1lj stierf
in 559 op den leeftijc1 van ornstreeks 80 jaar.
Solonins ager, streek in Latium, ten Z.O.
van Ostia, die zich tot het grondgebierl van
Lanuvium uitstrekte.
Solus, Soluntum. ~'o}.ov;·, .2,'0Aou ';', oude
havenstad op de N.-kust van Sicilia, carthaagsche volkplanting, ten O. van Pariormus
(Palermo ).
Solygia, 2'oJ.i'yfI,((, vlok in Corinthia op
den berg Solygius, ten Z. van Cenchreae.
Solyma, Tit 2'0).1 /# (( , 1) === Clima«. - 2)

n
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vens een groot aantal fragmenten. Het zijn
de volgende : Antigone (441), Oedipus Tyrannus, Aias, Traehiniae, Electra (± 413).
Philoctetes (409), Oedipus Coloneus. - 2)
kleinzoon van den vorigen, treurspeidichter.
- 3) atheensch veldheer, werd in 425 met
eene vloot naar Sicilië g ezonden en ondersteunde de democratische partij in de burgertwisten op Corcyra; later werd hij, ouder
vermoeden dat hij zich door de Siciliërs had
laten omkoopen, verbannen.
Sophonisbe, 2oj okîjii, dochter van den
carthaagsehen veldheer Hasdrubal (z. a. n°. 4).
Zij koesterde een onv.erzoenljken haat tegen
Rome. Daarom ook eischte Scipio hare uitlevering (zie 7J[cisiiiissa), uit vrees dat Masinissa's trouw tegen Sophonisbe's inbiazingen
op den duur niet bestand zou zijn.
Sophron, I(QW)', van Syracuse, z. Mimes.
2Û)qQO1ieT(C, opzichters over de atheensche
epheben, die op het gedrag der jongelieden
toezicht hielden. Jaarlijks werden door iedere
phyle drie candidaten, boven de 40 jaar oud,
voor dit ambt aangewezen, en uit ieder drietal werd een door het volk verkozen. Zij
werden van staatswege met een drachme per
dag bezoldigd.
Sopianae, stad in Pannonia Inferior, ten
N. van den Dravus.
Sora, icipa, volscische stad in Latium
aan den Liris, met sterke muren en een sterken burcht. De Rom. hadden er eene latijn
sche kolonie heengezonden, doch in 315
hadden de Soraners de kolonisten omgebracht
en zich bij de Samiiieten aangesloten, eene
daad, waarvoor zij in 314 zwaar moesten
boeten. In 303 werd Sora andermaal lat.
kolonie.
Soracte, geuit. -is, berg in het Z.O. van
Etruria nabij den Tiber. Op den top, die ook
wel eens nog in den zomer 1uet sneeuw bedekt was, stond een tempel van den god
Sornus, tot wiens eer daar op sommige
tijden feesten werden gevierd, en aan den
voet een tempel van Feronia.
Sornus, 1) een sabijrisch god, die op den
Soracte vereerd werd en gewoonlijk voor
denzeifden gehouden werd als Apollo, maar
die in werkelijkheid tot de goden der onderwereld moet gerekend worden. Bij zijn jaarlijkseh feest gingen zijne priesters, die tot
het geslacht der IIii'22i Soia)zï behoorden, met
de ingewanden der offerdieren in de hand,
blootsvoets over brandende hoopen hout. Zij
waren van den krjgsdienst en andere staatslasten vrijgesteld. - 2) Zie Barea Soivoz (s .
-- 3) geneesheer en schrijver over gences
-kundeor
Traidnus en Hadriinus.
Sorthee, een meer in Gallia Narboneusis,
dicht bij (Te rivier Ruscino, aan den voet
der Pyrenacën, dat met een dikke korst
modder of veen bedekt was.
Sorthdgtus, in eene Éoya sOr(izda gehuld,
als beschuldigde, om het medelijden der
rechters op te wekken.
Sordones, kleine stain in Gallia Narhonen
-si_Hofdta
: Ruscino.
Sortes, eene soort orakel door het lot.

Eiken plankjes, waarop spreuken en teekens
waren ingesneden, waren tot een bundel
saamgehonden. Door een knaap werden zij
getrokken en dan het antwoord er uit opgemaakt (Soi-i1eqium, z)oa' r'.). Door
(iroogte krornpen zij wei eens, ook sleten zij
door het gebruik af, en dan gebeurde het
wel, dat er een plankje van zelf tilt den
bundel viel (so r es mci .ponte atenaacte).
De incest beroemde dezer orakels waren die
van den Fortuna -tempel te Praeneste en van
Caere.
Sosibius, Xorog, 1) uit Sparta geschiedschrijver en chroriograaf ten tijde van Ptolemaeiis Philadelphiis. -- 2) leermeester van
Britannicus, een werktuig van Messalina,
later. door toedoen van Agrippina ter dood
gebracht.
Sosigenes, van Aiexandrië, peripatetisch
wijsgeer en sterrenkundige, schreef o. a. cornmentaren op eemge werken van Aristoteles
en hielp Julius Caesar bij het verbeteren
van den rorn. kalender.
Sosii. 1) C. praetor in 49, werd in
37 door AntonilTs belast met den oorlog
tegen Antigonus, zoon van den Maccabacër
Aristobftlus (z. a.), die met de hulp van den
parthischen kroonprins Pacorus het bestuur
over Judaea vermeesterd had. Sosius versloeg Antigonus en bracht hein ter dood,
zoodat Herödes I (z. a.) bezit van den troon
kon nemen. In den burgeroorlog was hij op
de zijde van Antonius, doch verzoende zich
na den slag bij Actium met Octavidnus. 2) Q. Sosius Seneclo, consul onder Trainus,
was een beguristiger van Plutarchus, die
verscheidene levensbeschrij vingen aan hem
opdroeg. - 3) Q. Socius Falco, na den dood
van Commodus mededingcr van Pertinax naar
de keizerskroon ; zoo P. hem niet het leven
had gered, zou hij zijn pogen niet den dood
bekocht hebben. - 4) de gebroeders Sosii,
bij wie Horatius zijne geschriften uitgaf.
Sosihis, ithoç, Laeedaemoniër, leermeester en vriend van Hannibal, wiens daden
hij beschreef. Polybius spreekt over zijn werk
een ongunsti g oordeel uit.
Sosipater, .hO(L rQoç, dichter der nieuwe
attische comedic. Van een van zijne stukken is een vrij groot fragment bewaard
gebleven.
Sosiphalles, .wotpc2', van Syracuse, treurspeldichter ten tijde van Philippus en Alexander. Hij schreef 73 stukken, behaalde 7 maal
den eersten prijs en werd in de alexandrjnsche pleias opgenomen.
Sosistratils, 2OJOOTQ4C TOÇ, 1) Syracusaan,
hoofd der oli g archische partij na den dood
van Timoleon, werd door Agathocles verbannen en ging naar Agrigenturn. -- 2) tyraii.
van Agrigentum die, dooi- Syracuse aan te
vallen, den Carthagers aanleiding gaf zich
in de g'rieksche aangelegenheden te mengen.
Toen tegen hem de hulp vaii Pyr hus ingeroepen werd, moest S. vluchten (275).
SositheLis, 2%.koo 0 oç van Aiexandrid in
Troas, trad te Athene en Alexandrië in
Aegyptc als treurspcidichtei op cii werd in
r
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de alexandrjnsche peias opgenomen. Zijn
bloeitijd was omstreeks 280.
Sospita, redster, bijnaam van Juno, waaronder zij vooral te Lanuvium vereerd werd
en te Rome een tempel had.
Sostlienes, Xwo&'ç, een Macedoniër van
geringe afkomst, die koning Antigonus
(iondtas dwong de regeeriug neder te leggen,
zich aan het hoofd van het leger stelde en
de (ialliërs uit het land joeg (280). in het
volgende jaar sneuvelde hij echter bij een
nieuwen iii val der Galliërs.
Sostratus, IcoiQaroç, 1) een zeeroover die
zich ten koste van de Atheners van het eiland
Halonesus meester maakte, van waar hij door
Philippus van Macedonid verdreven werd. 2 Macedoniër, ter dood gebracht als medeplichtige aan de samenzwering van Elermohas.
3) van Cnidus, beroemd bouwmeester,
die o. a. den vuurtoren op Pharus bouwde.
- 4) beroemd geneesheer te Alexandria uit
de 2 -ic helft der eerste eeuw, vooral beroemd
als chirurg. Er zijn nog fragmenten van zijn
werken over.
Sosus, Iiooç, van Pergarnus, uitvinder
van de ingelegde mozaiek -vloeren. Een nabootsing van zijn duiven op den rand van
een schaal vindt men in het eapitoljnsch
Museum te Rome. Ze stamt uit de villa
Hadriani.
Sotades, 2WT(C?17Ç, van Maronda, schrijver
van onzedeljke gedichten van mythologi
schen inhoud (versus SoEa (le?). Hij leefde onder
Ptolemaeus Philadelphus, en naar men verhaalde werd hij in zee geworpen, omdat hij
het huwelijk van den koning met diens zuster
Arsinoë bespot had.
I()r1(), i) bijnaam van verscheiden goden en godinnen, waarbij men hen
aanriep, als men om redding uit nood of gevaar bad. Vooral wordt die naam aan Zeus
gegeven, maar ook aan Poseidon, Apollo,
Dionysus, Hera, Artemis e. a. - 2) bijnaam
van Ptolemaeus I en Demetrius iii.
Soteria, 2Û)rQa, feest ter eere van Apollo,
jaarlijks te Delphi gevierd, ter herinnering
aan den inval der Gallidrs in 279, die door
de hulp van Apollo afgeweerd was.
Sotion, ^:ortûj', 1) van Alexandrië, wijsgeer uit de school der Sextii, leermeester van
Seneca, en schrijver van een werk van geniengden inhoud, Kftmç 41wl&aç. - 2)
van Alexaridrid, l)eripatetisch wijsgeer en
letterkundige in de 2de eeuw.
Sottites = Soiltiates.
Spalatum, thans Spalatro, vlek nabij Sa
prachtige villa-lnaiDmt,er
van Diocletidnus, waar deze keizer zijne laatste levensjaren sleet.
Sparta, ^zri ni, of Lccedaeiiiov 4ncJa /. 0)
de hoofdstad van ILaconica, hij Homerus i)
zoli1 A(CfJ(/((JJ' geheeten, omdat het in een
kom van hei-gen gelegen was. Het was op
onderscheidene heuvels gebouwd aan den
rechteroever van den Eurötas. Tot 206 was
de stad niet omaiuurd, (loch niettemin sterk
door hare ligging. Aan eeis der hoogste beuvels, waarop (Ie tempel van Atliëiia Chal.
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cioecus stond, werd de naam Acropolis gegeven. In dezen tempel stierf Pausanias den
hongerdood. Aan den voet der Acropolis lag
de aqoi-a niet de peuzisclie gvuanc7eij (Oroâ J17die uit den perzischen buit was gebouwd
en waarvan bet dak door beelden van Perzen
Oj) de wijze van caryatiden werd gedragen.
Aan den Eurötas lag de 17aeaflise(-J8, eene
door platanen belommerde oefenplaats der
sparta ansche j ouigelingsch ap Tij den s den trojaanschen oorlog regeerde te Sparta Mene.
ldus ; liet bekleedde toen geene voorname
plaats onder de steden van de Peloponnesus
en stond verre achter bij Argos. Na de dorische
volksverhuizing kwam Sparta aan de beide
zoons van den Heraclide Aristodëmus, de
tweelin g broeders Eurystbenes en Procles. De
zoon van Eurvsthenes was Agis, naar wien
het ééne koninklijke stamhuis genoemd
wordt. De dorische stam was krjgshaftig
en door de wetten van Lycurgus werd Sparta
de militaire staat bij uitnemendheîd van
Griekenland. Dit ondervond Messenia (z. a.),
en ook Athene dolf, grootendeels door eigen
schuld, in den peloponriesischen oorlog het
onderspit (404). Sedert dien tijd liet Sparta,
niet altijd door eerlijke middelen, zich in
Griekenland overwegend gelden, tot liet door
Epaminondas gefnuikt werd (371). Van nu
af begon het tijdperk van verval, terwijl de
toenemende oligarchic de macht in handen
van enkele familiën bracht. Vruchteloos
trachtte het zich tegen Macedonia aan te
kanten. De po g ingen van Agis iii (z. a.),
om eene hervorming tot stand te brengen,
mislukten ; beter slaagde Cleomenes III (z. a.),
doch Ardtus van Sicyon vreesde de macht
van een herboren Sparta en de slag bij Sellasia (22 1 ) maakte een einde aan de regeering
van Cleomenes. Met hem nam het huis der
Heracliden een einde. Van nu af was Sparta
overgeleverd aan de tyrannic ; berucht zijn
Machanidas (2 1 0-207) en Nabis (207— i92).
In 192 dwong Philopoemeui, de strateeg van
het aehaeïsch verbond, Sparta tot dit verbond
toe te treden, en in 1 89 werd het wegens
poging tot afval streng gestraft en werd het
overblijfsel der lycurgische wetgeving afgeschaft. De onderdrukte wrok der Spartanen
verschafte den Horn. eene welkome gelegenheid om in Griekenland op bedekte wijze
het twistvuur aan te blazen, totdat het land
in 146 rom. provincie werd. Sparta bleef eene
civitcus h7era.
Zie ook Laconicci.
Spartacns, EJtIiQE(LZOÇ, een Thraciër, achtereenvolgens herder, soldaat, roover, gevangene,
zwaardvechter. Met omstreeks 70 metgezellen
ontsnapte hij in 73 uit eene zwaardvechterskazerne te Capua. Reeds terstond behaalden
zij eenig voordeel op de militie van Capua
en bereikten den Vesuvius, doch zagen zich
daar weldra ingesloten door 3000 man onder
den propraetor C. Claudius Glaber, die den
eeni g en destij ds bestaan den uitweg bezette.
De zwaardvechters echter vlochteri ladders
van op den berg gioeiende wilde wijngaard
ianken, kwamen daarlangs aan den steilen
kant van den. berg naar beneden, en vielen
.

.
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SPARTARIUS CAMPIfS----iSPHODR1 AS
Claudius zoo onverhoeds op het lijf, dat zijn
legioen de vlucht nam. Van alle zijden stroomd en nu weggeloopen slaven toe ; ook de praetor
P. Varinius en zijne legaten Furies en Cossinius werden totaal verslagen. De slaven hadden
zich nevens Spartacus nog twee aanvoerders
gekozen, Crixus en 0enomaiis. De laatste
schijnt reeds vroeg gesneuveld te zijn, t a sschen de beide overige ontstond een ernstig
verschil van gevoelen. Spartacus wilde zoo
spoedig mogelijk met de zijnen, meest Thraciërs en Galliërs, Italië verlaten om naar hun
vaderland terug te keeren ; Crixus daarentegen had zich met 30000 man van heul afgescheiden om . te moorden en te plunderen,
daar zij niet wilden heengaan zonder den
buit van Italië mede te nemen. Crixus sneu
derden van zijn leger-veldin72mtw
tegen den Consul L. Gellius Poplicola en den
propraetor Q. Arrius, doch Spartacus versloeg
eerst den anderen consul Cu. Cornelius Lentulus, daarna Gellius en toen den proconsul van
Cisalpina, C. Cassius. Na deze overwinning liet
Spartacus bij een lij kfeest voor Crixus 300 rom.
krijgsgevangenen als gladiatoren vechten. Hij
had toen nog 120000 man bij zich, waar
hij reeds tot aan den Padus (Po) was-med
gekomen ; thans echter weigerden zij zijne
plannen verder te volgen, hij moest weder
zuidwaarts trekken, doch kreeg nu te doen
met den praetor IVI. Licinius Crassus, die er
in zes maanden tijds in slaagde, de slaven
in Lucania te verslaan, waarbij Spartacus
met 60000 der zijnen volgens Livius of 12500
volgens Plutarchus sneuvelde (71). Zijn lijk
werd niet gevonden. Zesduizend gevangenen
werden langs den weg van Rome naar Capua
gekruisigd, vijfduizend anderen, die met versnelde marschen de Alpen zochten te bereiken,
liepen juist Pompeins in den mond op diens
terugkeer uit Hispania.

Spartarius Campus = Campus Spartarias.
Sparti, . 7((ozoi, z. Cadmus.
Sparti anus (Aelius), een der scriptores historiae Augusfae, schrijver der levens van
eenige keizers nam. van Hadridnus, Marcus
Aurelius, Verus, Septimius Severus, Peseennius Niger en Macrinus. Ze zijn later overgewerkt.
Spartoeus, .Jré(roxoS, naam van een vijftal koningen der tweede dynastie van het
bosporaansche rijk, van 438-284.
Spartólus, stad op Chalcidice,
ten W. van Olynthus.
Spasinu (Pasins) Charax, zie Charax.

Spectabilis, titel der tweede klasse van
ambtenaren onder Constantijn den Gr.

Spectio z. cruyurict.
Speeulatóres, 1) spionnen in den oorlog.
,

— 2) lichte troepen, die op verkenning worden uitgezonden = exploratores. -- 3) ordonnansen. — 4) bereden lijfwachten.
Sperehéus, 2,v-ep to , aanzienlijke rivier
ten Z. van. Thessalia, in het gebied der Polopers en Aenianen, die zich in de Malische
golf stort. Als riviergod is hij een der zoons
van Oceanus en Gaea, en bij Polydóra, dochter
van Peleus, de vader van Menesthius.
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S perthias, Jo i e(, z. Bulis.
Spes , personificatie van de hoop. Zij had
te Rotree verscheiden tempels, de oudste hiervan was tijdens den eersten punischen oorlog
aan het forum olitorium gebouwd, waar men
haar den Iston Augustus offers bracht. Zij
wordt afgebeeld als een schoone, jonge vrouw,
die niet de linkerhand haar lang gewaad een
weinig opheft, en in de rechterhand een ontluikende bloem draagt.
2 ztsvoi -vLOG, Z. Loh6 cu .

Speusippus, 2;t i'oL7c;coc, zoon eener zuster
van Plato, werd door zijn oom niet veel liefde
en zorg opgevoed; naar het schijnt vergezelde
hij hem op een zijner reizen naar Sicilië,
waar hij kennis maakte niet de leer van Py thagoras, waaruit hij het een en ander overnam. Na Plato's dood stond Sp. aan het hoofd
der academie, maar wegens lichaamszwakte
kon hij slechts tot 339) als leeraar werkzaam zijn, en in 334 maakte hij door een
vrijwilligen dood een einde aan zijn lijden.
Hij was ongeveer (30 jaar oud geworden. Van
zijn talrijke werken, die Aristoteles voor 3
talenten kocht, is niets bewaard gebleven.
SJ)hhacteria, 2baxriu, eilandje op de mes
kust, thans Sfagia, bekend in den-senich
peloponnesischen oorlog (zie Pylus n". 3 en
Cleon-).

Sphaeria, Xq'fLLGCCt, eilandje op de kust van
Argolis, nabij Troezen en Calauria.
Sphaeristerium, o^f^L^L^z^^LO^^, zaal voor
het bij de ouden zoo geliefkoosde bal- of
kaatsspel, zooals men in de grieksche gymnasiën, de rom. badhuizen en ook in de huizen
en op de buitenplaatsen der rijke Rom. vond.
Sphabia, .^waty^(t = Sphacteria.
Sphendale, 2be'cYcil.ii, vlek in het N.O.
van Attica, tussehen den berg Paraes en de
kust.
fp^,'croi'ij cap Junditores, slingeraars, lichtgewapenden, die met een slinger van leder,
soms van biezen, in de oudste tijden van wol,
boden kogels of groote steenen naar de vijanden wierpen. Onder de Grieken muntten de
Rhodiërs uit door behendigheid en zekerheid
in het behandelen van dit wapen, in de rom.
legers dienden daarvoor vooral Balearen.
Sphettus, Xcpq ruós, vlek in het Zuiden van
Attica, aan den weg van Athene naar Sunium.
Sphinx, ssGy , dochter van Typhon en
Echidna of van Orthrus en Chimaera, een
monster met het hoofd en de borst eener
vrouw en verder de gedaante van een leeuw
met vleugels. Zij zat op een rots nabij Thebe
en gaf den voorbijgangers een raadsel op,
wie het niet kon oplossen, werd gedood. Het
raadsel luidde : Welk wezen heeft nu eens
vier, dan weer twee, dan weer drie voeten,
en gaat langzamer naarmate het meer voeten
heeft? Oedipus vond de oplossing (mensch),
waarop de Sph. zich van de rots in de diepte
stortte. — De aegyptische sphinxen hebben
eveneens de gedaante van een leeuw, maar
zijn ongevleugeld en hebben liet hoofd van
een man.
Sphodrias, 2^ofln^fLÇ, spartaansch veldheer,
die in 378 harmost van Thespiae was en
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een aanval op den Piraeus deed. Toen deze
aanval mislukt was, werd wel beweerd, dat
Sph. zich door de Thebanen daartoe had
laten omkoopen, om de Atheners in een
oorlog niet Sparta te wikkelen, doch toen
hij daarvoor te Sparta werd aangeklaagd,
wist A_gesildus zijn vrijspraak te bewerken.
Rij sneuvelde in den slag bij Leuctra.
Spina, iïcii'a, 1) stad aan den zuidelijken
mond van den Padus cPo), welke monding
naar de stad osfiem 5pineticum heet. De stad is
waarschijnlijk oorspronkelijk uxnbrisch, snaar
reeds vroeg door Etruriërs bezet; ze is evenals Adria uitvoerhaven voor barnsteen. — 2)
stad in Gallia Transpadna aan den Addua

(Adda).

Sputa, zie circus.
Spino, beek bij Rome, niet nader bekend.
Spinther, bijnaam van eenige Leatecli in de
yens Cornelia, z. Cornelii n° • 50.
Spitamenes, X,a^r«a/ )ïS, generaal van Darius Codomannus, medeplichtige van Bessus.
Ook nadat hij dezen uitgeleverd had, zette
Sp. den oorlog tegen Alexander voort, zelfs
wist hij scythische volksstammen tot een bondgenootschap te bewegen; toen echter zijne
zaak hopeloos stond, werd hij door de Scythen
gedood en zijn hoofd aan Alexander gezonden.

Spithradátes, Spitlirid.,

Q^oru ti c ,

sa-

traap van Ionië en Lydië onder Darius Codomannus, werd in den slag bij den 0-rantoils, terwijl hij op Alexander zelf een aanval
deed, door Clitus gedood.

Spolatum. = Spalatum.
Spolétuni, -tium, Znoar' rcor, thans Spoleto,
umbrische stad aan de via F1aminia, in 241
lat. kolonie. In den burgeroorlog had het
veel van Sulla te lijden en in later tijd van
de Gothen.
Spolia opi.m.a . Onder spolia verstaat men de
wapenrusting, die de overwinnaar den ver
vijand ontneemt. Deze spolia worden-slagen
o])iraa genoemd, wanneer de eene veldheer
den anderen in den strijd eigenhandig doodt.
Zoo behaalde Romulus de spolia opima in den
strijd tegen de latijnsche Caeninensers, evenzoo de consul A. Cornelius (('ornelii n °. 3)
in 428 op den vejentischen koning Tolumnius, en in 222 de consul M. Claudius Marcellus (Clauclii n°. 30) op den gallischen aanvoerder Virdumarus in den slag bij Clastidium.
^;/tordogpioot, zie 0l^nlpia (th ' 0),.).

Sporades, de eilanden, die in de
Aegaeische zee tusschen Creta, Rhodus, de
kust van Asia en de Cycladen verspreid
liggen.
Sportula, een mandje niet eetwaren, zooals
de clientes (z. a.) ontvingen bij de salutatio
nl-aíutina. Later werd het een geschenk in
geld, en kreeg sportulae de beteekenis van
emolumenten, zooals presentiegelden en dgl.
Spurinae, etruscisch geslacht. 1) Spurina
(Spurinna), een haruspex, zou Caesar in den
ochtend van den moord gewaarschuwd hebben,
dat hem een onheil dreigde. — 2) Tlestricius
,Spurina, streed in 69 n. C. voor Otho tegen.
Vitellius, overwon later als leyatus Germanise
Inferioris de Bructeri ; hij maakte * ook laY
.

tijnsche en grieksche gedichten. De gedichten,
olie op zijn naam staan, zijn onecht.
Staberii. 1) L. &aber us, aanhanger van
Pompeius had het bevel te Apollonia op de
epirotische kust, doch ontruimde liet bij Caesar's nadering in 48. — 2) Staberius Eros,
latijnsch taalkundige, schrijver van een werk
(Ie proporlione, leermeester van Brutus en
Cassius. — 3) Stc<berilos, een rijkaard bij Horatius, overigens geheel onbekend.
Stabiae, oude stad aan de campaansche kust,
ten Z. van Pompeii, door Sulla in den marsischen oorlog in 90 verwoest. Het herleefde
later als villa-dorp, maar hoorde toen tot
het grondgebied van Nuceria. In 79 n. C.
werd liet bij de uitbarsting van den. Vesuvius onder de asch bedolven. Later komt
liet weer voor als badplaats, tgw. Castellamare
di Stabia.
Stadium, ardd ol, de renbaan in een gymnasium, ook de enkele wedloop, waarbij men.
eenmaal de baan afliep. Als afstan.d.smaat is
het st. 600 gr. voet, ongeveer 182 m. ; naam
en lengte heëft deze maat van de renbaan te
Olympia.
Stagirns, `c áyst tto,, ook Stay7ra, rc 2tci75 (t, kolonie van Andrus, in liet N.O. van
Chalcidice, geboorteplaats van Aristoteles, op
wiens verzoek Philippus van Macedonia de
door hem verwoeste stad liet herbouwen.
Staiénus, naam in de yens_'lelia, zonder
historisch belang. In Cicero's oratio pro Cluennlio komt zekere C. Lelius Paelus Staienus
voor, die een schurkachtig voogd en een
omkoopbaar rechter was, en de som, waarmede
hij ook andere rechters zou omk oopen, in
zijn eigen zak stak.
Stains Mureus (L.), veldheer van Caesar,
belegerde met Q. Marciust Crispus (1Iaucii
J. 11), Q. Caecilius Bassus (Caecilii n°. 28)
te Apaméa ad Orontem, maar sloot zich in
Maart 43 - bij Cassius aan, en werd als
vlootvoogd naar de Adriatische zee gezonden,
waar hij den overtocht van Antonius en
Octavittnus niet wist tegen ie gaan. Na den
dood van Brutus • en Cassius sloot hij zich
met zijn vloot bij Sex. Pompeius aan, die
hem echter spoedig liet ombrengen. V.a. was
zijn naam $taíius .Murcus.
StaplIylus, z'rc q v ^oS, zoon van Dionysus
of Theseus en Ariadne of van Dionysus en
Erigone, een van de Argonauten.
Stasánor, I, c«Oávwe, van Cyprus, onder
Alexander satraap van Ariane en Drangiine,
na Alexanders dood van Bactria en Sogdidne,
waar hij zich in weerwil van de aanvallen
van Antigonus staande hield.
Staseas, van Neapolis, peripatetisch wijs.
met Cicero bevriend.
Stasierates, 2'raootedr , z. Dinochares.
Stasinus, Xzaoai'oe, van Cyprus, waarschijnlijk uit de 8ste eeuw, een van de cyclici,
wiep door sommigen een episch gedicht
(KKi'itoun f' cri) werd toegeschreven, dat de gebeurtenissen van de bruiloft van Peleus tot
aan het begin der Ilias behandelde.
Stata Mater, eene godin, die te Rome aan
werd tot afwering van branden, Zij-geropn
-
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Agrippîna, de gernalin van keizer Claudius.
Hijbenaiuzichzelf liet leven (53. --- 6)
S(eilt ]ies.(flina, dochter van n. 5, huwde
in 65 a. C. met \Testinus. Over dit huwelijk
waskeizerNerowoedenden hij liet hem
huis vermoorden zie Vestini n 2),
1, inzijn
waarna hijStatilia totvrouw nam. Later
verloofde zij zich met Otho, wiens dood hem
belette haar tot keizerin te verheffen.
Statïra, Xcárt, 1) gemalin van Artaxerxes Mnemon, door hare sclioonnioeder Parvsatis vergiftigd. - 2) gernalin van Darius
S'fatzellcie.
(iodomannus, werd na den slag bij Issus door
Statii. 1) Seaius Altlie Oppivzicus, rom.
Alexander gevangen (yenomen en stierf kort
ridder, die zijn zwager en twee van zijn eigen
daarna. - 3) z. Bco'sine n ' 1.
zoolis om het leven bracht, en zijn stiefzoon
A. Cluentius Habitus trachtte te vermoorden, i
Statonia, oude stad in Etruria ten N. van
\Toici, aan het riviertje Albinia en den lacu
om zich diens fortuin toe te eigenen. Door
Statoniensis. ten W. van den lacus VolsiCluentius aangeklaagd, poogde hij zijn rechriiensis.
ters om te koopen (zie kSOcaUa), doch moest
zichdoorvrijwillige ballingschap aan het
Stator, bijnaamvan Jupiter, oorspronke lijk beteekenend: hij, die de vluchtende legers
vonnis onttrekken (74), - 2) SIaius A/biva
tot staan brengt ; later gaven de Horn. er de
Oppictnicus, zoonvan n. 1,beschuldigde
beteekenis aan van instandhouder, bevestiger.
Cluentius (z. a.), dat deze den ouden Oppianicus had pogen te vergeven. - 3) Statics
Statorii. Q. Scforius, in 213centurio
Sebisus, rom. zeevaarder, ontdekker der Ca- , onderde Scipio's in Hispania, ging naar
narische eilanden, en schrijver over aardrjks- I koning Syphax, om diens leger in den wapenhandel te oefenen.
kunde, leefde in de eerste helft van de eerste
. eeuw n. C. - 4) L. Sfriius JIureus, Z. Stiius
Ste11s (Ste11tis) campus, vruchtbare streek
in het N. van Campanianabij den ager
T[ureus. -- 5) Al. SctIius Prisecs, iom. veldheer, veroverde ± 163 na C. de armenische 1 }'alernus. Oorspronkelijk maakte deze streek
een onderdeel uit van den ager Campnus
hoofdstad Artaxata.
6) Saias, vrjgelaterie
(het land van Capua), maar in 211 werd ze
van Q. Cicero, die veel invloed op hem had.
- 7) P. Papinies Sealius (+ 5 - 96 na C.), ervan afgescheiden. In 59 bij de lex Julia
agraria werd ook de ager Stellas evenals de ove
te Neapolisgeboren, doch te Rome opgerige ager Campapus met kolonisten bevolkt.
voed, beroemd improvisator, dichter van twee
epische gedichten, Thebais, in 12 boeken, en
Stemmata, soort van loofwerk, waarmede
de irncsyices maiorem tot een stamboom verJe/lilleis (onvoltooid), alsmede van 'i boeken
eenigd werden.
mengelpoëzie onderdennaam Si/rae. —8)
Satius (]cieeilics,zieCciecilii ri°. 31. - 9) j
Stentor, irvru, een van de Grieken voor
Trcije,beroemddoorzijn sterkestern. Hij
Staius Gellius, zie GelUl n°. 1.
kon zoo hard schreeuwen als 50 andere mannen.
Statilii. 1) Stafilius, een dapper marsisch
r'fz)tjQoç,oude stadin
krjgsman, die aan Rome trouw bleef, toen
Stenyclrus,
Messenia,eenmaalde residentie der messe
zijne landslieden tot Hannibal overgingen.
nische koningen uit de Doriërs.
2) 1. Stcililises, een van de saamgezworenen
van Catilina, die Rome in brand zou ateStephanus, irioq, beeldhouwer te Rome,
uit de 2 de helft der eerste eeuw.
ken. - 3) Staiiias, aanhanger van Cato van
Utica, die zich bij Cato's dood ook van het
Steropes, 2cpu7ryç,een van de Cyclopen.
leven wilde berooven, doch door zijne vrienStertinii. 1)L.Sferinius,als proconsul
in 199naar Hispania gezonden, bracht in
den hierin verhinderd werd en later hij Phi196een buit van 50000 pond zilver naar
lippi in de handen zijner vijanden viel en
Rome. - 2) Serfinius, een stoicijnsch wijsgedood werd. - 4) T. Staiuias Tauïus, legeer, bij Horatius in gesprek met Damasipgaat van Octavidnus, streed in 36 tegen Sex.
pus.
3) Q. Serinius, een bekwaam arts
Pompeins op Sicilia, veroverde na de afzetonderdeeerste keizers, evenals zijn broe
ting
v
an Lepidus Sicilia en Africa, streed
der. --- 4) L. Seerinius, legatus van Germain34/33 in Dalmatia tegen de Dalmaten,
nicus, versloeg in 15 en 16 na C. de Briicteren
stond "aan het hoofd der landingstroepen bij
Actium (31), onderwierp later (29) de Canta-1 en Angrivariërs en ollderwierp Segimerus
briërs, Asturiërs en \Taccaeërs in Hispania, n° 2. --- 5) L. Serinius Avïus, dichter
tijdens Domitiënus, een vriend van Martiddis.
was in 26 consul, en werd in 25 door Angustus
tot praefectus urbi benoemd. Uit eigen fondStesagoras, Iray6pnç, volgde zijn oom
Miltiades n°. 1 op en werd na eene korte
sen bouwde hijin 30te Rome het eerste
regeering gedood. Hij was een oudere broeder
steenen amphitheater. Hij was een groot vriend
van Miltiades nö. 2 .
van Augustus. - 4a) T. Slctlili?i8 Si$ennci
Tauiu, consul. in 16 n. C. - 5) T. Stoeiiiu. uI.zuStesiehorus, 2oxopoç, van Himera, een
ru,ç, consul 44 n. C., een rijkman, wiensinoeder
van de heroemste grieksche lierdichters,
cene Valeria Messalina (Corvina) was, werd 640-555. In een van zijne gedichten noemde
om Zijne schatten aangeklaagd van knevelarij : hij Helena de oorzaak van al de rampen, die
en tooverj (Z. Tarquiii), op aaristoken van uitden trojaanschen oorlog voortgekomen
was in beteekenis verwant met Vu1cniis eu
Vesta; haar beeld stond op liet forum, waai
'S nachts te harer eer een vuur brandde.
Stater, oc(11Q, oorspronkelijk lydische gou
den iiiunt ter waarde van ongeveer 22 attische drachnien. Zij was niet slechts in Griekenland algemeen (rangbaar, maar werd ook door
velef grieksche staten geslagen en uitgegeven.
Statielli, -elliites, -ellenses,kleinelig.urische volkstam, tusschen den Padiis (Po)
en de Apennijuen, met de badplaats aqcce

.--.
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varn ; tot straf daarvoor werd Iii) blind en
zicht niet terug, voordat hij
hij kreeg het ge
in eene palinodie (z. a.) verklaard had, (lat
slechts eene schijngestalte Paris naar Troje
vergezeld had. Om politieke redenen moest
hij uit ilirnera vluchten ; zijn graf was te
Catana nabij de naar hem genoemde poort.
Van zijne door de ouden hooggeprezen
werken, waarvan slechts fragmenten he
waard zijn, hebben de meeste, wat hun inhoud betreft, veel overeenkomst met het epos;
hij tracht echter in de oude mythen en sagen
een zedeljke beteekenis te vinden en de
rechtvaardigheid van het goddeljk wereldbestuur aan te tooneii.
Stesieles, ici1ca.)fç, aanvoerder van een
troep lichtgewapenden, door de Atheners aaii
Corcyra te hulp gezonden, toen dit door
Mnasippus bele g erd werd (373).
Stesimbrotiis, van Thasus,
leefde ten tijde van Cimon en Pericles te
Athene als sophist en hield zich vooral met
de verklaring van de gedichten van Homerus
bezig. Zijne levensbeschrjvingen van Themistocles, Pericles e. a. schijnen weinig geloofwaardig geweest te zijn.
Stheneboea, 2hvi 1Jot, zie ZIIZCa. Naar
haar wordt Bellerophon Sheneboius lieros
genoemd.
Sthenehis, 2&u)oç, 1) zoon van Perseus
en Andromeda, koning van MycCnae, vader
van Eurystheus. - 2) zoon van Capaneus en
Euadne, een der epigonen (z. Adrasus), vriend
en krjgsmakker van Diomëdes voor Troje.
- 3) zoon van Androgeos, volgde Heracles
op diens tocht tegen de Amazonen ; later
regeerde hij met zijn broeder Alcaeus over
Thasus. - 4) vader van Cycnus, naar hem
wordt de zwaan Stheneleis volucris genoemd.
- 5) treurspeldichter te Athene, door Aristo
phanes e. a. om zijne weinig verheven ge.
dichten bespot.
Sthen(n)is, 2&'(ç, van Olynthus, beroemd
beeldgieter ten tijde van Alexander d. G.
Stheno, eene van de Gorgonen.
Stibathum = Sigma.
Stigma, het brandmerk, dat op het voorhoofd werd ingebrand, b. v. K voor codes,niaores volgens eene zekere ier Renimics, . F
voor weggeloopen slaven, feyltivi, of voor
dieven, fisres. Het schijnt, dat men zich niet
altijd met eene letter vergenoegde. Ook werd
het merk niet altijd ingebrand, maar ook
wel met een scherp gepunt werktuig ingegrift, z 0 6 dat liet litteeken bleef. Op deze
wijze werden onder de latere keizers ook
recruten en dwangarbeiders op den arm gemerkt.
Stigmatias, (irtyu(Zriaç, een genierkte slaaf;
zie si9'rna.
Stilieho, Irxûn', een Vandaal in rom.
krjgsdienst, die het onder Theodosius den Gr.
zoover bracht, dat hij met 's keizers nicht en
aangenomen dochter Serena huwde. In 395
n. C. vertrouwde Theodosius hem de voogdij
over den jeugdigen Honorius toe (z. a.), die
achtereenvolgens Stilicho's beide dochters tot
vrouw kreeg. Stilicho verdedigde het wester
--.

sche rijk met krachtige hand tegen de Oermanen en tegen den Gothenvorst Alarik, totdat hij ten gevolge van hofkabalen in 408
op last van zijn keizerljken schoonzoon in
diens paleis werd omgebracht.

Stilo Praeconhnlls (L. Aelius), z. Aelii n. 7.
Stilpo .cIîcws van Megara, scherpzin
lig wijsgeer uit dc megarische school in de
tweede helft der 4de eeuw, leermeester van
Zeno. Hij bestreed de idenleer van Plato.
Stilus, de metalen schrijfstift, waarmede
men op de wastaleltjes, tabulse ceraeae,
schreef. Het boveneinde was plat, om liet geschrevene, zoo het niet beviel, te kunnen uitwrijven. Vandaar de dichterlijke uitdrukking
sileî vei lere.
Stiniala, oud -italische godin, die vooral bij
vrouwen hevige hartstochten opwekt, later
geïdentificeerd met Semele. Zij had een gewijd
bosch buiten Rome aan den Tiber, waar de
later door den senaat verboden Bacchanalia
gevierd werden.
Stipendium, 1) de soldij, o&6 ç , die te
Rome tijdens liet beleg van Veii werd iuge
voerd, en niet in termijnen werd uitbetaald,
maar eens in het jaar, op het einde van den
veldtocht of van het dienstjaar, na aftrek
van hetgeen de staat voor wapening en
onderhoud had uitgegeven. Later werd de
soldij naar dagen berekend, en bedroeg in
den tijd van Polybius 5 lichte asses, sedert
Caesar 10 asses = ruim f026. De praetoricini kregen van Augustus eerst 20 asses,
later 2 denarli = f 0.84. De socil (z. a.) ontvingen geen stipendium, doch werden kosteloos van het noodige voorzien. - 2) de
directe belastingen (wel te onderscheiden
van veeiçjalia) in de provinciën, waar de
belastingplichtigen stipendiarii werden genoenid. Twee provincies, Sicilia en Asia
( van de ier Seinpronia tot Caesar) betaalden
ti -i6utus1 soli (z. a.) in plaats van stipendium.
Stiris, 2i:snç, stad in het Z. van Phocis.
xcoc;, zuilengang, 1) or.
dzi Of 1 iaa).toç
of soc fl(LOdWÇ, het ambtslokaal van den
dCZon) 1*sOdtÇ (z. dQXO 'teç) te Athene. Aan
dit gebouw ontleenen de basilicae (z. a.) hun
naam en hun vorm. - 2 . . het
artikel Atlzenae p. 103, en Zeno n 0 . 3.
)

Stobaeus (Johannes), 'Iwch''ç Xcoflaoç,

van Stobi, leefde waarschijnlijk omstreeks
450 n. C. Eene door hem ten behoeve van
zijn zoon aangelegde verzameling van uittreksels uit meer dan 500 grieksche dichters
en prozaschrijvers is voor het grootste gedeelte bewaard gebleven, en is van groot
belang voor de kennis van oudere schrijvers,
'wier werken overigens verloren gegaan zijn.
Stobi, xl•619O(., hoofdstad van het macedonische gewest Paeonia, ongeveer aan de samenvloeiing van den Erigon met den Axius, in
de vierde eeuw na C. door de Gothen verwoest.
Stoecha1es insalac, 2rod6 sfoo, groep
van vijf eilandjes op de kust van Gallia Narbonensis, tot het gebied van Massilia behoo
-rend,thas
Iles d Hyères.
Stoeni, ligurisch volk, tot de Euganei behoorend, in 118 door Q, Marcius Rex onder-
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zijne talrijke geschriften ook alle andere
onderdeelen. der wijsbegeerte. Hij stierf in 270.
Stratoeles, 2ro(Tox),i,S, 1) atheensch rede
Stoici, z'rw&xoi, o„ e-x zij; oto s , stoicijnen,
tegenstander van Demosthenes. --- 2)-nar,
wijsgeeren uit de school van Zeno (z. a. n°. 3).
atheensch veldheer in den oorlog tegen PhiStola, het bovenkleed eener rom. dame,
lippus van Macedonië. -- 3) van Amphipolis,
dat rondom tot op de voeten hing en waar
riep voor zijne vaderstad vruchteloos de hulp
een rand, insta, kon gehaakt worden,-anog
die van achteren een sleep vormde. De stola der Atheners tegen Philippus in en werd daar
-omlaterd
dezen verbannen.
had korte mouwen. Aan nieretrice.s- en ad'ulierii 1
Stratoniee, iCo(r. cov^xq, dochter van Demedam,naíae was het dragen der stola ontzegd ;
trius Poliorcëtes, gehuwd met Seleucus Nicitor
deze waren verplicht zich in het openbaar
in de toga te vertoonen. Daar bij huiselijke en later met diens zoon Antiochus (z. a. n°. 2).
Stratonieéa, 1) voorname stad
bezigheden de stola hinderlijk kon zijn, droegen
de dames een gordel (cingulum), ten einde in het binnenland van Caria, door den syrischen koning Antiochus I Soter (z. a.) gehaar kleed te kunnen opschorten.
Stolo, familienaam in de gens Liciaia (Li- bouwd en ter eerti zijner vrouw aldus ge
stad en * ook de omgeving heette-noemd.D
cinii n^. 3 en 4).
Strabo (= scheele), familienaam in on- vroeger Idrias. Bij deze stad stond de carische
derscheidene gentes, als g. Fannin, g. [alla bondstempel van Zeus. - 2) stad aan den
Caicus in 11'Iysia, later Adrianupolis (Hadri(^Tulii n°. 5), g. Pompèia (Pompeii n'. 9).
Strabo, Xu odfleor, van Amaséa, geb. 66, anupolis) geheeten. Hier nam M. Perperna den.
kroonpretendent Aristonïeus gevangen« (130).
wijdde zich, na grondige studie van wij sbeStratonieus, 2 trr rór&xoS, 1) Athener, begeerte en geschiedenis, geheel aan de beoefefling der aardrijkskunde. Te dien einde onder - kwaam toonkunstenaar, die vele leerlingen
had. Hij was beroemd door zijne geestigheid,
nam hij groote reizen door Griekenland en
waarmede hij echter aan koning Nicocles
Klein - Azië, ging hij westwaarts tot Sardinië,
van Salamis aanstoot gaf, die hem ter dood
zuidwaarts tot A.ethiopië, ook bezocht hij Rome,
liet brengen. — 2) van Cyzicus, een van de
waar hij zich lang schijnt opgehouden te hebben, en bereisde hij Aegypte in gezelschap beeldhonwers, die de gevechten van Attalus
van Aelius Gallus. De vruchten van zijn on- en Eumenes tegen de Galliërs in beeld
derzoek heeft hij nedergelegd in een groot brachten (± 200).
Stratonis turns, Iroá r(Ovo s ni' Qyoc, zie
werk, I ^wyoaç á, in 17 boeken, dat bijna
Caesarèa n°. 2.
volledig bewaardgebleven is, en voor de oude
Strattis, r' coáruts, 1) tyran van Chius
aardrijkskunde van het hoogste belang is.
Het bevat, behalve de eigenlijke aardrijkskun- ten tijde van de perzische oorlogen. — 2)
dichter der oude comedic, jonger tijdgenoot
de, vele bizonderheden over geschiedenis,
van Aristophanes.
staatsinrichting, zeden. en gewoonten der beStratus, ruoázoS, 1) sterke hoofdstad van
schreven landen. Van zijne ` E-roui'i»µa ra

worpen. Waarschijnlijk woonden ze ten N.
-

van Verona.

icorooi,xá, een uitvoerig werk in ten minste
43 boeken, is slechts weinig bewaard ge
stierf in 19 na C.
-blevn.Str
Itoaz7y6S. Te Athene werd omstreeks 500
liet opperbevel over het leger aan den
TCO'/Aa X OÇ ontnomen en opgedragen aan een
collegie van 10 jaarlijks door het volk te
verkiezen orpan7yo^. Zij waren de hoogste
militaire overheid, hadden het geheele beheer
van leger en vloot in handen en kregen,
door het belangrijke van hun betrekking,
weldra ook op politiek gebied grooten invloed. Aanvankelijk hadden zij waarschijnlijk allen gelijke bevoegdheden, tenzij door
volksbesluit of onderlinge overeenkomst aan
een van hen het opperbevel was opgedragen;
in lateren tijd (ongeveer sedert 350) werden

hun bij hun verkiezing speciale werkzaam
toegewezen, en vindt men bijv. een orp.-hedn
rc z71/ peuxry zrc XthoaS, een ore. é7r1 zàC

o'µµoous, enz. — Zie ook achaéisch verbond.
Strato, Zvoázwv, van Lampsacus, leerling

van Tlkeophrastus en na diens dood (87)
gedurende 18 jaar hoofd der peripatetische
school, beroemd door zijne omvangrijke geleerdheid en scherpzinnigheid. Hij beoefende
vooral de natuurwetenschappen en verklaarde
het ontstaan van het heelal uitsluitend uit
de werking van natuurkrachten (vandaar
zijn bijnaam Peotxós), maar behandelde in
SCHLIMMER

en

DE BOER.

Acarnania, in het binnenland ten W. van
den Achelous gelegen, ± 260
door de Aetoliërs veroverd, en
sedert in hun bezit. — 2) stad
in het W. van Arcadia, op de
grenzen van Elis, in het gebied van Thelpusa, dat daarover
gedurig met Elis strij d voerde.3) = het latere Dyme, in Achaia.
Strenae, 1) nieuwjaarsgeschenken bij de Rom. vanwaar
het fr ansehe elrennes. — 2)
-= omen.

Striglis, Strigilis, ai yis,
i1 6zS, een krabber, waarvan
men zich in Grieksche en Romeinsche badhuizen bediende,
om na het worstelen, of na het
heete luchtbad, het vuil en
zweet van de
-

huid te verwijderen : zie
balneuri.

Strombichi-des, 2' roolij1tZ Ji1S, atheensch veldheer in
het laatste gedeelte van den peloponnesischen
oorlog, heroverde Lampsacus, dat van
Athene afgevallen was (411). Hij verzette
zich tegen den vrede van Theramenes (z. a.);
37
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daarom werd hij nog vóór het sluiten van
den vrede op een valsche aanklacht van
oligarchische zijde gevangen genomen en
onder de 30 ter dood gebracht.
Strongyle, 2'zooyyi i1, 1) het noordelijkste
der Liparische eilanden ten N. van Sicilia,
thans Stromboli. — 2) oude naam van Naxus.
Strongylion, i^ooyye) c u', atlieensch beeld
einde der 5de eeuw, vooral be--gietroph
roemd door zijne paarden en stieren.
Strophades, I coo cfS(ç, ook IIAG^ re geheeten, twee eilandjes in de ionische zee, ten
Z.O. van Zacynthus (Zapte). Zij behoorden
tot het gebied van Cyparissia op de messenische kust en waren rijk aan wijn. Toen
Calais en Zetes, zonen van Boreas, de Barpyieën vervolgden, staakten zij bij deze eilanden de vervolging en keerden toen om; vandaar de naam (van o r q^t^).
Strophium, o^onto^, lange strook lijnwaad,
soort van sjerp, die koordvormig werd ineen
vrouwen en meisjes over het-gedraino
hemd om het lichaam werd gebonden tot steun
voor de borsten. Tot dergelijk doel werd ook
het mamillare gebezigd, een platte band, soms
van zacht leder, doch op het bloote lijf ge,

dragen.
Strophius, Xc^OÓçotoç, 1) koning van Phocis,
gehuwd met eene zuster van Agamemnon,
z. Orestes. — 2) kleinzoon van den vorigen,
zoon van Pylades en Electra.
Stryme, 2'vOV,1 )?, stad der Thasiërs op de
thracische kust aan den mons Ismarus.
Strymon, Izwµwo', belangrijke rivier van
Macedonia, vóór Philippus grensrivier tegen
Thracia. Hij ontsprong op den Scomius en
liep aan de Oostzijde van Chalcidice in de
Strymonische golf uit. Niet ver van den
mond lag Amphipolis.
c, stad in Pelagonia, het
Stubera, Ett14.h w)
Z. W. gedeelte van het macedonische gewest
/

Paeonia, tusschen den Axius (Vardar) en
diens zijrivier Erigon.
Stymphálus, 2;d m p(Llo^, stad in het N.O.
van Arcadia aan den mons Stymphalus en
aan het stymphalische meer. Hier verdreef of
doodde Heracles (z.a.) de stymphalische vogels.
Het water liep door onderaardsche kanalen af.
-

Styra, zà Etv uu, stad in Z. W. Euboea;

de bevolking is van dryopischen stam.
Styx, 2zí'í, 1) arm van den Oceaan, die
onder de aarde stroomt en negenmaal rondom
de onderwereld loopt. De nimf van deze rivier
is eene dochter van Oceanus en Tethys, gehuwd met den Titan Pallas ; zij woont aan
den ingang van den Tartarus in een grot met
zilveren kolommen. Toen de Titanen tegen
Zeus opstonden, was zij de eerste die hem
hare kinderen, Zelus, Nice, Cratus en Bia,
te hulp zond ; daarom beloonde Zeus haar
door te bepalen, dat de eed bij de Styx voor
de goden heilig en onschendbaar zou zijn,
terwijl hare kinderen op den Olympus bleven
wonen. — 2) rivier in noordelijk Arcadië,
tegenwoordig Mavronera, waarvan het water
volgens de ouden doodelijk is en alles ver
-ter
behalve ezels- of paardenhoeven.
Suardones, germa ansche volksstam in het

-
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N. van Germania, op den rechteroever van
den Albis (Elbe) ; ze behooren tot die volkeren, die de godin Nerthus vereeren.
Sub novis, sub veteribus . Langs een gedeelte der lange zijden van het forum stonden twee rijen vaste kramen of winkeltjes.
Die aan den Zuidkant waren de oudste en
de weg daarlangs werd sub veleuibus geheeten, terwijl de weg langs de winkels aan de
Noordzijde slob novis werd genoemd.
Subertum, stad in het hart van Etrut ia,
waarschijnlijk ten 0. van den laces 1 olsiniensis; juiste ligging onbekend.
Sublaqueum, stad der Aequi, aan den
Boven -Anio. In den keizertijd behoorde dit
gebied tot Latium . In de nabijheid lag de
prachtige villa van Claudius en Nero.
Sublicius (pons), houten paalbrug, in het
bijzonder de oude Tiberbrug te Rome, in
den oorlog tegen Porséna afgebroken. Toen
zij weder herbouwd werd, geschiedde dit
zonder er bouten of spijkers in te slaan ; zij
was zoo ineengevoegd, dat men ze in geval
van nood geheel uiteen kon nemen.
Subseriptio, de onderteekening eener aanklacht, in engeren zin de onderteekening
door de medeaanklagers, terwijl dan de onder
hoofdbeschuldiger inscrip -teknigdor
tio werd genoemd (z. a.).
Subsoliflius of Solintus, de Oostenwind, zie
1Vindstrelcen.
Subueula, ondertunica, meest van wol en
van mouwen voorzien.
Subara , buurt van Rome met een zeer
drukke winkelstraat, die van het forum in
N.O. richting liep. De derde regio van Ser vius Tullius heette. Suburana.
Suero, rivier in het 0. van Hispania, die
ten Z. van Valentia in zee valt, thans Xucar,
liet eene gelijknamige stad in het gebied
der Edetani. De rivier heette vroeger Sicinus, zie Sicilia.

Sudatio, Sudatorium, zie balneuni .
Sudéti montes, Eofd17 E« 6o1, het W. gedeelte der tegenw. Sudeten, met het Erts

-gebrt.

Suébi, uitgebreide en machtige volkenbond
in Germania, een groot gedeelte van de
latere Hoogduitschers. Hun land was in 100
gouwen verdeeld, waarvan elk 1000 krijgers
kon leveren. Hun roem - was, alles rondom
hen zoover te verwoesten, dat zij geene
naburen hadden. Onder Ariovistus neemt
een gedeelte van het volk bezit van de door'
de Helvetiers verlaten streken ten Zuiden
van den Main, en dringt dan ook in den
Elzas door, waar Caesar ze in 58 verslaat.
Ook de Seanoynes in Midden -Germania (tusschen Elbe en Spree) behoorden er toe. Bij
Tacitus wordt 0. Germania tusschen de Donau
en de Oostzee Suebia genoemd. Hun naam
leeft nog voort in Zwaben. In de 3de eeuw
n. Chr. vormt een gedeelte van de Suebische
stammen (vooral de Semnones) den nieuwen
volkerenbond der Alamannen (z. a.).
Suebieum mare, de Oostzee.
Suessa. 1) Suessa (Sessa) Aurunccr, stad der
Aurunci in Latium, aan den. mons Massicus,

,
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col. lat. sedert 313, geboorteplaats van den
dichter Lucilius. — 2) ,S, essa, Pomelia, stad
der. Volsci in Latium, door Tarquinius Priscus veroverd, later door de Rom. verwoest.

De ligging is onzeker.
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riddercenturiën, vermoedelijk de drie dubbel -

centuriEn van Tar(luinius, Raitz.n(ens)es, Tifi(e»s)e. en Leeer(en.․)es prio^•es en posteriores.
Welk verschil er tusschen deze zes en de
overige III ceuturiae eq eilem was, blijkt niet.
Waarschijnlijk waren de ex su ffi•acgic^ een
tijd lang uitsluitend patricisch, de overige
gemengd.

Suessetáni, volksstam in Tarraconensis,
nabij den Ibérus (Ebro), in wier gebied de
stad Corbio ligt.
Saess(i)ónes, machtig volk in het Z. vaíl
Suganibri = Sygambri.
Belgica dat 50000 man op de been kon
Xi yx).r Eoc ixxí^ r'c uc, z. ^xx) riot,u.
brengen en wier koning DivitiËtens niet
Suillii . P. Suillius Riífus, schoonzoon van
slechts over een aanzienlijk deel van Gallia
Ovidius, was eerst quaestor van Gernlanicus
heerschte, maar zelfs over een deel van Bri- geweest, en werd in 24 na C. verbannen
tannia. Hoofdstad : Noviodllnu1n, later Au- wegens omkoopbaarheid, doch kreeg onder
gusta Suessionum geheeten, thans Soissons.
de regeering van Claudius verlof naar Rome
Stiessula, stad in Campania tusschen Cala- terug te keeren en wist toen wederom grooten
tia en Nola.
invloed te verwerven. Zijne geldzucht dreef
Suetonii. 1) C. Suuetonius Palaliïzns, beroemd hem er toe, als verklikker en valsche aanveldheer, werd in 41 na C. stadhouder van
klager tegen aanzienlijke mannen op te treden,
Mauretania en drong dieper dan een zijner totdat Nero zelf hem bij den senaat beschulvoorgangers in de binnenlanden van Africa 1 Bigde (58) en hij met ballingschap en ver
door. In .)9 werd hij naar Britannia gezoneen gedeelte zijner-beurdvklaing
den , waar hij na een bloediger strijd den
bezittingen werd gestraft. — 2) M. Suillius
opstand van Boudicca dempte, doch reeds in
%V erulznus, zoon van n °. 1, consul in 50 na
61 werd hij, ten gevolge van lasterlijke
C., werd na de veroordeeling zijns vaders
beschuldigingen, door Nero teruggeroepen
van afpersingen beschuldigd, doch door Nero
(zie Polycliíus). Later streed hij voor Otho
vrijgesproken. Onder Vespasianus was hij
in den slag bij Cremona (69), doch onderproconsul van Asia.
wierp zich na diens dood aan Vitellius,
Suiónes, de tegenwoordige Zweden, bij
waarbij hij op niet zeer eervolle wijze den
Tacitus de naam der bewoners van Scandischijn aannam, als zou door zijn opzettelijk
navia, als goede zeevaarders bekend, wier
toedoen Otho den slag hebben verloren. —
schepen voor en achter gelijk gebouwd waren,
2) C. Sueíonius T raizquillus leefde ten tijde
zoodat zij in beide richtingen konden varen.
van Domiti inas, Traianus en Hadridnus. Door
Zie Scanzdia.
den invloed van zijn vriend Plinius (minor)
2xoçávz-rj S werd te Athene iemand geverkreeg hij van Traianus verschillende ambnoemd, die uit winstbejag anderen met proten, maar hij viel bij Hadrianus in ongenade,
cessen lastig viel. Bij de overmatige, tegennadat hij onder dezen een post bij de kan
over sommige standen soms onrechtvaardige
bekleed als macgister episíulcracm-selarijhd
gestrengheid der atheensche rechters, konde
(zie scuinium). Zijn verder leven sleet hij met
een onbeteekenende of zelfs een geheel val
letterkundigen arbeid. Hij schreef de levens
aanklacht voor den aangeklaagde dik--sche•
der eerste 12 keizers (van Caesar tot Domiwijls lastig of gevaarlijk worden en daarom
tianus), waarin hij zonder chronologische
vond men het gewoonlijk veiliger een sycovolgorde in eenvoudigen, helderen stijl tal
phant af te koopen, wanneer hij met een
van kleine bijzonderheden mededeelt (de
aanklacht dreigde, dan zich aan een proces
vita Caesaruni libri ["III), voorts over taal te wagen. Meende men het boos opzet van
geleerden, rhetoren, enz., alsmede de levens
een syc. te kunnen bewijzen, dan kon men
van Terentius, Horatius, Persius, Lucanus,
hem bij den raad of liet volk of, door de
Juvendlis, Plinius, samen behoorende tot een
r rcr ovxoravria , bij de thesmotheten aanwerk (le viuis illustrious.
klagen.
Suévi = Suebi.
Sulla, familienaam in de yeas Cornelia
Suffectus is de overheidspersoon, die voor
(Coi-nelii n °. 52-54).
de rest van het ambsjaar gekozen wordt,
XvD,oyjc, beambten of buitengewone comwanneer het ambt binnentijds openviel, b.v.
missarissen bij het financiewezen te Athene,
door overlijden.
wier werkkring niet nader bekend is, alleen
Su[fëtes, titel der twee hoogste overheden
wordt van hen vermeld, dat zij verbeurd
te Carthago, die de uitvoerende macht bezagoederen der oligarchen in beslag-verklad
ten, in den senaat het voorzitterschap benamen.
kleedden en somtijds ook het leger aanvoerden.
Sulmo, 2ov)1tov, 1) thans nog Sulmo, paeHun ambt werd hun, althans in den beginne,
lignische stad, de geboorteplaats van Ovidius,
slechts voor één jaar opgedragen.
die het gelidis eberrimze.s uizdis noemt naar
Suffibulum, lange witte sluier, die van het
de koele bergstroompjes en bronnen in den
hoofd naar achteren over den rug afhing en
omtrek . In den burgeroorlog werd het door
onder de kin met een gesp (fibula) werd
Sulla verwoest, doch later herbouwd als
vastgehecht, en die tot de dracht der veskolonie. — 2) volscische stad in Latium, die
taalsche maagden behoorde. Ook droegen de in de eerste eeuw na C. reeds geheel ver priesters dit kleedingstuk bij het offeren.
dwenen was.
Suffragia (sex), naam van 6 der 18 rom.
Sulpieiae (leges) van den volkstribuun P.
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Sulpicius Rufus (Suulppici'i n ° . 18) van S8,
1) tot terugroeping der ballingen, nl. van
hen, die na de woelingen van M. Livius
Drusus in 91 en na de ler Feru( de wijk
hadden genomen. --- 2) dat de nieuwe italiaansche burgers (na den marsisehen oorlog)
en de vrijgelatenen over al de 35 tribus
zouden worden verdeeld. — 3) dat geen
senator meer dan 2000 drachmen schuld zou
mogen hebben (de inhoud dezer wet wordt
alleen in liet Grieksch vernield). -- 4) dat !,
niet Sulla, doch Marius het bevel in den
tnithradatisclhen oorlog zou voeren. Deze vetten werden, toen Sulla liet zijn leger in de
stad binnendrong, door den senaat ongeldig
verklaard.
Sulpieii,' patr icisch geslacht. 1) Ser. Se%lp;

consul in 500, bewerkte in 496 de hernieuwing van het ver
— 2) SS'er. Snip. Cammrer-bondmetLaiu.
Coin., consul its 461, tegenstander der lei
alas C meriaaus ('orn-O ( ut.,,

Terentilla cie legibus scu ibundis. In 454 was
hij een der drie mannen, die naar Grieken
gezonden werden tot het bestudeeren-land
der wetten aldaar. — 3) Ser. Selp. (ameui
mis, consul in 393, kantte zich sterk tegen
liet ontwor pen plan der plebejers om naar
Veil te verhuizen . --- 4) Q. Sulp. Longlus,
consulair tribuun in 390, liet de wacht, die
de beklimming van het Capitool door de
Galliërs niet had bespeurd, van de rots
afwerpen. — 5) Ser. Sulp. Pi'aetext^ztus, consulairtribuun in 377 en 376, ontzette den
burg van Tusculum, die door de Latijnen
werd belegerd. — 6) C. Sulp. Peticus, consul

in 364, 361, 35i, 353 en 351, dictator in
358, versloeg in 361 de Hernicers, in 358
de Galliërs, in 351 de Tarquiniërs, die gedwongen werden vrede te sluiten. — 7
C. Sulp. Lonqus, consul in 337, 323 en. 314,
versloeg in 314 de Samnieten. — 8) C. Sulp. j
Paterculus, consul in 258, voerde op Sardinia
oorlog tegen de Carthagers. — 9) P. Sully.
Galba Maximus werd voor het jaar 211 tot
consul gekozen zonder eenig ander curulisch
ambt te hebben bekleed ; hij beschermde met
zijn ambtgenoot Cu. Fulvius Centumalus en

den proconsul Q. Fulvius Flaccus Rome
tegen eene overrompeling door Hannibal. In
203 was hij dictator comit. habend. causa en
in 200 andermaal consul. De oorlog tegen
Philippus van Macedonia werd hem toen
opgedragen, waarin hij het volgende jaar door

den toes maligen consul P. Villius Tapplilus
werd vervangen. — 10) C. Sulp. Gallus was
in 168 krijgstribuun in liet leger van Aemilius Paullus en voorspelde de maansverduistering in den nacht vdór den slag bij
Pydna (21/22 Juni 168, volgens den Juliaap schen kalender) ; tegenwoordig neemt men
aan, dat hij die maansverduistering niet voor
maar uitgelegd en verklaard heeft.-speld,
In 166 was hij consul en overwon de Liguriërs. In 164 werd hij belast met een onderzoek naar de klachten, tegen Eumenes van
Pergamus ingebracht. Dat hij de sterren
beoefende; is uit het bovenstaande-kunde
reeds gebleken; ook was hij ervaren in de

grieksehe letterkunde. --- 11) er. Sul;). (o'lba.
krijgstribuun, zocht uit haat tegen. L. A.eu^iiius Paullus, de volkstribunen over te halen
om diens zegepraal te beletten. In 151 en
150 voerde hij als propraetor oorlog in
Lusitania ; hij werd eerst verslagen en pleegde
later schandelijke woordbreuk, toen hij ongewapende krijgsgevangenen verraderlijk liet
neerhouwen. Onder de weinigen die ontkwamen, behoorde Viridthus. Om deze reden
werd Gaiba in 149 door den volkstribuun
L. Scribonius Libo (Scrá ion i n°. 3), onder
85-jarigen M. Cato, aange--steundor
klaagd. Hij ontging de veroordeeling slechts
door. bidden en smeeken. Hij was consul in
144 met L. Aurelius Cotta, z. Aurelii n°. 3.
Hij was de beste redenaar van zijn tijd, hoewel ook Libo in dit opzicht niet gering te
schatten was. -- 12) Ser. Sn/pp. Ga (ba, zoon
van n'). 11, consul in 108, was in 100 onder
-

de tegenstanders van Saturninus. — 13) C.
S7a11). Galba, zwager van C. Gracchus, was een
goed redenaar. Hij werd in 110 veroordeeld,
omdat hij zich door Jugurtha had laten omkoopen . — 14) Se,-. Sulp. Galba diende in 90 als legaat voorspoedig tegen de opgestane bondgenooten. — 15) P. Sulp. Galba was aedieI. tegelijk met Cicero, doch tevergeefs diens mede
naar het consulaat. -- 1(i) Ser. Sulp.-dinger
Galba, legaat van Caesar in Gallia, dong in
49 vergeefs naar het consulaat en was later
onder Caesars moordenaars. In den matinensischen oorlog streed hij onder Hirtius tegen
Antonius. Toen het driemanschap gesloten
was, werd hij veroordeeld. — 17) Ser. Sulp.
( albca, rom. keizer, zie Galba. -- 18) P. Sulp.
Ruf«s, een der meest beroemde redenaars van
zijn tijd, riep in 94, toen hij nog de rechten
van den senaat verdedigde, C. Norbdnus
(z. A7 oï-bami n°. 1) voor het gerecht en vocht
later als legaat met roem in den bondgenootenoorlog (89). Hij ging daarop tot de
plebs over, en liet zich voor 88 tot volks
kiezen, om aan de bondgenooten het-tribun
volle genot van het burgerrecht te kunnen
verschaffen (zie leges Sulplciae); toen Sulla
niet zijn leger in Rome binnendrong, nam
hij de vlucht, doch werd achterhaald en
omgebracht. — 19) Ser. Snip. Rufus, voor treffelijk jurist en redenaar en kundig staats man, was in 65 praetor en in 51 consul. Toen
de burgeroorlog tusschen Caesar en Pompeins
tot uitbarsting kwam, bleef hij een tijd lang
besluiteloos, totdat hij eindelijk Caesars partij
koos, door wien hij later als proconsul naar
Achaia gezonden werd. Na Caesars dood wei
hij opnieuw, bij welke partij hij zich zou-feld
aansluiten. Hij stierf kort daarop (43), 81
jaar oud, in de legerplaats van Antonius voor
Mutina, waarheen hij door den senaat gezonden was om eene schikking te bewerken.
Als grondig wetenschappelijk rechtsgeleerde
had hij in zijn tijd vele leerlingen; hij was
ook een vruchtbaar schrijver. Beroemd is
zijn troostbrief aan Cicero bij het overlijden
van diens dochter Tullia (45). — 20) Ser.
Snip. Rufus, zoon van n. 19, door Cicero
als een braaf en talentvol jongeling geprezen,
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diende onder Caesar in Gallia. - 21) P. I voering (tvi'opr) te laten betalen. - 2)
Z.
Suip. Qoii'ini'us, consul in 1 2, onderwierp,
n°. 1. - 3) eene buitenals stadhouder van Syria ± 5, een volksgewone commissie, na de verdrjving der 30
stam in de bergen van Cilicia, vergezelde
aangesteld om liet verwarde financiewezen
Augustus' kleinzoon C. Caesar naar Armenia
te regelen. In het bizouder schijnt het hun
(1/2 n. C.), en was later wederom sta(ll1ouder
taak geweest te zijn te onderzoeken, wie
van Syria. Als zoodanig heeft hij in 6 n. C.
onder de 30 zich ten onrechte van staats
een census gehouden in Jiidaea, waarvan
goederen had meester gemaakt of van het
ook het N. T. gewag maakt. Hij heet daar
Zijne beroofd was.
Cyrenius, Kl?Q?1'tog. Hij was een vriend van
2'iI/1;yo(oÇ, —;/ogiIif., z. ofi'chzo ; ook de bijTiberius, stierf kinderloos in 21 en werd op
zitters der logisten heetten oii?yoo.
staatskosten begraven. Hij behoorde niet tot
Sunici, Sunuci, germaansche volksstaiu in
het patrieisch geslacht der Sulpieii maui
Belgica tussehen de Treviren, Ubiërs en
stamde uit Lanuvium. -- 2) C. Se/p. Ipo/Nerviërs.
findris, iii het tijdperk der Antonijnen, taalSunissiti, .'ofi'tm, Zuidkaap van Attica,
sedert 415 zeer versterkt en van twee havens
kundige, te Carthago geboren, leermeester
van keizer Pertinax en van Aulus Geflius
voorzien. Binnen de, thans nog grootendeels
Gellii no. 6), wijdde zich vooral aan de I bestaande, muren stond een beroemde Athenastudie van Vergilius. -- 3) Selpicict, dochter I tempel, 300 voet boven de zee. Naar eenige
van 11 0 . 20, en nicht van M. Valerius Mes I nog overeind staande zuilen daarvan heet liet
sala Corvinus (Vtulerii n°. 28), dichteres, ii. I voorgebeigte thans kaap Colonne.
Aibji. •- 4) Sulpicia erotische dichteres
ook tHort(L feest, te Athene den
onder DomitHnus. Het kleine gedicht Satira, I iGden Hecatombaeon gevierd, ter herinnering
dat haar naam draagt, is niet door haar ge- I aan de vereeniging van alle bewoners van
Attica tot één staat (oi otzto6 ç ).
schreven. - 25 Sulpicius Sevvs, zie heceii.
n°. 3.
21O'W / (OO1I(
.lO'd#b'ta, onderafdeeling eener eivaopa.
Sunimánus, oorspronkelijk waarschijnlj1
een bijnaam van Jupiter, later als een afzon
\Vanneer aan cciie oioa een triërarchie
derljk god van nachtelijke onweders en lucht- I was opgelégd, dan werd zij in evenveel
verschijnsels beschouwd. Hij had een tempel I Oia'ii2ea verdeeld als er schepen noodig
bij den Circus Maximus, waar hem den 20,steli I waren, zoodat iedere oio'r. voor één schip te
Juni een offer gebracht werd.
I zorgen had. Ieder lid der oip. werd door
de fitt[L)1/1u. bij eene of andere muir. inge
2 'i'it1LoQIf.(., afdeelingen, raarin sedert 377
deeld, en wel zoo, dat iedere groep ongeveer
de atheerische burgerij voor de heffing der
cçroQ1i verdeeld was. In iedere phyle waren
hetzelfde vermogen vertegenwoordigde.
twee die ieder 60 van de rijkste burSuovetaurilia, een offer, bestaande uit een
gers bevatten, de minder vermogenden werever, ram en stier, bij bijzonder plechtige
den zoo bij de verschillende ingedeeld.
gelegenheden, bijv. na afloop van den census,
dat iedere afdeeling een ongeveer gelijk be- 1 aan Mars gebracht.
lastbaar vermogen had. Werd nu eene aoi
Superuni mare, de Adriatische zee.
uitgeschreven, dan werd de avup. in haar
Stipparns, -parum, -prnm., een schoudergeheel belast, de rijkste leden waren tot de
inanteltje, een soort linnen tunica, meest
door vrouwen over de sabzeculu gedragen,
. rJoiYç(otJc; verplicht en konden van hunne
medeleden de bijdragen innen, die door de
zonder mouwen.
of JL)17( ran' O1JU/OQ&WJ/ vastge
Supplieatio, openbare verootmoediging voor
het aangezicht der goden, boete-, bede- of
steld werden. In 358 werd eene dergelijke
iniichting bij de triërarchie ingevoerd (z
dankdag, al naar gelang groote rampen of
0 rviI ). ta), maar ondoelmatig bevonden, wesgevaren of wel luisterrijke overwinningen er
halve zij door eene wet van Demosthenes
de aanleiding toe waren. Zulk eene sz€pplica/jo duurde oorspronkelijk slechts édn dag,
omstreeks 340 werd opgeheven.
2 1 '/Lt6 001 z. €)no'.
vervolgens meer dagen, totdat er ten laatste
feesten voorkomen van 30 en 40 dagen.
Sumptuariae (leges),wetten tegen de weelde.
Zulk een bededag ging gepaard met offers,
De voornaamste zijn: de Zei' Oppia van '215,
Oic/iici van 181, Fonnia van 161, L)idia
niet oingangen door de stad, ook processies
van vrouwen, onder het zingen van lofliede
van 143, Aeiiiili(i van 115, Cornelia van 81.
Iuii- van 46, Julia van 18. Keizer. Tiberius
ren ter ccie der goden, met godenmaaltijden
verzette zich tegen het vaststellen van nieuwe i ( zie 7ectiserizie 2i ). Enkele malen gelastte de
senaat ook het houden van een openbaren
en strengere wetten, daar hij inzag, dat deze
maaltijd. Het bevelen (deceiverg) van zulke
toch niet hielpen.
1
Ij'i'öo, 1) te Athene zij, die ten voor- I dagen behoorde als eene zaak van godsdienst
geheel tot de bevoegdheid van den senaat,
deele van cane der beide partijen in een proces
die echter zich liet adviseeren door de desvoor de rechtbank het woord voeren. Volgens
kundige priestercollegiën, in de eerste plaats
de wet moest wel ieder zijn eigen zaak verdat der pontiflees.
dedigen, maar met toestemming van de reehters mocht men, na zelf gesproken te hebben,
Sara, bijnaam van eenige Lentuli in de
qecs Coiueiia (Coi'ieiii ri°. 48).
ook andereii tot zijne verdedigin g laten optreden. Het was den oJd-4og (ook Oir1y 00 ç
Surna, bij de Parthen de eerste grootgenoemd) verboden, zich voor zijne rede- I ivaardigheidsbekleeder na (Ten koning, die
(
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dezen bij de kronirig de kroon op het hoofd
zette. De rang is het best te vergelijken bij
dien van een turksch grootvizier.
Surrentuini , 2ofn ioi' oude campaansob e
stad 01) het proniunturiuin Minervae, tusschen de golven van Puteoli (g. v. Napels)
en van Paestum (g. v. Salerno). De omliggende Suurenini co7les leverden voortreffe
-lijkenw
op. Thans Sorrento.
Susa, Ta 2 OiO(C = le7?ênsa(i, hoofdstad
van het gewest Susidne, ontleende zijn naam
aan de tallooze Ieliën, die in den omtrek
groeiden. Sedert Cyrus werd Susa om zijn
warm klimaat de gewone winterresidentie der
perzische koningen; in den zomer was het er
ondrageljk heet, daar het land juist open
lag voor de winden, die, uit Afrika komende,
over de arabische zandwoestijnen heen streken. De huizen waren smal en diep, zonder
bovenverdieping, van boven met eene laag
aarde bedekt, op de wijze van kazematten.
De plaats had geene muren, maar een sterken
burg, rá ]J1itj'6via, waarin zich het paleis
en de schatkamers bevonden. Sedert 1850 na
C. zijn hier vele beeldwerken en andere overblijfselen opgegraven. De stad was wijd uiteen gebouwd, zoodat zij, volgens verschillende
opgaven, 120-200 stadiEin (4_6 2 / 3 uur
gaans) in omtrek had. Hier traden Alexander
de Gr. en zijne officieren met perzische
vrouwen in den echt.

Susarion, 2Jln(zQi(J)/, van Megaris, yestigde zich in Attica en trad hier voor het
eerst met het megarische blijspel op, omstreeks 570.
EOl'f1(P1 xouo, perzisch gewest
Susiiie,
tusschen den Beneden - Tigris en het Zagrus
ten 0. In overouden tijd bestond hier-geb.
een zelfstandige staat, die zelfs over Babylon
en Assyria moet geheerscht hebben, doch in
het midden der 7de eeuw zijne onafhankelijkheid verloor. De oudste naam, waaronder
de Grieken het kenden, was Gissici, Cyssict of
Cossia, naar de roofzieke Cissciei of Gossciei,
die de bergpassen naar Media beheerschten
en zelfs de perzische koningen voor hun
doortocht tol lieten betalen. In de vlakte
woonden de Elgmaei, vreedzame landbouwers.
In de bergen was het klimaat ruw, over dat
van de vlakte zie men Sum.
Zl'OGr a of q(i'i;flL, oudtijds ciJa, de
verplichte gemeenschappelijke maaltijden van
mannen in dorische staten, vooral op Creta
en te Sparta bekend. Zij waren verdeeld in
gezelschappen van ongeveer 15 personen,
waarin men alleen met algemeene stemmen
aangenomen werd. Op Creta werden deze
maaltijden grootendeels door den staat bekostigd, te Sparta gaf daarentegen ieder
deelnemer zijn bijdrage, deels in spijzen, deels
in geld; wie deze bijdragen niet leverde of
de maaltijden niet geregeld bijwoonde, ver- ,
loor zijn burgerrecht. Het hoofdgereclit was
de zwarte soep ((Lca, /)aç :vo tt6ç), verder
gebruikte men brj, vleesh, kaas, vruchten
en wijn. Buitengewone lekkernijen, zooals
wild, brood e. dgl. kreeg men door
l

vrijwillige bijdragen, zij mochten niet voor

1

geld gekocht zijn. Op Creta was in iedere
stad een gebouw (cJvYt)eîoP) voor deze maaltijden bestemd.
Sathul, kasteel in Numidia, waar Jugurtha's schatten geborgen lagen.
Sutrium, iofttoi, stad in Etruria, latijnsche kolonie sedert 383, aan den weg van
Rome naar Volsinii, ten 0. van den inons

Ciminius.

Svardones = Suardones.
Syb aris, 2 f 1uç , een monster, dat de omstreken van den Parnassus verwoestte en
door Eurybates gedood werd. Z. zilegoneus.
Sybaris, Xfgç, beroemde grieksche stad
aan een gelijknamig riviertje (zie Ci-athis), Op
de kust van Lucania aan de golf van Tarentum, omstreeks 720 door Achaeërs en
Troezeners gesticht. Het dreef een levendigen
handel en kon met Zijne 25 oiiderhebbende
steden 300000 (?) man tegen Croton in het
veld brengen. De verwijfdheid evenwel der
inwoners, zóó groot dat zij spreekwoordeljk
is geworden, werd de oorzaak van den val
der stad. In 510 werd Sybaris door de
Crotoniaten verwoest. Zie verder T/iurii. Tengevolge van de twisten bij de stichting van
Thurii verhuisden de afstammelingen der
oude Sybarieten, die tot nu toe in Lads en
Scidrus gewoond hadden, naar een streek
aan de Traïs, waar ze Sybaris nova stichtten.
Sybota, ra 2fçiora, eilandjes op de kust
van Epirus, tegenover de Zuidpunt van Corcyra, waarbij in 432 de zeeslag tusschen de
Corcyraeirs en de Corinthiërs voorviel, het
voorspel van den peloponnesischen oorlog.

Sycliaeus = Siehaeus.
Sycurium, Evzoffuor, Evzfno, plaats aan
den voet van den Ossa, in Pelasgiotis (Thes
salia). Hier werd C. Licinius Crassus (Licinii no. 8) in 171 door Perseus van Macedonia
verslage in.
Syne, 2 i i ii, tegenwoordig Assoean, stad
aan den Nijl, tot Aegypte behoorende, juist
aan de aethiopische grenzen gelegen even
beneden den eersten waterval. Wegens de
ligging juist onder den kreeftskeerkring trok
de aardrijkskundige Eratosthenes een zijner
parallelcirkels over deze plaats. Onder de
roin. keizers was Syene grensvesting.
Sydnnesis, Il'isi'ecltç, titel der vorsten van
Cilicië, door de Grieken als eigennaam beschouwd.
Sygambri, 2fy(1/9Ol, ook Sicumbï -i, Sugcim
machtige germaansche volksstam in Ger--bi,
mania op den rechter Rijnoever tusschen Cobnia Agrippmna (Keulen) en de Luppia (Lippe).
Onder de regeering van Augustus werden
zij door Drusus en Tiberius overwonnen en
door den laatsten gedeeltelijk naar den linker Rijnoever overgebracht (9), v. s. in de
streek tusschen Rijn en Maas, waar ze dan
later onder den naam Gugerni (z. a.) voorkomen, v. a. werden ze naar Nederland naar
den IJssel of naar de landen ten Zuiden van
Waal en Maas verplaatst. Ze verdwijnen dan
een poos uit de geschiedenis, doch komen v. s.
later weder te voorschijn, als hoofdbestand
deel vaii., de Salisohe Franken.

SYLLIUM- SYRACUSAE.

Syllium, 2'í L toi, bergvesting in Paniphylia, ten N.W. van Aspendus.

Syloson, i1')ooô , jongere broeder van
Polyerates, met wien hij aanvankelijk over
Samus regeerde. Later ging hij naar Aegypte
en leerde hij Darius Hystaspis kennen, die
hem na den dood van Polverates de regeering
over Saurus teruggaf (omstreeks 516).
Symaethus, 2i paboo5, rivier op Sicilia, die
ten W. van den Aetna naar het Z.O. st roomt
,

en ten Z. van Catana in zee vloeit. 5maef/1ius heros bij Ovidius = Acis.
Synie, I 'a i, eilandje in de dorische golf
op de kust van Curia met eene gelijknamige
stad en acht havens. Vroeger heette het
Aegle en Metapontis, en kreeg den naam
Syme naar eene dochter van Ialysus.

Symmaelius (Q. Aurelius), gevierd rom.

redenaar uit den tijd van Theodosius den G r.,
proconsul in Africa in 373 na C., praefect
-

van Rome in 384 en 385, consul in 391, was
een ijverig kampioen voor het herstel der
oude goden, waartegen Ambrosius, bisschop
van Milaan, in het strijdperk trad. Wij bezitten van heil nog eene verzameling brieven
in 10 boeken en fragmenten van eenige
redevoeringen.

Symphoniaei, n.l. servi, een muziekkorps,
dat aanzienlijke Romeinen er als huiskapel
op nahielden.
Symplegades, vzyccS^s, z. Lyaneae insulae.
Symposium, ol' bt c6obol', z. Coniviviurz en
J,xZTC1 , o 1 ,

Synesius, 2tu íotoc, wijsgeer uit Cyrëne,
geb. omstreeks 370 na C. In 410 ging hij,
niet zonder gemoedsbezwaren, tot liet Christendom over en werd bisschop van Cyrene.
Zijne wij sgeerige en godsdienstige werken,
die voor een gedeelte bewaard gebleven zijn,
behooren tot de beste voortbrengselen der
letterkunde van dien tijd.
Synnada, ià Iui vaat, stad in het 0. van
Phrygia, met rijke marmergroeven. Het werd
eerst onder de Rom. belangrijk als zetel van
een convenzíus en vervolgens als hoofdstad der
,

provincie Phryyia scclutaris.

Synthesis, een gemakkelijk gewaad van
griekschen snit, waarvan men alleen weet,
dat het in huis en vooral aan tafel werd
gedragen.
Syphax, koning der Massaesylii in Numidia, werd in 213 de bondgenoot der Rom.
tegen Carthago en werd door Masinissa, die
op Carthago's hand was, tijdelijk uit zijn rijk
verdreven. Hierdoor en door den dood der
gebroeders P. en C. Scipio in Hispania ging
het verbond te niet, doch het werd hersteld
door den jongeren Scipio (Africanus major),
die tijdens zijn verblijf in Hispania in persoon Syphax opzocht, op welke reis hij bijna
in handen der Carthagers was gevallen. Doch !
de Carthager Hasdrubal (n °. 4) wist door de
hand der schoone Sophonisbe, die reeds niet
Masinissa verloofd was, Syphax te winnen,
zoodat deze tot de zijde der Carthagers overging, terwijl daarentegen Masinissa hun ver
vijand werd en op zijn beurt door-biterd
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Syphax werd verjaagd. Toen Scipio in Africa
landde, beschikte Syphax over een leger van
60000 man, waarbij zich zijn schoonvader
met 30000 man carthaagsche troepen aansloot. Het gelukte Scipio echter, Syphax
driemaal te verslaan en ten slotte nam Masinissa hein gevangen (203) ; hij moest de
zegepraal des overwinnaars opluisteren en
stierf , als gevangene te Tibur. Masinissa
wilde Sophonisbe redden door zelf haar te
huwen, doch tevergeefs.

Syracusae, ia oaxoi óa1., thans Siragossa,
de aanzienlijkste stad van Sicilia, met Agrigentum de oogen des lands genoemd, omstreeks 735 door Doriërs onder aanvoering
van zekeren Archias van Corinthe gesticht.
Tijdens zijn grootsten bloei had Syr. eene
bevolking van een half millioen en een
omtrek van 6 uren gaans. Het bestond eigenlijk uit vijf afzonderlijk ommuurde steden.
Het oudste gedeelte was liet eiland Ortygia
ook wel alleen 1V visus (dorisch = vjooc) geheeten, met de bron Arethusa, de tempels
van Athéna en Artemis, en het paleis van
Hiero, waar later de rom. praetoren verblijf
hielden. Door een dam, later door een brug,
was dit gedeelte niet het vaste land verbonden. Men kwam dan in Achracliaz,a, het fraaiste
gedeelte, op de steile hoogte langs de kust
gebouwd, niet prachtige gebouwen, als: het
theater, het prytanéum, den tempel van Zeus
Olympicus. Tijdens den peloponnesischen oorlog bestond de stad nog slechts uit deze beide
kwartieren. Aan Achradina sloten zich later
Tyche en Neapolis aan. Tyche droeg zijn naam
naar den tempel der Ti' en was het meest
bevolkte deel der stad. Neapolis, ook Temenites (z. a.) geheeten, had vele tempels en het
grootste theater van Sicilia. Dan kwam nog
Epipolae, op een bergrug gelegen en van
buiten ongenaakbaar, met de kasteelen Euryalus en Labdalum. Nabij Achradina vond men
de groote steengroeven of catacomben, lautuiiiiae, die tevens tot gevangenis dienden.
Daar Ortygia aan den ingang eener baai
lag, vormde zich daarachter een natuurlijke
haven, de groo te haven genoemd, die 2 2 / 3
uur gaans in omtrek was en waarvan de
ingangen met kettingen konden worden afgesloten. Aan den anderen kant, ten N.O.
lag de kleine haven, Poríus Laccius of Marmuorreus, met werven, arsenalen, enz. — De
geschiedenis van Syracusae is eene aaneen schakeling van oorlogen, burgertwisten, om-

wentelingen, tyrannieën. De regeering was
eerst aristocratisch ; omstreeks 500 joegen
het volk en de slaven de rijken uit de stad,
doch Gelo, tyran van Gela, bracht de ver
terug en maakte zich van Syr.-drevn
.meester (485). Onder Gelo en diens broeder
Hiero I werd de stad machtig en bloeiend door
liet overbrengen van inwoners uit andere
veroverde plaatsen. Een derde broeder, Thrasybulus, speelde den dwingeland, doch werd
verdreven. Over den oorlog met Athene
z. Nicias. In den strijd tegen Carthago,
toen in 410 een leger van meer dan 100000
nnan op Sicilia landde, vertrouwde Syr. liet
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legerbevel aan een burger, Dionysius, toe,
die zijne macht misbruikte om zich tot tyran op te werpen (405). Hij bouwde ook op
Ortygia eene acropolis. In 3(37 werd hij opgevolgd door zijn zoon IDionysius II, die in
344 door Tiinoleon werd verdreven; Syr.
ademde weer vrij en de Carthagers werden
bij den Crirnisus geheel verslagen (339 ) .
Weldra echter dook opnieuw de tyrannen
heerschappij op; o. a. kwamen aan het bewind Agathocles 317---289), Tilicetas (89_
280), IE[iero II (270-215), de trouwe bondgenoot der Romeinen, die den titel van
koning aannam. Na zijn dood geraakte Syr.
in onmin met Rome en werd na een tweejarig
bele g in 12 door M. Claudius Marcellus
veroverd. Sedert dien tijd ging de stad achteruit, zoodat, toen Augustus er eene kolonie
heenzond., Ortygia voldoende ruimte aanbood.
Behalve de wis- en werktuigkundige Archimëdes (gest. 12) waren ook de dichters
Theocritus en Moschus te Syr. geboren.
Syria. Xipi:a. Onder dezen naam verstond
men oudtijds liet oostelijke kustland der Middellandsche zee, van de golf van Issus tot
Aegypte, met inbegrip van Phoenicië en
Palaestina, en landwaarts in tot aan de
woestijn. Neemt men Phoenicië en Palae
stina er af; dan blijft voor Syria in engeren zin het volgende over : mrngqne in
het NO., Syria superior en Coelesyrici. Het
land was arni aan water: de grootste rivieren zijn de Orontes en de Jordaan, Syrië
bestond oudtijds uit verschillende rijkjes.,
die herhaaldelijk met de Israëlieten in oor
log waren en evenals de rijken van Israël
en Juda de prooi werden van Assyrië en
Babylonië en daarmede onder Perzië kwa
men. Na den dood van Alex. d. Gr. ontstond
het machtige Seleucidenrjk, dat bijna het
geheele aziatische gedeelte van Alexanders
rijk omvatte. Bithynia, Paphlagonia, Pontus
en Cappadocia erkenden Seleucus' opperhoog
heid, Pergamus stelde zich in 284 onder
Zijne bescherming. Onder Seleucus' zoon Antiochus 1 Soter (280-261) ging het gezag
over de genoemde vasalstaten verloren; onder Antiochus II Theos ( 261---47) liet geheele oosten van het rijk, waaruit twee nieuwe
staten, Bactrië en Parthië ontstonden; Antio
elms Ill de Groote (24-187) verloor aan
de Horn. wat hij nog in Voor-Azië bezat;
daarentegen won hij Phoenicië en Judaea
van Aegypte ( 2 00), welke gewesten hij echter
niet behield. Onder Antiochus IV Epipha
nes (175— 164) werden Phoenicia en Palaestina wel opnieuw veroverd, doch in den
opstand der Maccabaeën vochten de getergde

Joden zich vrij. Van nu af aan is Syrië een
rijk van ondergeschikt belang. In 70 werd
het door Tigrënes van Armenië veroverd;
twee jaar later, toen Tigranes verslagen was,
werd door L. Licinius Lucullus wel nog een
Seleueide op den troon van Syrië geplaatst,
Antiochus XIII, doch Pompeius zette dezen
eenvoudig af en gaf hein Commagëne, met
de bewering, dat na de ïiederlaag van Tigranes de door dezen verdreven Seleuciden
niet billjkerwijze over Syrië konden blijven
heerschen. Syria werd nu roui. provincie
(63). Het werd niet dadelijk geheel bij Home
ingelijfd ; enkele distrikten, als Chaleidëne,
Emesa, Ahilëne, Damascus, werden nog voor
korter of lan g er tijd aan schijnkoninkjes af
gestaan (zie ook Palaesiiza), doch ten tijde
van Hadriënus was alles voor goed ingelijfd.
Syria werd toen gesplitst in yria Goeie of
]Jicgjnct Syria, ook kortweg S'friO genoemd,
Sy ria Phoenice en Siria Pct7ctesEinc, het laatste
met Caesarëa tot hoofdstad. In 430 na C.
was Syria aldus verdeeld: Syria I met Antiochia, S. 11 met Apamëa, Phoenicia I
met Tyrus, Ph. II met Damascus, Palaestina I
met Caesarea, Pal. 11 met Scythopolis, Pal.
III met Petra tot hoofdstad.
Syria dea, 2hQlu &56L: I)ereetis en

Tap at, 1) stad in het perzisch
distrikt Paraetacëne, aan den heer--medisch
weg van Persepolis naar E (-„ batana.
2) bergstad aan de 0. grens van Caria.

Tabella, zie labula.
Tabellariae (leges), de 4 wetten, waarbij

'

Tabae,

l

-

Astarte.
Syriae vortae, zie /Jmënes.
Syrinx, ZfQtyl, dochter van den riviergod

Ladon. Toen zij voor Pan vluchtte, die haar
met zijne liefde vervolgde, werd zij op hare
bede door haar vader in riet veranderd, waar
uit Pan zich de eerste herdersfluit sneed,
die haar naam kreeg. Deze fluit fis tu la) bestaat uit 7 of meer rietpijpen van ongelijke
lengte of dikte, met was aan elkander verbonden. De herders maakten zich zulk een
instrument gewoonlijk zelf en hespeelden liet
dikwijls met groote bekwaamheid.
Syrma, ofgua, slepend tooneelgewaad, door
de tooneelspelers gedragen, die goden of heroën voorstelden. Zij schenen door deze dracht
grooter.
Syrtes, 2ï'rsi:, twee inhammen Op de
kust van het tegenw. rilripoli. de 'îis
mct!lna heet thans golf van Sidra, de Syri
VliflOi golf van Cabes ; de naam komt van
'

ofQrl/)'.

Syrtica regio, het kustland tus schen de Syrten, ook Tripolitdna genaamd
naar de steden Leptis, Oea en Sabrata.
Syrns (Pnblilius), zie Fuilius
Syrus, .^;fto:, thans Syra, een der Cycladische eilanden, bij Homerus 2hcij genoemd
en door hem afgeschilderd als rijk aan koren,
wijn en vee.

geheime stemming met stembordjes tessercie
of /ce1/cte, in de eomitiën werd ingevOerd. 1')
,

TABELLARIUS--TABTJLARIUM.
le.r. Gabi}zia, van een overigens onbekenden
volkstribuun A. (i abinius, voor de kiesconli.tiën, in 139. -- 2) leap ('assi(I , van den volks tribuun L. Cassius Longinus, 137, voor rechterlijke conlitiën, behalve in zaken van perduellio. — 3) lei• Pahl'r'ia, vats den vvolkstri- I
buun. C. Papirius Carbo, -131, voor wetgevende
comitiën. — 4) lea' ('aelia van. den volkstribuun L. Caelius, 107, ook voor perduellio.
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in den tempel van eene of andere godheid
ophing, of wel eene plechtige, op eene tabula
geschreven dankbetuiging aan de reddende
godheid. Tcncclae eei (71cre zijn niet was bestreken plankjes, of de manier van dichtslaande leitjes, zooals ze vroeger in Indië veel
werden gebezigd. Men gebruikte ze-vuldig
voor briefwisseling, zij weerden met een draad,
t/nul11, krttiswijze omwonden en de knoop
werd verzegeld. Tablclae heetten ook de reken Zie ook labula.
Tabellaritis, postbode. De ouden kenden É borden, die de kinderen op school gebruikten,
zooals bij ons leien in gebruik zijn. Tabular
geene geregelde postverzending (loch neen pull eee zijns alle openbare oorkonden en beschen, die geregeld in betrekking stonden net
kendmakingen, b. v. tabulae l»°osei ipliozzumzr,
liet buitenland of die een werkkring in de
aankondiging van publieke verkoopingen, in
provinciën hadden, hielden er eigen tabellarii
de burgeroorlogen de openbaar gehaakte
op na, die de correspondentie over en weer
lij sten van vogelvrij verklaarden. Tabulae
brachten en dan ook voor de vrienden hunner
ecce li e c.z-laensï, boek van ontvangst en
patroons brieven niedenamen, zoodat er op
uitgaaf, kasboek. Tubelae ( czeuieuiir, de lijsten
deze wijze eetl vrij levendig brievenverkeer
der aerarii (za.). Ook de groote marmeren of
tusschen Ronie en de verschillende deelen des
koperen platen, waarop dikwerf wetten en
r ijks plaats had. De stadhouders hadden hunne
besluiten werden gebeiteld of gegrift, worden
koeriers, stalorres. Augustus organiseerde eene
lahlrlae genoetlid, vandaar de naam. leges
keizerlijke koerierpost, waartoe op verschil(li(o(lecii)l fabularu>». De stenibordjes of stenllende punten wisselplaatsen, muíaliovzes, weren gevestigd, om versche paarden te verkrij - 1 pkili Jes bij de conlitia en iudicia worden
sons tal ellae, doch nicest .esse;=ae geheeten;
gets, en op sommige halten gelegenheid was
te overnachten, ïeeansiove. Behalve de keizer- I bij liet stemmen over wetsvoorstellen beteekendeA. aizfl^quo — ik ben voor het oude,
lijke koeriers, cpeeulalores, en anlbtenarete
dus — tegen, V. E. 'zcli i•oges == zooals gij
in dienst, mocht niemand van de )ostrijtuigeu
voorstelt, dus — voor. Bij rechterlijke comitia
gebruik maken zonder speciale schriftelijk(-was L libero, D deiiivo. Bij de quaestiones
vergunning, diploma. — De perzische ironiel^erpetuae had enen nog bovendien N. L., nor,
gen hadden eene uitstekend ingerichte koe
te paard. De dépeches werden in-riepost t liquzel, waardoor uien te kennen gaf, nog niet
voldoende te zijn ingelicht, zie .leilia lea'
vollen ren van het eene station naar het
ke stemming ge
de )•e])ehuzz(lls. Bij de eigenlijke
andere overgebracht, waar steeds een koerier,
voor vrijspraak en veroordeeling:-bruiktemn
(yyccQí c, met een gezadeld paard gereed stond
A absolve, C condemno. Over de tessera fe•zzom de dépeches van den aankomenden koerier
«/enlenia zie men het artikel ccrznöna. Ook liet
over te nemen en onverwijld verder te brengen.
Taberuae, naam van onderscheidene pleis- toegangsbew j s voor liet theatrurn, den circus en
dgl. heette tassel°cz. Tesserae zijn ook dobbel
terplaatsen aan de rong. heerwvegen, o.a. tuszie uien. Tessera hosjilalis is het bewijs-sten,
schen Argentordtuin (Straatsburg) en No vv:iomagus Nemëtuin (Spiers), thans Rheinzabern
van een verbond van gas.tvriendschap tusschen
twee fanliliën in . verschillende plaatsen ; op
en Bene ten 0. daarvan, thans Bergzabern
een plankje werden de namen ('ter beide
in den Elzas, en een versterking ten 'SV. van
fanmiliën geschreven, een aan elken kant,
Straatsburg, op weg naar Decenmpagi (Dieuze),
vervolgens werd het- middendoor gebroken
gewoonlijk Tres Tabei'cae geheeten, tegenw.
en kreeg elke familie de helft; op vertoon
Zabern in den Elsas. Tres Tal>ervee was ver
h alteplaats iel Latium aan de via-dern
van dit stuk was mien zeker van eerie gast
ontvangst. Tessera rnilitai•i.s' was eene,-vrije
Appia, tusschen Aricia en hortten Appii, een
andere halte van dezen naald lag in Gallia j waarop het wachtwoord geschreven stond;
degenen, die dit woord moesten weten, teekenTranspaddna tusschen Placentia (Piacenza) en
deli ze voor gezien, en zoo kwam zij bij den
Mediolaniunl (Milaan).
Tablántim, een vertrek in rong. huizen, in bevelhebber terug; ook bevelen in het legerden regel achter liet ef1°1zcm gelegen en oud
kanip werden dikwerf op deze manier gegeven.
ingericht tot bureau van den lieer des-tijds '! Bij een zoo veelvuldig gebruik werd niet
altijd de vierzijdige vorm bewaard; eene
huizen, tot familie-archief en dgl., later ook
ieise:'u llieali'alis, te Pompeii gevonden, heeft
tot andere doeleíllden gebezigd, o. a. ook vel
voor eetvertrek.
den vorni van een penning met het opschrift:
C .1 V. JE
Tabula, tabella, tessera. 2 babe is een
C V N. til
plank of houten bord, feIella is er een ver
( 1i .1 D. VI1 1.
lessei'a een vierkant plaatje-kleinwordva,
(JASINA
of blokje, onverschillig van welke stof, evenh1..\ VT1
goed een plankje als een kubus. De drie bed. « . z. Circe II -- 2 de rang, ctuneus III
namingen werdeii niet streng gescheiden.
d(c; sector, c/^ ai?ui VI-fl = 8ste rij, voor
Tabi la picfa, schilderij, ook landkaart. (e Casin_a (eerie ('omoedilt) van Plautus.
lhirl(r votivcr, ( mie schilderij welke ienlan(i,
Ta billarliltil, liet ríil:sarcllief. Voor de
die uit een groot gevaar gered way:, van deze
(leicr was er een archie f op het Capitool, v 0()r
redding liet vervaardigen en us danikbewijs
,

;

e

,

;
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alles wat het geldelijk beheer betrof, was:
het archief, niet het ccerariain vereenig d, in
een achtergebouw van den Saturnustempel.
Het archief der volkstribunen was evenzoo
in den tempel van Ceres, hier werden de
plebiscita en senatusconsulta bewaard. Na
den brand van het Capitool in 83 werd er
in 78 . door Q. Lutatius Catulus (zie L (alii
n°. 5) een algemeen rijksarchief gebouwd
('tabul(rr•i2tm) in de inzinking tusschen de twee
t oppen van het Capitool, met den voorkant
naar het f orum, op welks grondslagen in de
Middeleeuwen het tegenwoordig stadhuis van
Rome (Palazzo del Senatore) is opgetrokken.
Het keizerlijk archief heet taG2clarium Ccresaris.
Tabularum (leges XII) , de eerste verzalneling geschreven wetten, op twaalf tcrbulaegegrift, waarvan volgens de overlevering 10
in 451 en 450 onder de decemviri werden
vervaardigd en de laatste twee in 449 onder
het consulaat van M. Horatius Barbiltus en
L. Valerius Poplicola. Zij waren fons
ons oornis
publici privatiq ue iuris en bleven voor liet
burgerlijk recht tot liet einde toe de grond
rom. wetgeving, waaraan de edicten-slagder
der praetoren (zie les jonioi c u-iamma) zitli aan
. Tot meer dan twee eeuwen na C.-sloten
stonden zij te Rome op het forum ten toon
gesteld. Wat wij er echter van weten, berust
op aanhalingen en uitleggingen van roan.
rechtsgeleerden en is gedeeltelijk van jonge
-rendatum.
Taburnus, een bergrug op de grenzen van
Samniunl en Campania, waardoor de bergpas van Caudium aan de Zuidzijde werd
begrensd. De noordelijke helling was ruw,
de zuidelijke daarentegen rijk aan vruchtboomen.
Taefarinas (gen. atis), een Numidiër, die
eerst onder Tiberius in de rom. gelederen
diende, doch deserteerde en een opstand ver
na C.), welke eerst onderdrukt-wekt(17
werd, doch weder opvlamde (19) . en eerst
met groote inspanning in 24 door P. Cor
-neliusDoab
werd onderdrukt.
Tachompso, ThXoO4pth, half aegyptische stad
in het aethiopische distrikt Dodecaschoenus,
op een eiland in den Nijl gelegen, doch
overschaduwd en in verval geraakt door den
aanwas van de tegenoverliggende stad Pselchis.
Tachos, T«th , zoon en opvolger van Nectanabis I. Geholpen door grieksche troepen
onder Agesilaus (361) en Chabrias wist hij
eenigen tijd weerstand te bieden aan de aanvallen van Perzië, maar toen zijn neef Nectanabis II tegen heil opstond en Agesiláus
zich bij dezen aansloot, onderwierp T. zich
aan Artaxerxes, aan wiens hof hij zijn verder

waren, door zijn soldaten, na eene regeering
van 6 maanden, waarschijnlijk te Tyana,
vermoord (276). Hij regeerde geheel naar
den zin van den senaat, waartoe hij beboord had.
Tacilus (P. Cornelius), beroemd rom. ge schiedschrij ver, schoonzoon van Cn. Julius
Agricola, met wiens dochter hij in 78 na C.
huwde. In 80 of 81 werd hij quaestor, ver
volkstribuun, in 88 praetor-volgensadif
en in 97 (onder 1\Terva) consul. Dat hij ook,
evenals keizer Tacitus, die hein onder zijne
voorzaten rekende, te Interamna in Umbria
geboren is is niet waarschijnlijk, hoewel er
in die stad (thans Terni ) in 1514 een gedenkteeken voor hein is opgericht. In 89
verliet hij niet zijne vrouw Rome, naar neen
vermoedt als leyatu.s 11O praetore provinciae
Bel@icae, en keerde daarheen in 93 wegens
het overlijden van zijn schoonvader terug.
In 111 of 112 was hij proconsul van Asia.
Hij was bevriend riet den jongen Plinius.
Tacitus heeft zijn naam vereeuwigd door zijne
geschriften : 1°. I)ialoqus (Ze oi'atoribus, waar
stijl-schijnlk81ogeriansch
geschreven, in den vorm van een gesprek een
zeer belangrijke verhandeling bevattend over
de geschiedenis der romeinsche litteratuur.

2°. cie vita et woribus Ch. Iulii Agi-icolae, in

98 uitgegeven, een levensbeschrijving van zijn
schoonvader, en een historisch -geographische
bespreking van Britannia bevattend. 3°. Ger ran2a of de orrgine situ moribacs ac populis Ger
uitgegeven in 98; het eerste deel-2,taflor?m
bespreekt in het algemeen den oorsprong en
de zeden der Germanen, het tweede de ver
4 0 . [Iistouiae, waar -schilendvoktam.
boeken, uitgegeven na elkaar-schijnlk14
in de jaren 104-111; ze beschreven de geschiedenis van Galba tot aan den dood van
Domitiánus. Over zijn nog: boek I—IV en
het begin van V, waarin de jaren 69 en 70
(gedeeltelijk) behandeld worden. 5°. ab evicessu
hivi A2eflusei libri AT/I, ook annales geheeten,
van den dood van Augustus tot op dien van
Nero, waarvan echter slechts boek I—IV in
hun geheel, V en VI met eene groote gaping,
van XI een gedeelte, XII--XV weder geheel en XVI gedeeltelijk over zijn. Ze zijn
geschreven en uitgegeven in de jaren 115117. De stijl van Tacitus is levendi g en
kernachtig, doch door zucht tot beknoptheid
menigmaal duister. In weerwil zijner waar
wordt hij door sommigen niet altijd-heidslf
billijk in zijne waardeering van enkele keizers
geacht, met name jegens Tiberius. Het is er
Tacitus niet in de eerste plaats om te doen,
de waarheid mede te deelen, maar om de
gebeurtenissen, door anderen beschreven te
leven doorbracht.
stiliseeren Aan hein moet men vooral zijn
Tacitus (M. Claudius), rom. keizer, geb. te woordkunst bewonderen. Zijne geschriften
Interamna, in 275 na C. op meet- gevorderden ^ hebben niet slechts eene wetenschappelijke,
leeftijd door den senaat als opvolger van
maar ook eene zedelijke strekking, die hij
Aurelianus verkozen, een ernstig, fijn be(ann. III. 5) uitdrukt in de woorden : quocl
schaafd en waardig luau. Hij werd na een
p1-aecipuum 711 ? (U i annalium reor, ne virtutes
voorspoediger veldtoclut tegen de (rothen,
Bilecu /er, sfque Z)rctvis tikfis fcielisque es pos die van uit Zuil-Rusland langs de Oostkust
te1itate et ira faiuice erefits sit.
van de Zwarte Zee in Klein -Azië gevallen
Tader, rivier in liet Z. van Hispania Tar.

TADTI—TANAIS.
raconensis, niet ver ten N. van Carthago
Nova, tgw. Segura.
Tathi, rom. geslacht, waarvan een paar
leden in het proces tëgen Verres als diens
vrienden voorkomen.
Taenarum, Tuo', thans kaap Matapan,
de middelste Zuidpunt van de Peloponnesus.
Daar stond een tempel van Poseidon 'Aoá
A t:t oç , ook als vrjpiaats beroemd. In de nabijheid was eene grot, die een van de toegangen
tot de onderwereld was en waardoor lieracles
het monster Cerberus naar boven bracht. Ook
zou hier Arïon (z. a..) door zijn dolfijn aan
land zijn gebracht. Er lag ook eene stad
Tcieiiarus of Taenei-ium ; in den omtrek vond
men aanzienlijke marmergroeven.
Tagae, Tay, stad in Parthia op de
grenzen van Hyrcania, ten W. van Heentompylus.
Taephali of -lae, westgothische stam, die
in de 4de eeuw n. C. in Dacia woonde.
Tages, zoon van een genius, kleinzoon van
Jupiter, kwam eens bij Taruiiiii, terwj1 een
boer bezig was zijn land om te ploegen, als
knaap uit een diepe yore te voorschijn. Op
het geroep van den verschrikten landman
kwamen velen toesnellen ; T. onderwees hen
in de etruscische voorspellingskunst (li (truspi
dna) en stierf terstond daarop. Sommige van
zijne lessen waren opgeteekend in de Ache-

runici libri.
Tuy6ç, in Thessalii titel van den opperbevelhebber van het leger, later ook van den
hoogsten overheidspersoon.
Tagus, Tciyoç, rivier in Hispania, thans
de Taag (Tajo, Tejo), rijk aan stofgoud, visschen en aan den mond met oesterbanken.

Taifali = Taephali.

Talaônides, T

(i

ta(t)ovrJiç,

en hem verraderlijk van de acropolis wierp.
V. a. was zijn naam Perdix. - '2) een koperen reus, die slechts één ader had, welke
van het hoofd tot de voeten liep en daar met
een pen gesloten was. Hij was door Hephaestus
of Zeus aan Minos of Europa geschonken om
Creta te bewaken; dagelijks liep hij driemaal
om het eiland heen, en als hij vreemdelingen
zag, maakte hij zich in een groot vuur gloeiend
en drukte hij hen in zijne armen dood. Toen
de Argonauten op Creta landden, doodde Meda hem door de pen uit zijn ader te trekken,
zoodat hij doodbloedde; v. a. doodde Poeas
hem met zijne pijlen.
Taltliybins, T07' 1Jtoç, heraut van Aga.
memnon, te Sparta en Argos als heros vereerd. Van hem was bet geslacht der Taithybiaden ( TTh 1 iaiut) te Sparta afkomstig,
waaruit de herauten genomen werden; z. ook
Bulis.

Talus, dobbelsteen, zie alec.
Tamassus, Tarnasus, i-'.us(o)o6 ç , stad op
Cyprus, beroemd om hare kopernsijnen, door
sommigen voor het homerische Temesa gehouden.
Tainesa of -sis, Tc1t'O(f, rivier in Britannia, thans de Theems.
Ta1tuç, in 't algemeen rentmeester, penningmeester. Te Athene was sedert het einde
der vierde eeuw de t. of ere)iriç- r
o&J/ç no(i05oi', ook kortweg i in
genoemd, een soort minister van financiën,
die het beheer over de geheele schatkist
voerde; hij werd door volkskeuze aangewezen en bekleedde zijn ambt vier jaar. Zijn
departement was in talrijke onderafdeelingen
verdeeld, waarvan ieder een eigen kas en een
eigen beheerder had, die eveneens . heette.
Tamna, Ta boe, groote, welvarende hoofdstad der Catabani in het Z. W. van Arabia
felix, volgens het verhaal met 65 tempels
en met een levendigen handel in specerijen
en myrrhe.
Tamos, Ti'1tdç, een Aegyptenaar, onder
Tissaphernes stadhouder van Ionië, later bevelhebber der vloot van den jongen Cyrus.
Tainpliilus, familienaam in de ç,ieus Baebici.
Tarnynae, T1 jj'a, T1ti'a, euboeïsche
stad tot het gebied van Eretria behoorende,
aan de Z. kust, ten 0. van Eretria gelegen,
in welker nabijheid Phocion den eretrisehen
tyran Callias versloeg.
Tanager, rivier in Lucania met een gedeeltelijk onderaardschen loop, bij Forum
Popilii. Hij stroomt naar het N. en valt in
den Silarus.
Tanagra, Tcissyu, beroemde en belangrijke stad van Boeotia, aan den Asöpus gelegen, niet ver van de grens van Attica. In
den omtrek groeide de beste wijn van Boeotia.
In 457 werden de Atheners hier door de
Spartanen verslagen.
Taiiais, 1) rivier in Sarmatia, thans de
Don, door de ouden als grensrivier tusschen
Europa en Azië aangenomen. Dikwijls wordt
deze stroom verward met den Jaxartes (SyrDana). Hij valt in den N.O. hoek der Pains
Mae;tis (zee van Azow). - ) stad, milesisclie.
-

Adrastus, zoon

van Talails.

Talassio, -Sill s , romeinsch huwelj ksgod,
die bij het geleiden van de bruid naar het
huis van haar echtgenoot luide werd aangeroepen. Men verhaalde dat iemand, die bij
den sabijnschen maagdenroof het schooiiste
meije gegrepen had, om haar tegen aanran
ding te vrjwaren voorgewend had, dat zij
voor Talassius, een aanzienlijk en algemeen
bemind Romein, bestemd was. Maar het volk,
dat Zijn list doorzag,hield hem bij zijn woord
en alien hielpen hem nu het meisje naar T.
brengen, terwijl men schertsend luide riep:
Talassio.
Talalls, Tu).aiç, zoon van Bias en Pero,
koning van Argos, een van de Argonauten,
vader van Adrastus, Eriphyle e. a.
Talentum, Vc)JL1'TOJ', oorspronkelj k de weegschaal, vervolgens een bepaald gewicht =
6.2 kilo, eindelijk een geldsom, overeenkomend met de waarde van dit gewicht in zilver.
Men rekent het attische talent = !28 0, het
aeginetisclie en babylonische = 12/ 3 , het
enboeïsche = i/ t. att. tal. Het talent was
verdeeld in 60 minen, . de mina in 100
drachmen.
Tabs, TIi).o(;, 1) zoon eener zuster van
Daedalus, VOnd versel1eiden werktuigen uit.,
waarom zijn oom afgunstig werd op zijil roem
,
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als deelgenoot werd gesproken.Z Volusii.
vo1kp1aiting. aan den Zuideriiiod van boven
Taoclii, Thoo, volksstam in het N.O. van
genoemde rivier.
Pontus, aan de grens van Armenia, ten Z.
Tanaquil, iav(/o'L'.t;;, gemalin van den rorn .
van de Mosohi.
koning Tarquinius Priscus. Later schijnt zij
vroeger
Tapliiao illslIlae, TI/()J 'ioo
mt een rorn. godin van het spinilen vereenTelebocte ii,uiae, Jio' ijeo, geheeten,
zeivigd ente Romeonder (ten naam (-eia
eene eilandengroep in de ionische zee tusschen
Cceei/ia vereerd te zijn.
liet eiland Leucasen de aearnaniscli e kust,
Tanarits,rechter zijrivier van den Padus
oudtijds bewoonddoor dezeevarende Ta( Po), stroomt langs Polleritia en Hasta (Asta),
Plirs of Telebolrs. Homerus noemt het grooten valt boven Clastidiiim in den Padus.
later heette
ste dezer eilanden Tiphu,
Tanails = Tanus.
lietTaphiez, Tuqtoiç.
Tautuni, TC.)'J7TO)'stad der Boii in Gallia
Taphius, iiio c zoonvan Poseidon en
Cispathina, tussehen Parma en Mliitina.
Tanfiina. Tarn!'., gerinaanselie god of go- llippotho,stichter van de stad Taphus O
liet eiland van dien naam.
din, had een tempel in liet gebied der Marsi,
gracht), yesTaplirae,
die in 14 na C. door (jermaiiieus verwoest
icgioc
totafsluitingvan den hals der
1, tiugwerk
werd.
Tanis, 'IiiJç, stad in de Nijidelta, op den li Chersont3sus Taurica, op het smalste gedeelte
(lol landeugte (thans landengte van Perekop').
rechteroever van den Tanitiseheii Nijlarm
gracht, kaiaal), 1)
Taphrtis,7 po (
hoofdplaats van het distrikt Tanites, resi
= Taphiie. -2 ) dedoorvaart tussehen
dentievaneene deroudeaegyptisehe dy Sardinia en Corsica, fietum Gallicum (straat
nasti€din.
v. Bonifacio).
e€oi van
Taniticum ostinni, Iai' O1,
dtt L
Taphus, zie lup/ilcie maclay.
de Nijimonden, ten NV. van den Pelusischeii
Taproballe, Tao*',oude naam voor
1
Nijlmond gelegen.
het eiland Ceylon.
Tannturn = Tauctuni. i
Tapliri, Táoi'o, wilde volksstam in HyrTantalitles, 'Ii'itacti1ç, Pelops, Atreus,
Thyestes,Aga m emnon.en Orestes, zoon en j, cania.
Tatas, ThQaç, ZOOfl van Poseidon, kwaiìi
verdere nakomelingen van Tantalus.
Taritalis, TL')Jç, Niobe en Herniione, van kaapTaenarurn naar Italië en stichtte
Tarentum.
dochter en achterkleindochter van Tantalus.
Taras = Tareuttim n. 2.
Tantalus, Jh'T(LAOÇ, 1) zoon van Zeus of
Tadiauro;, een rond altaar iii de renbaan
Tmolus en Pluto, zeer rijk koning van Phrygië, Lydië, Paphlagonië, Argos of Corinthe. te Olympia, staande op een plaats, waar de
paarden dikwijls schichtig werden, naar men
genoot in hooge mate dc gunst der goden,
meende door den invloed van den geest van
zoodat hij zelfs bij hunne maaltijden en verMyrtilus ofOenornalls, die daarbegraven was;
gaderingen werd toegelaten. Maar door zijn
z. ook Glacecs n. 2.
geluk overmoedig geworden, verried hij hunne
volkin Aguitania,
Tarbelli,
geheimen, of hij stal nectar en ambrosia van 1
tnsschen den Attrns (Adour) en de Pyrenaeën.
hun tafel oni die aan de menschen te gevei.
Hoofdstad : iqzecie [L'arbellicce.
ook liet hij door Pandareiis een gouden hond
Tarcholl, láwi, TLmwP, zoon of broeder
uit den tempel van Zeus stelen en zwoer hij 1
van Tyrrliënus, stichter van 12 steden in
kregen had; z. ook
later, dat hij heni niet ge
Etrurië, waarvan eene naar hem Tarchonium
Pelop s .Tot straf voor zijne misdaden moet
(later Tarquinii) heette. Rij hielp Aentas in
hijin deonderwereld in een water staan,
zijn strijd tegen rçurnus.
dat tot Zijne lippen reikt, terwijl de heerlijkTarentini Itith = Terentini ludL
ste vruchten boven zijn hoofd hangen, maar
Tareiitaiii, 1) = Terentiun. - 2) TaQaç,
wanneer hijvan het water of de vruchten
tracht te genieten, dan wijken zij onmiddellijk 1 thans Taranto, Tarente, voorname stad in
het Z. van italia, aan een inham in den N.O.
totdat zij buiten zijn bereik zijn, zoodat hij altijd door honger en (lorst gekweld wordt. V. a.1 hoekvan den sinus q'arenmncs gesticht door
hangt steeds boven zijn hoofd een zwaar rots- Japvcriërs, dochlater gekoloniseerd door de
uitSparta verdreven Pctilheiiicae onder aanblok, dat dreigt hem te veipletteren. - Zijn
voering van Phalaiìtli us (707), vandaar hij
rijkdomenzijn straf zijn spreekwoordelijk
Horatius debenamingLaceciaemoniumTa
geworden : Tavvei)oi' ri)ai'im, ynaru, ckipu.
e1zl/a/. Tarenturii, in eene allerbekoorljk De vloek van zijne misdaden rustte Op zkjiie
stestreek gele(ren, machtigdoorzeevaart,
kinderen, Pelops en Niobe, en op zijn geheel
handelennijverheid, verhief zich spoedig
geslacht (Pelopiden). - 2 een van de twee
boven de andere grieksehe volkplantingen van
zonen van Thyestes, door Atreus (z a. ) geMagna Graecia, doch verviel ook tot een weeldood. - 3) zoon van Amphion en Niobe.
Ta n is of Tanaüs, Tàroç, Taruiç, rivier derigheid, (lie zijn ondergang ten gevolge had.
in Thyredtis of C,ynuria, op de grenzen van Dehoudingder Tarentijnen gedurende de
samnietisclie oorlogen bracht lien in botsing
Argolis.
Tantisli, roni.geslacht, waarvan diii lid met Rome. Zij riepen Pyrrhus, koning van
Epirus,te hulp,dieechter na twee overtijdens Sulla's proscripties door Catiiiva werd
wiliningeli en éiienederlaag Italia moest
omgebracht en (CO ander,Yhac a ia.(ieciii,as ,
de saiiieiìzwering van ( atilina in eeii histo- verlaten (27,5). De strij(i, thans al te ongelijk,
i'isch werk beliaiidelde, waarin ook van Caesar eindigde in 272 niet de verovering der stad,
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die daarbij half werd verwoest. In 212
trachtten de tarentijnsche gijzelaars te _Rome
te ontvluchten, doch werden bij Tarracina
achterhaald, teruggebracht en, na gegeeseld
te zijn, van de Tarpejisehe rots geworpen.
Op liet bericht hiervan zwoeren eenige aan
jongelingen te T. samen, en hun-zienljk
verraad, geholpen door de zorgeloosheid van
den rom. bevelhebber, speelde de stad aan
Hannibal in handen. De burcht bleef echter
in liet bezit der Rom. In 209 werd T. door
de Rom. heroverd en geplunderd, terwijl alles,
wat de soldaten ontmoetten, over de kling
werd gejaagd en 3000U inwoners als slaven
werden verkocht. In 122 werd er door C.
Gracchus eene rom. kolonie heen gebracht,
en dank zij hare ligging, verhief de stad
zich weder tot een ongenzeenen bloei, doch
niet de welvaart keerden ook weelderigheid
en verwijfdheid terug (motte Ta>'entum).
Tarichéa, -chéae, T (,lei pie, -Xiin, stad in
(ialilaea aan den westelijken oever van het
meer van Tiberias of Gennesareth. De hoofd bron van bestaan was het zouten van visch,
r(o75 , vandaar. de naam.
Tame, Tánn'r„ stad in 1Vlaeonia, bij Homerus
vermeld.
7.
Tarpa, zie Maeciuu s Ta7)a
Tarpeii . 1) SI). Tarpeius, bevelhebber van
den burcht op den capitolijnschen berg in
den oorlog na den sabijnschen maagdenroof,
zou, volgens de sage, Rome aan de Sabijnen
hebben willen overleveren, doch werd door
Romulus met zijne dochter Tarpéia ter dood
gebracht. Volgens een ander verhaal zou
Tarpeia de Sabijnen hebben binnengelaten,
onder belofte dat deze haar zouden geven wat
zij aan den linkerarm droegen, waarmede T.
een gouden armband bedoelde. Toen zij echter
liet Capitool bezet hadden, wierpen zij hunne
schilden, die zij ook aan den linkerarm
droegen, bp het meisje, dat daaronder ver
werd. De steile rots, op welks top-pletrd
dit gebeurd was, aan den zuidhoek van het
Capitool, kreeg en behield den naam sazcu»m
Tar pdiuiïo. Van deze rots werden soms ter dood
veroordeelde staatsmisdadigers afgeworpen.
Zie Capitotinus (gymof?s). — 2) Sp. Taï pëius
iWonlanus CapitolEisus, consul in 4.4; zie ter
A teynia Tcr. q)el-a.
Tarpéiam (saxani), zie Tai-peil n °. 1 en
(iemoniae scalae, en C'apitoiinas (mens).
Tarpéius, bijnaam van Jupiter Capitolinus,
naar de Tarpejische rots nabij zijn tempel.
Tarphe, Tá9q i , locrisehe stad in een boschrijke streek aan den berg Cnemis, bij Homerus
vermeld, met een tempel van Hera. Later
_Phaiyjyae, Paozya&.

Tarquinii, een etruscisch geslacht. 1) L.
Tarquinies Pi°fiscus, vijfde koning van Rome.
Volgens de sage zou hij de oudste zoon geweest zijn van den te Tarquinii gevestigden
Corinthiër Demardtus (z. a. n°. 2), op raad
zijner echtgenoote Tanaquil zou hij naar Rome
verhuisd zijn en daar zijn etrurischen naam
Lucumo tegen dien van Tarquinius verwisseld
hebben. Op zijn tocht, toen hij Rome reeds
in het gezicht had, was een arend op hem

toegevlogen, had hete den hoed afgenomen
en (lien. weder op zijn hoofd laten vallen,
wíi,arnit Tannaquil hem een luisterrijke toekomst voorslpelde. Te Rome maakte hij zich
d_loor vriendelijkheid en mildheid bemind en
won liet vertrouwen van Ancus Marcius, die
Ilene tot voogd over zijne zonen benoemde.
Na Ancus' dood nam Tarq. echter zelf bezit
van den troon, met goedkeuring van senaat
en volk. HIij verfraaide Rome, liet o. a. den
circus maxinmus en de beroemde cloacae bouwen (volgens sommige nieuweren zijn -de
cloacae eerst in liet begin der 2de eeuw aangelegd', legde op den Capitolinus de fundasnenten van den grooten tempel van Jupiter,
Juno en Minerva, nam nieuwe geslachten
onder de patriciërs en 100 nieuwe leden in den
senaat op pates »lnzoi-aiii gentiioii), verdubbelde
het getal egaites, oorloogde voorspoedig tegen
Sabijnen en Latijnen, stelde de laai Roi;taili
in, enz. Na eene 38 -jarige regeering (616-579)
werd hij door de zoons van Ancus Marcius
vermoord en door Servius Tullius (z. a.)
opgevolgd. Hetzij Tarquinius Priscus langs
vreedzamen weg op den troon is gekomen,
de Etruscers als veroveraars zijn olg
hetzij
p^e J
treden, met zijne troonsbeklimming treedt
eene etrurische dynastie op, en etrurische
invloed op de rom. instellingen, vooral wat
koninklijke praal en godenvereering betreft,
is niet te loochenen. — 2) L. 1 aïïquinius
Supei bus, laatste koning van Rome (534510), schoonzoon van Servius Tullius, beklom
den troon door eene omwenteling, die aan
Servius het leven kostte. Hij bracht ook het
zijne bij tot verfraaiing der stad, en voltooide
o. a. den tempel op het Capitool; hij breidde
door list zoowel als door kracht van wapenen het rom. gebied uit, versloeg de Volscen,
maakte Rome tot hoofd van liet latijnsche
verbond en stichtte tot teeken daarvan op
den A ventinus den bondstempel van Diana.
Doch hij regeerde als een dwingeland, ontzag de patriciërs evenmin als de plebejers
en stoorde zich aan °senaat noch wetten. De
overmoed zijner zoons, waarvan een, Sextus,
de kuische Lucretia met geweld onteerde,
deed de maat overloopen ; Tar(luinins, die
juist de stad Ardea belegerde, vond bij zijne
terugkomst de poorten van Rome gesloten
en de koninklijke waardigheid afgeschaft. Hij
zocht eerst hulp bij de etrurische steden
Tar (luinii en Veii, daarna bij koning Por Sena
van Clusium, vervolgens bij zijn schoonzoon
Mamilius Octavius, dictator van Tusculum,
die de Latijnen tot het verleenen van bijstand
overhaalde. De slag bij het meer Regillus
verijdelde ook deze laatste hoop en de verdreven konin g begaf zich naar Cumae waar
hij overleed. De andere Tarquinii verhuisden
naar Caere, waar hun familiegraf in 1847
ontdekt is. T och vindt men ook later nog
1'arquiniii in Rome. — 3) L. TacTuinizus Col; tati.na.s, aldus genoemd omdat hij te Collatia,
een uur gaans van Rome, woonde, bekleedde
j na de onteering en den zelfmoord zijner
gemalin. Lucretia (zie Lucretli n °. 2) in 509
met L. Iunius Brutus het eerste consulaat.
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Toen echter liet volk besloot, dat al wie tot

de yens Torluini(1 behoorde, net verbanning
zou worden getroffen, lede T. zijn ambt
neder en trok naar Lavinium.
Targainii, T- t»u')/iu, oude, beroemde stad
in Etruria, aan de kust en de via Aurelia
gelegen, wellicht eenmaal liet hoofd der 12
etruscisehe bondssteden. Door de oorlogen
met Rome geraakte de stad in een staat van
verval, waaruit zij zich niet weder verhief.
De necropolis der plaats (bij Corneto) heeft
bij de opgravingen nog merkwaardige vond
opgeleverd.
-sten
Tarquitii, een rom. geslacht van weinig
beteekenis. Vermeld zij slechts 'L'ai'geitius
Priscus, de aanklager van T. Statilius Taurus
(S(atilii n° • 5), wiens legalus hij geweest was.
In 61 n. C. werd hij zelf wegens knevelarij
veroordeeld.
Tarracmna, Z «oo(uz;)-JJ, latere naam van
An.vur (z a.), thans Terracina.
Tarraco, Tree «>wv, massilische volkplanting aan de hispanische kust, N.O.waarts
van de monding van den Ibërus (Ebro). In
den tweeden punischen oorlog werd liet door
de Scipio's zeer versterkt en tot een hoofd arsenaal gemaakt. Onder Augustus werd het
de hoofdplaats der provincie Hispania Tari° caconensi ,s. Thans Tarragona.
Tarsus, Tao o6S en -ooi, oude hoofdstad van
Cilicia, aan den Cydnus in eene heerlijke
streek gelegen, de geboorteplaats van den
apostel Paulus. Het was eene groote, wel
stad, waar de studie van letteren en-varend
wijsbegeerte bloeide, en die ook onder rom.
heerschappij belangrijk bleef, ofschoon zij
meermalen te lijden had door de invallen

van roofzieke bergstammen, de Isauriërs.
Ter eere *van C. Julius Caesar nam zij den

naam Iuliopolis aan. Keizer Iulidnus (Apostata) werd er begraven.
Tartarus, Z áoraoo„, rivier in Gallia Trans

padá,na, thans Tartaro. Hij stroomt tusschen
Athesis en Padus, en stort zich vervolgens
te midden van moerassen in zee. Aan deze
rivier lag Atria (Adria).

Tartarus, -ra,

Tccotccooc, —ou,

de onder -

aardsche diepte, waar de Titanen, Cyclopen,
Danaïden, Tantalus, Ixion e. a. hunne straffen
wegens ernstige vergrijpen tegen de goden_
ondergaan, even ver beneden als de hemel
boven de aarde, de woonplaats der Erinyen,
Nyx e. a., door eeuwige duisternis bedekt.
Soms algemeen = de onderwereld. Gepersonifiëerd is T. de zoon van Aether en Gaea, de
vader van Typhoëus, Echidna en de Giganten.
Tartessus, T«or'i 000c. Dit is de oude naam
voor Baetica, het stroomgebied van de Baetis
(Guadalquivir), die zelf ook Tartessus genoemd
wordt. De bewoners, Iberiërs, in het oude
Testament Tarschisch, bij de Grieken Tartessii, (T orio(o)to&), bij de Romeinen Turti
geheeten, splitsen zich later in de twee stammen der Turduli (in het binnenland) en der
Turdetdni (aan de kust). De hoofdstad van
het land, ook Tartessus geheeten, lag op
een eiland aan den mond der Guadalquivir.
Het land voerde al in de hooge oudheid

edele metalen, vooral zilver, uit. Bovendien
zoellten de inwoners met hun zeilschepen,
die beter dan de phoenicische tegen eb en
vloed bestand waren, de tin- en zilvermijnen
van liet NW. van Spanje, en later de Cas
handel-siterdnula(z.)opH
naakte hen rijk en welvarend.
Taruenna, thans Thérouanne, stad der
Morini, een volksstam op de tegenw. vlaamsche kust.
Tarus^tes, volksstam in Aquitania, in de

tegenw. Landes.
Taratius, een geleerd wijsgeer, wiskunstenaar en astroloog, een vriend van Varro en
Cicero.
Tatiánus, 'ait(fvó;, bijg. ó 2f oc, een Assyriër, die in de laatste helft der 21e eeuw
n. C. leefde, en na liet bestudeeren der grieksche wijsbegeerte tot het Christendom overging, dat hij in verscheiden geschriften ver
Hij hield eenigen tijd te Rome ver -deig.
na den dood van Justinus Martyr (in-blijf;
167 onthoofd) keerde hij naar het Oosten
terug, waar men hein later vindt als hoofd
eener naar hem genoemde secte (Tu.r aroi),
die zich door een streng ascetisch leven
onderscheidde.
Tatitis (Titus), koning der Sabijnen, die
na den sabijnschen maagdenroof op Rome lostrok, maar na de verzoening tusschen Sabijnen en Rom. vijf jaren gezamenlijk met
Romulus over de vereenigde Tities en Ramnes regeerde, tot hij bij een offer te Lavinium of te Laurentum vermoord werd.
Tatta, groot zoutmeer op de grenzen van
Lycaonia, Cappadocia en voor een klein
gedeelte ook van Galatia.
Tauchlra, Th^, v' pioa, stad op de kust van
Cyrenaica, niet een beroemden tempel van
Cybele, later Arsinoë geheeten.
Taulantii, Tav) d,'zcot, illyrische volksstam
bij Epidamnus (Dyrrachium).
Taum, baai aan de Oostkust van Caledonia
(Schotland), thans Firth of Tay.
Taunus mops, gebergte in Germania, in
het latere Nassau, thans nog Taunus geheeten, bij Aquae Mattiacae (Wiesbaden).
Tauranitium, distrikt van Armenia, ten
N. van Tigranocerta, ten 0. grenzende aan
het meer Thospitis.
Taurasia, hoofdstad der Taurini, sedert
Augustus rom. kol. onder den naam Augzasta
Taurinoruni, thans Turijn.
Taurentam, - roentium, rois, Ta eostS, sterk
kasteel in het gebied van Massilia (Marseille),
op de kust van Narbonensis. Tgw. Tarente.
Tauri, Tavorn., wilde, ruwe volksstam in het
Z.W. van de Cier.soncsus Taurica, de tegenw.
Krim, terwijl in het vlakke Noorden Scythen woonden. Zij stonden onder een koning
en leefden v an roof en oorlog. Aan hunne
godin (Taurica clew, Tevotth , Ta>>ooJróloS),
die door de Grieken met Artemis vereenzelvigd werd, brachten zij menschenoffers. Schip
krijgsgevangenen werden tot-breukling
offers 'bestemd, vooral als liet Grieken waren.
Wanneer de koning overleed, werden zij, die
hem het liefst waren, met hem begraven.

TAtTRII LUD1---'1"J;,1":'.
^foí^bo^^, -w, hoofdstad der
Taviulu, -via,
keltische Troemi in liet 0. van Galatia, aan
het k ruispunt van verschillende groote wegen
gelegen en hierdoor belangrijk als stapel- en
handelsplaats. Men vond er een tempel en een
als afweertier der pest en Diana Lucina, bekolossus van Zeus.
nevens Jupiter en Juno aangeroepen. Het
T rZl1«oyob, te Athene 10 officieren, een uit
offer had 's nachts plaats vóór de Porta Carmentdlis. De spelen zelf werden gehouden in iedere phyle. Zij voerden het bevel over de
door hun phyle geleverde troepen; in rang
liet Circus Flaminius. De eenige keer, dat
volgden zij terstond op den opperbevelhebber.
ze in histor ischen tijd gevierd zijn, was in
het jaar 18Eí.
Taxila, ta 'I él to t, hoofdstad van den indiTaurica dea, 'ru1()twr 11, Tavow, I'uiocóJo, schen vorst Taxiles ten tijde van Alexander
den Gr., tussehen den Indus en den HydasArteznis, zoo genoemd naar haar tempel in
pes gelegen.
Tauris, waar haar menschenoffers gebracht
werden, z. Iphigenia.
Taxiles, Talijc, koning van Taxila,
Taurini, TaveQ , -ot, of Tavob^'oi, ligurische onderwierp ziele aan Alexander d. G. en
voerde later voor hem tijdelijk het bewind
volkstarn ten Z. van den Padus (Po). Hoofd
over een deel van Indië.
(Turijn). In hun gebied lag-stadTuri
Tál„S, de opstelling van een Grieksch leger
de sallus Tauurinus, waardoor de Galliërs en
later Hannibal trokken bij hun_ inval in Italië. vóór den slag. In den Trojaanschen oorlog,
Taurisci, keltische stam in Noricum, waar- zooals die door Homer us beschreven wordt,
valt liet gevecht gewoonlijk uiteen in vele
van de naam nog voortleeft in het duitsche
tweegevechten der fC^Otl e , die met hun
woord Tauern. Later worden ze gewoonlijk
strijdwagens voor de infanterie uitrijden, en
Norici genoemd.
Tauriscus, Ta11Qioito-, beeldhouwer van het voetvolk in vele à^«yy^ S opgesteld,
Tralles; van hem en zijn broeder Apollonius, heeft in het geheel geen invloed op den uitis een beroemd werk, de farnesische stier, slag van den strijd. In den h istorischen tijd
zijn de strijdwagens verdwenen, en liet Griek
bewaard gebleven.
leger bestaat uit één aanééngeschakelde-sche
Taurobolia, z. Rhea (CJ1ele) .
slaglinie (z. phalanx-) van dichtopeengeplaatTauroëntium, Taurois = Taurentum.
Tauromenium, Tal Qo lti oJ-, thans Taor- ste zich met hun schilden dekkende hopliten
mina, aanzienlijke stad aan de Oostkust van (z. i7t1i c(u), die gewoonlijk .8 man diep opSicilia op den berg Taurus gelegen. Na de gesteld worden.
Naast dit hoofdwapen had men dan
verwoesting van het nabijgelegen Naxus in
358 door Dionysius I ' van Syracuse vestig- nog de hulpwapens der i7zvr^ ,zol6ra ,
7c
^í^záot
uc en andere Not, (zie onder deze arden zich de overgebleven Naxiërs in T., dat
tikelen). Talrijk waren deze burgerlegers
hierdoor aanmerkelijk werd vergroot. In den
sicilischen slavenopstand (141-132) had T. niet ; bij Marathon stonden hoogsten 5000
hopliten tegenover 4000 Perzen; bij Plaveel te lijden.. In Cicero's tijd was liet eene
civitas foeclerata, doch in de burgeroorlogen taeae, de grootste slag, dien de vrije Grieken
ooit geleverd hebben, stonden 20000 man
moest het boeten voor zijn heulen met S. Pompeius en werd ér eene kolonie van rom. tegen 18000 Perzen en op de hand der
Perzen strijdende Grieken. — Ieder hopliet
veteranen heengezonden. Nog vindt men er
had tot zijn bediening een oppasser (z. pl^o&).
belangrijke overblijfselen van het gedeeltelijk
in de rotsen uitgehouwen theater, dat meer 1 De hopliten waren, behalve in Sparta de
2000 eigenlijke Spartiaten, geen beroepsoldan 30000 toeschouwers kon bevatten.
daten. Maar de algemeene voorliefde voor
Taurus, familienaam bij de Staíilii (Slali
sport, ten minste bij de welvarenden, maakte
-lin°.
4 en 5).
Taurus, Taos, het sterrenbeeld de Stier, dat ze met geringe voorbereiding bekwaam
waren voor het leveren van een gevecht.
werd gehouden voor den stier, die Eur opa
Men naderde elkaar tot op 100 a 150 voet,
ontvoerd had, of dien Poseidon aan Minos
en dan viel men in draf aan. Daar nu
had geschonken.
Taurus, TaiQoc, thans nog Taurus of Ala- alleen de linkerzijde door het schild gedekt
Dagh geheeten, groote bergketen in Asia was, had elk grieksch leger de neiging, zich
minor, die op de kust van Lycia bij kaap naar rechts te keeren, om zoodoende een
Chelidonium begint en door Pisidia en langs aanval in zijn rechterflank te vermijden. Ook
de N. grens van Cilicia loopt. Van daar gaat , stonden op den rechtervleugel steeds de beste
troepen. Zoodoende kwam liet vaak voor, dat
een tak als An itauras N. 0. waarts, doorsnijdt Cappadocia en Armenia minor, om zich ^ de rechtervleugel van beide partijen het won,
en na het verslaan der linkervleugels met
aan den mons Moschicus aan te sluiten, die
omgekeerd front met elkaar afrekende. Eerst
weder de verbinding met den Caucasus vormt.
De andere tak behoudt den naam Taurus en Epaminondas heeft met deze dwaze wijze van
vechten gebroken, en, door zijn kerntroepen
blijft in oostelijke richting doorloopen tot
50 man diep op den linkervleugel op te
aan de samenhangende meren Thospitis en
Arsissa. De Euphraat breekt in zijn loop stellen (zie _P/ialana) bij Leuctra de macht
door het gebergte heen. Een zijtak van den van Sparta gebroken. Zie ook ài7r^cot.
Taurus vor mt de Amnus (z. a.). De Taurus Omtrent de legers van Philippus en Alexander van Macedonië zie men de artikelen
is tot aan zijn top niet bosch begroeid.

Taurii luili, taurische spelen, door Tar-

cluinius Superbus ingesteld ter gelegenheid
eener pest, tot verzoening der onderaardsehe
goden Dis en Proserpina, ook wer den Apollo

'

TAY(+ETE----TELEMA(^H S.

0141
Ap

C^y ti(oor, uut)m(, sarissa (het verschil tus-

schen

iet()

b

en

oi(iotó(3q000&

bestaat 1a rlll,

dat de eersten van adel. zijn).
Voor de uitrusting; van den soldaat zie,
men onder :

Taygete,

1 t-t

y ^: i7 , Bene waal

(le Pleiades,

den t^ ►eht (let A.roonauten en aan de calydoniseli 'aelit, ook volgde hij Heraeles op zijne
to chten tegen dil Amazonen en tegen Laomedon en was h lj de eerste die den muur van
Troje bel^lonm. Tot loon voor zijne dapperheid
werd hell de schoorie Hesione, de dochter
van Laonledon, gegeven. Hij werd bij haar
vader van Teucer en Tr ambëlus, bij eene andere gemalin, Eriboea, van Aiax. De stad
Telamon in Etrurië was door hem op zijn terugreis van den Argonautent.ocht gesticht.
Teelauioii, stad aan de kust van Etruria,
ten N.W. vaal Cosa.

bij Zeus moeder v an L aacedaetnon en Eur(ita.s.
V. a. werd zij door Artemis in eerie hinde
veranderd om haai aan de vervolgingen van
Zeus te onttrekken.
Taygetus, -am, T i ye roy, orr, ruw en woest
grensgebergte tusschen Laconica en Messenia,
in kaap Taenarum (Matapan) uitloopende, niet
;aµtoi Lcxd'ijS, —^ to-,
loodmijnen. en in armergroeven.
T elanmoniades , -nitis,
Aiax en Teuter, zonen van Telamon.
Te€ num, Té ic --oi-, 1) 7'e(nuia Apitlluni, in
het N. van Apulia nabij de kust, aan den
Telehiln, .:) i-, zoon of v. a. vader van
koning Apis (z. a.)
ff
Frento. — ') Tenn2?iii idiePn
am, stad der
Sidicini, geheel in het N. van Campania,
Telehines,een priestergeslacht,
^ dat in overoude tijden van Creta naar Cy prus
Diet warme baden.
en van daar naar Rhodus trok. Zij worden.
Tearus, 7e , -, rivier in Thracia, waar
zonen v an T halassa en opvoeders van °oseiliet water eerie genezende kracht uit -van
don genoemd. Zij waren groote kunstenaars
huidziekten. De Tearus was een-oefndp
en uitvinders van de meeste handwerken,
z ij tak van den Agrines, die zich op fijne
vooral waren zij bekwaam in het bearbeiden
beurt in den Beneden -Hebrus stortte.
van metaal, vandaar dat zij dikwijls met de
Teáte, hoofdstad der Marruelni, op een
Cyclopen en idaeïsche Dactylen en verder liet
steilen heuvel gelegen, niet ver van dc Adriade Cureten en Coryl_^anten verwisseld werden.
tische zee.
Teemessa , T /«o7aou, dochter van den phry- Ook waren zij machtige toovenaars, doch daar
zij bun macht ten nadeele van goden en menischen koning Tenthras. Zij werd door Aiax,
schen gebruikten, werden zij door Apollo of
den zoon van Telamon, op een strooptocht gedoor Zeus gedood. — V. a. verlieten zij Rhovangen genonleii en werd bij hem moeder
dus, omdat zij eene overstrooming voorzagen,
van Eurysaces.
Tectosages, 1 ezv6oayu , een hoofdstam der en begaven zij zich deels naar Sicyon, deels
naar Teunmessus. -- Naar lien wordt Rhodus
keltische Volcae in het Z. van Gallia Narbonensis, met de hoofdstad Tolosa (Toulouse).
L? Gi/GS, Creta en Sicyon I XGVi( genoemd
Telchiuia, _Trpi a, oude naam van Crëta
Ook Narbo Martins (Narbonne) lag in hun
gebied. Een gedeelte van dit volk vindt men 1 en Sicyon.
na verschillende zwerftochten in liet W. -deel
Telehinius, nia, 7r ^xG1'G0; , m ^a, bijnaam
van Apoila, Hera en Athëna, wier eeredienst
van Galatia (z. a.) in Asia minor ; hoofdstad:
door de Telchinen op Rhodus was ingevoerd.
Anekra.
Teleboae, Tij^F,IórtG, z. Taphilae insulae.
Tegea, i Fyf«, belangrijke stad in het Z.O.
van Arcadia in het landschap T_ eyCeztis, T Teleboas, Til b 1 3óu 5 , zijtak van den Euphraat, in Armenia.
ythtS, met een krijgshaftige bevolking, die
herhaaldelijk hare vrijheid verdedigde tegen
Teleehi les, Tiyhz^eícrj1s, dichter der oude
attische comedic., tegenstander van Pericles.
de aanslagen van Sparta. Bij de Thermopylae
en bij Plataeae gaven zij bewijzen van groote
Telegonus, TrrimFyot oy, 1) z. Proteus. — 2)
zoon van Odysseus en Circe. Door zijne moedapperheid. Uit haat en naij ver tegenover
der uitgezonden om Odysseus te zoeken, landMantinda koos Tegea in den peloponnesischen.
de hij bij toeval op Ithaca, waar hij, door
oorlog partij voor Sparta, waaraan het ook
in den corinthischen oorlog trouw bleef; de
honger gedreven, begon te plunderen en veel
schade aanrichtte. Odysseus en Telemachus
slag bij Leuctra evenwel (371) maakte de Tetrokken hem te gemoet, en in den strijd, die
geaten voor hunne eigene toekomst bezorgd
hierop ontstond, doodde T. zijn vader zonder
en zij sloten zich bij Epaminondas en de Thehem te kennen. Later huwde hij met Penebanen aan. Later verloor Tegea veel van zijn
gewicht. Tegeaea, Atalante, dochter van
lope en trok hij naar Italië, waar hij Tusculum en Praeneste stichtte.
lasus uit Tegea.
Telemachus, T). ï paX0q, zoon van Odysseus
T egyra , T. ylwa, stad in Boeotia, ten N.
en Penelope, was nog een zeer jong kind,
van liet meer Copiiis, niet een tempel van
toen zijn vader naar Troje vertrok. Toen deze
Apollo.
40 jaar afwezig was geweest, ging T ., op
. T.GXo rotot', eene commissie te Athene, die
raad en gedeeltelijk onder geleide van Athéna,
liet toezicht had over de werken tot onder
vernieuwing van de stadsmuren, en-houden
Nestor en Menelaus bezoeken om inlichtingen
omtrent zijn vader in te winnen. Bij zijne tede daarvoor bestemde gelden beheerde.
Telamon, T n1Lt >>, zoon van Aeacus en rugkomst ontkwam hij gelukkig aan een h.inEndéis. Na den moord van zijn stiefbroeder
derlaag, hein door de vrijers van Penelope
Phocus vluchtte hij naar Salamis, hij huwde
gelegd ; kort daarop vond hij zijn vader weder
('n hielp hij dezen bij de wraak, die hij op de
met de dochter van koning Cychreus en volgde
hem in de r egeer ing op. Hij nam deel aan
vrijers nam. Na den dood van zijn vader ging
-
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hij niet Telegonus naar Aeaea, hij huwde
liet Circe en kreeg bij haar een zoon, Latinus, die echter v. a. een zoon van Odysseus
en Circe was. Of hij huwde niet de dochter
van Circe, Cassiphone, die hem doodde, nadat hij hare moeder had omgebracht. V. a.
huwde hij niet Nausicaa, de dochter van Alcinous, of met Polycaste, de dochter van Menelaus, en had hij bij eene van deze beide een
zoon, Ptoliporthes. Ook wordt nog verhaald,
dat hij naar Italië gegaan zou zijn, en dat
daar zijne dochter Roma met Aenéas huwde.

Telemus, Ti^,Fµos, zoon van Eurymus, waar-

zegger bij de Cyclopen.
I F ïoVZFS, v. s. betere lezing voor I l ovz-s.
Telephanes, T cpáv^s, 1) van Sicyon, een
van de oudste grieksche teekenaars. — 2) bekwaam metaalgieter van Phocis of Phocaea,
weinig populair, omdat hij voor Darius en
Xerxes werkte of omdat hij in Thessalië
M

woonde.

Telephassa, Tiaoo, echtgenoote van
Agénor, vergezelde haar zoon Cadmus op zijne
tochten, totdat zij in Thracië stierf.
Telephhus, Tigos, zoon van Heracles en
Auge, werd na zijne geboorte te vondeling
gelegd en door herders opgevoed. Toen hij
volwassen was, ging hij op raad van het
delphische orakel naar Mysië, waar hij zijne
moeder vond, met de dochter van koning
Teuthras trouwde en zijn schoonvader in de
regeering opvolgde. Toen de Grieken op hun
-

tocht naar Troje bij vergissing een inval

in Mysië deden, werden zij door T. terug
maar hijzelf struikelde over een-geslan,
wijnstok en werd door Achilles gewond. Bij
deze gelegenheid vernamen de Grieken wie hij
was, maar aan hun verzoek om mede tegen Troj e
op te trekken weigerde hij te voldoen, daar hij
niet een dochter van Priamus, Astyoche of
Laodice, gehuwd _ was. De Grieken vertrokken
daarop, maar werden door een storm naar hun
vaderland teruggedreven. Daar de wond van
T. niet genezen wilde, raadpleegde hij een
orakel en ontving hij tot antwoord, dat alleen
degene, die de wond had toegebracht, haar
ook konde genezen. Hij begaf zich nu als bedelaar verkleed naar Griekenland en bad Againemnon, terwijl hij met den kleinen Orestes
in de armen als smeekeling aan den haard
zat, hem te helpen. Daar Agamemnon intusschen een orakel had gekregen, dat alleen
niet de hulp van T. Troje konde genomen worden, bewerkte hij bij Achilles dat deze aan
zijne bede zoude voldoen ; door een weinig
roest van de lans, waarmede de wond was
toegebracht, genas zij terstond, waarop T.
den Grieken de noodige inlichtingen gaf, zon
echter zelf aan den tocht deel te nemen. —-der
Hij werd te Perganlus en op den berg Parthenius, waar hij te vondeling gelegd was,
als heros vereerd.
Teles, Tic, Cynicus uit het midden van
,de 3de eeuw.

Telesia, stad in Samnium, ten

N. W. van Beneventum. Hier was Pontius
Telesinus, de beroemde veldheer in den marsischen oorlog, geboren.
SCHLIMMER en DE BOER.
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Telesilla, TnUa, van Argos, beroemde
lierdichteres. Toen de spartaansche koning
Cleomenes een • inval in Argos deed, omstreeks
510, trok zij hem aan het hoofd der argivische
vrouwen te gemoet en vuurde zij door hare
liederen de mannen tot dapperheid aan. Van
hare gedichten is zeer weinig bewaard gebleven.

Telesphoras, T^ F'ocp000c, zoon van Asclepius, een genezing aanbrengend god, soms
ook bijnaam van Asclepius.
Telestes, Tkrç, 1) laatste koning van
Corinthe, 758-747. — 2) van Selinus, beroemd dithyrambendichter omstreeks het midden der 4 d e eeuw.
ieder zoenoffer of godsdienstige
handeling, die van zonde bevrijdt, in het
bizonder wordt de inwijding in mysteriën
zoo genoemd met het oog op hun van schuld
reinigende kracht.
Teleutas , TsAéiraq, z. Teuthras.
Teleutias, DFfi)riaq, broeder van Agesiláus, voerde met roem het bevel over de
spartaansche vloot in den corinthischen oorlog. In 382 werd hem het opperbevel in den
oorlog tegen Olynthus opgedragen, waar hij
het volgende jaar door onbezonnenheid een
slag verloor en sneuvelde.
Tellénae, Té^ i cc^, oude stad in Latium,
vermoedelijk een paar uren gaans van Rome
naar den kant van Antium of van Ardea
gelegen, door Ancus Marcius verwoest.
Telliadae, T ) .ádai., oud beroemd geslacht
van waarzeggers in Elis.
çq,
, z. Gellias.
Tellias, Td
Tellumo, z. Tellus
Tellus mater, bij de Rom. de godin van het
bouwland, later gelijkgesteld met de grieksche Gaea. Aan haar zijnde Fordicidia (z. a.)
gewijd. Als voortbrengster van alle voedsel
is zij nauw verwant met Ceres. Ter eere van
beide godinnen te samen worden de ,feriae
seyuenlivae (z. a.) gevierd. Tellus behoort oorspronkelijk ook tot de goden van de onderwereld; onder den invloed van de grieksche
Demeter komt hiervoor later Ceres in de plaats.
Nevens Tellus stond een mannelijk wezen van
.

geheel gelijken aard, Tellunio.

Telmessus, Te). ct ooós -- Telmissus.
Telmissis, T c oois, kaap in Lycia, zie
Telmissus n°. 1.
Telmissus, TdLoo6S,

1) stad aan de Westkust van Lycia aan de Tellnissische golf en
nabij kaap Telmissis, een uitlooper van den
Anticragus. Er zijn o, a. nog overblijfselen

van een theater en van grafkelders, in de
rotsen uitgehouwen. — 2) stad in Pisidia, ook
Termzessus geheeten, sterke vesting, aan een
bergpas in den Taurus gelegen.
Telo Martius, havenstad in Gallia Narbonensis aan de Middellandsche zee, thans
Toulon.

Te^, l sn, te Athene pachters der staatsinkomsten. Voor de behoorlijke betaling der
pachtsom werden borgen gesteld, bleef de
betaling niettemin achterwege, dan verloor
de schuldenaar zijne burgerrechten, ofschoon
hem uitstel gegeven werd tot de 9de prytanie;
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had hij dan echter nog niet betaald, dan werd
de schuld verdubbeld, en indien zij niet terstond betaald werd, werden zijne goederen verbeurd verklaard, bovendien kon de nalatige
pachter gevangen genomen worden. Deze
straffen troffen, naar het schijnt, zoowel den
pachter als zijne borgen. - Voor zaken, die
veel kapitaal vereischten, vereenigden zich
dikwijls verscheiden pachters tot een vennootschap onder het bestuur van een r1i'ç
Of dyviç.

Telönus, onzekere lezing voor To(eizus.

Teiphilsa, Tiloi(o)oa, TAqoî(o)oa, stad in
het N.W. van Arcadia aan den Ladon, die

vervolgens onder dennaam Neapolis bij Syra-cusae getrokken.
Teinenus, Tn'oç, oudste zoon van Anstornachus, een van de Henacliden, die de Pe1oponnisus veroverden. Bij de verdeeling van
het schiereiland kreeg hij de regeering overArgos, die zijue nakomelingen, de Temenideii
( Trat), bleven behouden. Hij wend door
zijn eigen zoon gedood, omdat hij zijn dochter
en haan echtgenoot Deiphontes boven hem
begunstigde. Ook de koningen van Macedoniënoemden zich afstammelingen van T. , zie
Percliccas n°. 1.
Temesa, 1) zie Tarnassus. ook Ternpsa, TIipL, ge-

noemd, oude ausonisehe
stad op de Westkust van
Brutii, iets ten N. van
Tenina en den sinus Terinaeus, sedert 194 rom.
kolonie. Teninils, T15tTOç, 1)
stad in het aeolisch-azia-tische kustland, aan den
Hermus, een eind boven
de monding gelegen, onder keizer Tiberius door
eene aardbeving verwoest. - ) Tijzi'oi' do;,.
gebergte in Mysia, dicht
bij de grenzen van Lydia.
Tempe, -ra l7c-17, eene
meestal smalle vallei of
bergkloof in liet N.O.
van Thessalia, tusschen
den Olympus ten N. en
den Ossa ten Z., thans
de bergpas van Lycosto
1110. Door dit dal stroomt
de Penëus naar zee. Voordat Poseidon door eene

Tempelruïnen

te Paestum.

haren naam heeft gekregen naar een stroomnimf, dochter van den stroomgod Ladon.
Telas, TAoç, klein eiland, tot de Spo
tusschen de-radengk,hlvw
eilanden Rhodus en Cos, met dorische
bevolking.
Telys, TAvç, tyran van Sybaris, toen de
stad door de inwoners van Croton verwoest
werd.
Temenïtis of -tes, Tnvq, -xç, bergkruin met een aan Apo ll o gewijde plek of
xiIfljoç, waarnaar de geheele kruin ook T/Afl'oç werd genoemd en Apollo ook wel Tenienites wordt bijgenaamd. Deze plaats werd
;

aardbeving dezen uitwegvoor de wateren van
Thessalid opende, zou dit
gewest een groot meer
zijn geweest. Xerxes beweerde dat, zoo de Thes
saliërs zich niet hadden
willen onderwerpen, hij
het dal Tempe slechts
door een dam had behoeven af te sluiten, om
hen allen te doen verdrinken. Wegens hare
stoute en verhevene, doch tevens liefelijke en
bekoorlijke natuur is deze vallei door de ouden
veelvuldig geprezen. Dichters hebben den naam
ook op andere liefelijke dalen toegepast, bv
Helo-i-ics ïevipe = het dal van den Helörnsop Sicilia, He/icoïzict Tempe in Boeotia, enz.
Templilm, rn'oç, elke afgebakende en van
de omringende ruimte afgescheiden plaats.
Bij de Bom. heet aldus het waarnemingsveld,
dat de augur onder liet uitspreken van eenzeker formulier aan den hemel met zijn staf
afbakent, zie auyui-ia. Op aarde verstaan de
Bom. er cciie plek gronds onder, die onder
zekere vormen tot gewijden grond is ge--

TEMPLUM.
maakt en van de omliggende ongewijde ruimte
zichtbaar is afgescheiden, onverschillig hoe,
hetzij door een muur, een wal, een staketsel,
ja zelfs door een andere ligging van het

plaveisel. Zoo was o.a. eene rom. legerplaats
een teniplzem, evenzoo het comitium ; een tem
werd eerst tot teiiiplum wanneer hij volgens-pel
bepaalde regelen gewijd was (zie aedes). Wat de tempelgebouwen betreft, zij stonden
altijd op een vierzijdig voetstuk, waartoe men
langs een of meer zijden met trappen opklom. Was het voorportaal, nooraoS of noókomoa geheeten, aan drie zijden open, dan
heette de tempel _prostylus, ic 6on^) oq. Was
het alleen aan de voorzijde open, dan was de
tempel een antentempel, zie aníae. Loopt
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er een zuilengang rondom den tempel (zie
blz. 101 en 102), dan heet deze peripterus,
fz7rz^ooq; waren er ter zijde in plaats van
zuilen alleen pilasters tegen den muur aan
dus alleen tot versiering dien--gebracht,di
den en niet om liet dak te dragen, dan
noemde mien dit pselcdopei°iptei"us, jsvdon9t7rremon. Deze laatste vorm werd • door de
Rom.. boven den anderen verkozen. Soms
had men achter den tempel, die dan vrtós
áµqt,7reoor 'toe heet, nog een achterbouw,
o7rberMoltoS, onder hetzelfde dak, doch met
een afzonderlijken ingang, welk gedeelte
wel gebezigd werd tot bewaarplaats van
zaken, niet met den godsdienst in verband
staande, als staatsarchieven, schatkist en dgl.
Vroege grieksche tempels hebben in plaats
van een o -t eO6cdo to; een ich vov, zie adyíuai.
Ook had men dubbeltempels, zooals dien van
Roma .en Venus te Rome, twee tempels, geheel
aan elkander gelijk, onder één dak, met de
achterzijde tegen elkander gebouwd, zoodat de
beelden elkander den rug toekéeren. De gesloten binnenruimte van den eigenlijken tempel
heette de cella, 1'0óS, eixós. Bij de Grieken
was deze meestal langwerpig, bij de Rom. in
navolging der Etruscers een kwadraat, dik wij is groot genoeg voor senaatsvergaderingen.
Een voorbeeld van een griekschen dubbeltempel, uit twee niet gelijke gebouwen bestaande levert het Erechthéur op, waarvan
de plattegrond op blz. 102 te zien is. De Rolm.
bouwden ook nog ronde tempels met gewelfd
koepeldak, zooals het Pantheon (z. a.), soms
peripteri, soms ook als geheel open koepels,
alleen bestaande uit het voetstuk en het door
zuilen gedragen dak, die monopíeri heetten.
Eene groote, du b bele deur verleende toegang

Romeinsche tempel (maison carrée) te Nïmes.
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tot den tempel, gaf deze geen licht genoeg,
dan werd er in het dak eene schuine opening
gelaten, die het licht liet vallen op het
godenbeeld; was Cle hoogte van het dak boven
den beganen grond te hoog voor de lengte
van eene zuil, dan plaatste men twee rijen
zuilen boven elkander, zoodat de tweede door
den architraaf der benedenrij gedragen werd,
zooals in de bijgevoegde teekening van een
tempel te Paestuin is te zien. Een driedubbele
tempel was die van Jupiter, Juno en Minerva
op het Capitool, waarvan hiervódr de platte
weergegeven volgens het vermoeden-grondis
van den italiaanschen bouwkundige L. Canina.
Het voetstuk vormt een zuiver kwadraat,
langs drie zijden zijn trappen. De aan drie
zijden open voorhal gaf toegang tot de drie
eellae, waarvan de middelste voor Jupiter
was bestemd. Ten slotte is hier nog bijgevoegd
Bene afbeelding van den buitengewoon goed bewaard gebleven tempel te Nemausus (Nimes),.
door Agrippa gebouwd.
Tempsa = Temesa n°. 2.
Tempyra, 'th Tibt7rvea, vlek in Thracia,
dicht bij de kust, ten W. van Doriscus. Bij
T. lag een enge bergpas.

Tene(h)téri, T/yxi iQob, TiyxvFeoL, ger-

maansch volk, meestal met de stamverwante
u sipetes verbonden. Door de Suébi opgejaagd,
trokken zij over den Rijn naar Gallia, doch
werden door Caesar teruggedreven en vestigden zich toen aan den rechteroever (tusschen
Ruhr en Sieg). Zij waren uitstekende ruiters.
Tenea, T i'Ia, stad tusschen Corinthus en
1VIycénae met een Apollo- tempel.
Tenedus, T i„-do (= Tivi'ov i'cros, zie Tenes
of Tennes), . eiland met een gelijknamige stad
en twee havens, tegenover de kust van Troas
gelegen. Er was een beroemde tempel van
Apollo Smintheus. In de perzische oorlogen
werd T. eerst perzisch, later een trouwe bondgenoot van Athene, doch door den vrede van
Antalcidas opnieuw aan Perzië prijsgegeven,
door Alex. d. Gr. vrij verklaard, later rom.
Te(n)nes, 7l(v)s, zoon van Cycnus (z. a.
n°. 2). Hij werd op Tenedus als heros ver
er een tempel, waar de naam-erdnha
van Achilles niet mocht worden genoemd en
geen fluitspeler mocht binnentreden, omdat
een fluitspeler bij Cycnus valsche getuigenis
tegen T. had afgelegd.
Tensa, thensa, een praalwagen, met goud
en ivoor versierd en van een hemel voorzien,
waarin bij plechtige optochten, o. a. bij de
opening der Judi Romani en der Meyalesia,
de beelden van verschillende godheden, op
matrassen en kostbare spreien uitgestrekt,
door de straten en over het forum te Rome
werden gevoerd.
Tentyra, ra T€i'n' u, hoofdstad van den
nomus Tenggi fitis in Boven -Aegypte, stroom
inwoners waren-afwrtsvnTheb.D
bekend als voortreffelijke krokodillenjagers.
Thans Denderah met belangrijke overbl jfselen, o. a. van de tempels van Isis en Hathor.
In dien van Hathor (iste eeuw n. C.) heeft
men den beroerden dierenriem gevonden,
die thans. te Parijs is.

,

Tenus, Tijvos, een der cycladische eilanden,
tusschen Delus en Andrus, met een beroemden
tempel van Poseidon, die het eiland bevrijd
had van de talrijke slangen, waarnaar het
oudtijds Ophiassa heette. De hoofdstad heette
ook Tenus. Hier zou de dichteres Erinna
geboren zijn.

Teos, T^wc, ionische stad op de aziatische
kust, ten Z. van Clazomenae en ten N.W.
van Ephesus, geboorteplaats van den lier dichter Anacreon, daarom spreekt Horatius van Teia fides = anacreontische lier.
Omstreeks het midden der Ede eeuw ver
een groot gedeelte der inwoners, de-huisde
perzische heerschappij moede, deels naar het
verwoeste Abdéra, dat zij herbouwden, deels
naar Phanagoria. Teos had twee havens.
Tepidarium, zie balneum
Terédon, Teor^J thv, stad in Babylonia aan
den Euphraat nabij de Perzische golf, belang
stapelplaats voor den arabischen handel,-rijke
vooral voor wierook.
.

Terentia Cassia (lex) fr umentaria van 73,

z. Cassia Terentia (lex). Het koren, dat voor
deze uitdeelingen noodig was, moest door
Sicilië geleverd worden tegen een vastgestelden prijs.
Terenthsnus Maarus, uit Africa, leefde in
de 2de helft van de 3de eeuw na C., en
schreef een werk in dichtmaat in 4 boeken:
de litteris, si,Uabis, pedibus et vz-etris.
Terentii, rom. geslacht, misschien van
sabijnsche afkomst, dat geen andere vermeldenswaardige familie heeft opgeleverd, dan
de Varrónes. — 1) C. Terelztius Varïo, de
zoon van een slachter, die eerst in zijns vaders
vleeschhal werkzaam was, maar als voorvechter van de rechten des volks door dit laatste
tot verschillende ambten werd verheven en
in 216 consul werd. Door zijne onberadenheid
verloor hij den nood'lottigen slag bij Cannae,
waaruit hij zelf ter nauwernood met een gevolg van 70 ruiters ontkwam. Toch betuigde
de senaat hem dank, dat hij niet aan het
behoud van den staat wanhoopte, en droeg

hem in 215 het bevel in Picénum op. — 2)
A. Terentius Tlarro, streed in 184-182 als
propraetor zegevierend tegen de Celtiberiërs
in Hispania. — 3) A. Terentius Tarro werd
in 75 aangeklaagd wegens afpersingen, in
Asia gepleegd en had zijne vrijspraak slechts
te danken aan de schaamtelooze wijze, waarop
zijn verdediger en bloedverwant, de redenaar
Q. Hortensius Hortalus, de rechters omkocht.
Daar Hortensius echter de rechters niet te
best vertrouwde, liet hij de stembordjes met
was van verschillende kleur bestrijken, zoodat hij kon zien, welke stern ieder in de bus
wierp. — 4) M. Terentius Varro lieaiinus,
uit Reáte in het sabijnsche land (116-27),
een der geleerdste -mannen van zijn tijd en
een vruchtbaar schrijver, was volkstribuun
en in 67 legaat van Pompeius in den zeerooversoorlog; in 49 streed hij in Hispania
tegen Caesar, niet wren hij zich na den slag
bij Pharsálus verzoende. Vervolgens leefde
hij stil en afgezonderd geheel voor de wetenschap, doch had de grievende smart, bij de
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vogelvrijverklaringen van Octavianus zijne
kostbare boekerij te zien plunderen en vernielen, terwijl hij ter nauwernood zijn leven
redde. Om zijne buitengewone werkzaamheid
als schrijver wordt hij door Cicero 7roA1'youÇVw r« coC genoemd. Het aantal zijner werken
beliep meer clan 74. De voornaamste zijn:
(le lingua Latina in 24 boeken, waarvan er 6
vrij volledig zijn bewaard gebleven, anliquilates rerun huinanarum (25b.) el divinarmn
(16 b.), over Italia en Rome en den ouden
godsdienst loopende, waarvan belangrijke
gedeelten bij Augustinus voorkomen, hebdo mades of imagires, 700 beeltenissen van beroemde mannen, met schetsen uit hun leven,
waarvan er telkens 7 bijeengevoegd waren,
vandaar de titel hebdo ctcdes (het werk was
verdeeld in 15 boeken), de ora mariiima, waar
Plinius voor het geographische gedeelte-uit
van zijn encyclopaedia geput heeft, de re
rustica, door hem op zijn 8Oste jaar geschreven en dat nog bestaat, salirae Menippèae,
in 150 boeken over allerlei onderwerpen,
waarvan slechts fragmenten bewaard zijn, zie
Satira. — 5) P. Terenlius Farro Atacinus
(zie Aai), in 82 geboren te Narbo, een uitstekend kenner der grieksche letteren, maakte
gedichten, o. a. de bello 9equanico, eene dr
(naar Apollonius Rhodius), en-gonauíie
schreef ook een sterrenkundig werk. Verder
moet hij nog satiren en elegieën gedicht
hebben. -- 6) _M. Terentius Tlarro Lucullus of
j1_1_. Terentius Licinianis T%arro, consul in 78,
zie Licinii n'D. 25 en ier Cassia Terentia. —
7) A. Terentius Tlarro Murëna, zie Licinii
no. 32. — 8) Terentia, echtgenoote van Cicero,
zette haar man tot strengheid tegen de Catilinarii aan. Na Cicero's terugkeer uit zijne
ballingschap waren zijne geldelijke omstandigheden in de war . Huiselijke oneenigheden
waren hiervan het gevolg, die zóó hoog
liepen, dat zij eindigden niet eene scheiding
(46). — 9) Terentia, echtgenoote van Maecénas,
leefde eenigen tijd van haren man gescheiden, doch verzoende zich weder met hem. -10) P . Terentius Afer, beroemd blijspeldichter,
was in 185 te Carthago geboren en reeds
vroeg als slaaf te Rome in het bezit van
den senator P. Terentius Lucdnus gekomen,
in wiens huis hij den naam Afer droeg. Om
zijne schoone gestalte en zijn voortreffelijken
aanleg liet zijn meester hem een goede opvoeding geven en liet hem vervolgens vrij.
Het eerste stuk, dat de dichter den aedielen
ter opvoering aanbood, de Andria, opgevoerd
in 166, moest hij eerst aan het oordeel van
den gevierden dichter C. Caecilius Statius
onderwerpen. Diens onverdeelde goedkeuring
verzekerde het welslagen van Terentius, wiens
karakter en beschaving hem bovendien de
achting en vriendschap verwierven van Scipio
(later Africanus minor) en diens vriend Laebus. In 159 stierf Terentius op een reis door
Griekenland. De zes stukken, die wij van
hem bezitten, Ancirict, He e r, leautontinzorumenos, Eunuchus, Phoim o, Adelphoe, behooren
tot de fabulae palliatae en zijn naar grieksche
loodellen bewerkt, vooral naar Menander, in
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zooverre echter, dat Ter. niet grieksche stuk
gewoon vertaalde, maar uit verschillende-ken
blijspelen verschillende karakters overnam
en daaruit wat hem aanstond tot één geheel
verwerkte. Zijne stukken, op het tooneel
vertolkt door dan beroemden acteur Ambivius Turpio, oogstten grootera bij val, doch
het ontbrak hem niet aan benijders, waaronder een overigens onbekende dichter voorkomt, Luscius Lanuvinus, door Terentius
een rnalevolus vetus poëta genoemd. 0. a.
strooide men uit, dat zijne aanzienlijke vrienden Scipio en Laelius hem bij het maken
zijner stukken hielpen, welk verwijt Ter. zich
echter niet tot schande, maar tot eer rekent.
Van zijne stukken bestaan nog de officiëele
didascalia (z. a.), alsmede een commentaar

van Aelius Doniltus.
Terentilla (lex) of v.s. lex Terentilia tot het
bekomen van geschreven wetten, de legibus
scribenclis, van den volkstribuun C. Terentillus (of -lias) Arsa (Harsa). Het wetsvoorstel
werd in 462 voor het eerst in het consilium
plebis te berde gebracht, doch eerst in 454
door de patriciers aangenomen. Zie tabularuni,
(leyes XII).

Terentini luili, spelen ter eere van Dis en
Proserpina, gedurende de rom. republiek viermaal gevierd op het Terentum of Tarentum,
eene vulkanische plek op den campus Martius
te Rome, met wedrennen en lectisternia. Zij
zouden bij gelegenheid eener pest in 509 ingesteld zijn door den consul P. Valerius Popli cola. Volgens een ander verhaal, zou een
Sabijn, Marius Valesius Tarentïnus op de
bovengenoemde pl._ k diep onder den grond een
altaar van Dis en Proserpina ontdekt hebben,
ook tijdens het heerschen eener pest. In
werkelijkheid zijn deze spelen voor het eerst
gehouden in 249, volgens een uitspraak der
Sibyllijnsche boeken, en moesten zij elke 100
jaar herhaald worden, hetgeen in 146 en
tijdens Augustus gebeurd is. Zie Saeculares Inc/i.
Te rentum, zie Terentini.
Tereus , T ieF , zoon van Ares en Bistónis,
koning der Thraciërs in Daulis (Phocis) ; z.
Procne.

Tergeste, T„:,oyior,, stad in Histria, thans
Triëst aan den sinus Tercyestinus, reeds onder
de Rom. eene belangrijke handelsplaats, sedert
Vespasiánus rom. kolonie.
Tergiversatio, intrekking eener aanklacht
door den aanklager (van tergum verfere).
Terias, riviertje op de Oostkust
van Sicilia, dat dicht bij Leontini langs
stroomde.

Terillus, Trci,22oc, tyran van Himera, werd
door Theron van Agrigentum verdreven. Op
zijn verzoek zonden de Carthagers een groot
leger om hem in de regeering te herstellen,
dat echter door Theron en Gelo volkomen ver
werd (480).
-slagen
Termna, TIe a, T4 eo a, kol. van Croton
aan de Westkust van het land der Bruttii,
door Hannibal verwoest en niet weder opgebouwd. De aanliggende golf heette sinu.5
Terinaeus, T^otvos xóUroq, ook sinus. Hipponic fes naar de stad Hipponium.
«
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Teriolis, ook Teriola castra, sterkte in

Raetia. Hiervan wordt de naam Tyrol afgeleid.
Termera, zà Tip
dorische stad in
Caria, aan den mond van den sinus Ceramicus, tegenover het eil. Cos.
Termerus, Tigp„ooc, een roover in Thessalië, die met zijn sterk voorhoofd zijn tegen
schedel placht te verbrijzelen.-stander
Heracles doodde hem.
Termes, Termentia, T^o,^ j^oóc, stad der
Arevaci in Hispania Tarraconensis, in het
brongebied van den Durius (Douro), ten
Z.W. van Nuznantia. De Rom. stieten bij
herhaling het hoofd voor de sterke, op eene
hoogte gelegen stad. In 98 noodzaakten zij
de inwoners, hunne woonplaats te verlaten
en in de vlakte eene nieuwe stad te bouwen.

Termessus — Teimissus n°. 2.
Termilae, T ella , 1 Fo,^„,1r^ S , oude, inheenl-

sche naam voor de Lyciërs, zie LJcia.

Terminalia, zie Terminus.
Terminas, romeiiisch god der grenssteenen.

Men offerde hem bij het plaatsen van een
nieuwen grenssteen, en op zijn feestdag, de
Terminalia (23 Februari), kwamen buren bij
den gemeenschappelijken grenssteen bij elkander en brachten er een offer, dat door
een gemeenschappelijken maaltijd besloten
werd. Ook van staatswege werden op dien
dag aan de grenzen Terminalia gevierd. Toen
bij het bouwen van het Capitolium het beeld
van Terminus in den weg stond, verboden
de auspicia het te verplaatsen, het bleef
daarom in den tempel van Jupiter staan, die
vandaar eveneens als een beschermer der
grenzen (1. Terminalis of Terminus) beschouwd
werd. In werkelijkheid was Terminus een
nevenvorni van Jupiter, die dus zelf als beschernler der grenssteenen (ter•nzini) optreedt.
Terpander,. iFo r«a 'J^ooc, van Antissa op
Lesbus, de eigenlijke schepper der grieksche
muziek en uitvinder der citer met 7 snaren.
Op bevel van het orakel van Delphi werd
hij naar Sparta geroepen om er burgertwisten
te beslechten en sedert dien tijd schijnt hij
er gebleven te zijn. Hij behaalde o. a. den
prijs bij den eersten muzikalen wedstrijd ter
gelegenheid der Carnéa (z. Gcrr,zé us), 676.
Sparta was in de 7de eeuw, na de verovering
van Messene, de plaats waar muziek het
meest beoefend werd.
Terpsichor e, T Q1p Xóoa, Muze van reidansen
en koorzangen ; zij wordt gewoonlijk afgebeeld
in dansende houding, met een lier en een
plectrum in de handen.

Gothen, tijdens leun verblijf in Dacia (1f257— 376)
Tessera, zie tabula.

Testa, zie T>•ebatius.
Testamentum . Er zijn oudtijds in Rome
drie soorten van testamenten : — 1) het
testamenliem ij,, eomuitiis ealatis (zie comitiu),
waartoe tweemaal in het jaar (waarschijnlijk
op 24 Maart en 24 Mei) gelegenheid werd
gegeven. Oorspronkelijk gold dit slechts voor
de patriciërs. -- 2) het testcsmentum i}u procinctu,
dat de soldaten vóór den slag konden maken,
en waarbij liet leger getuige was. — 3
het testamentum per aes et (ilium, waarbij
de erflater door mancipatio. (z. a.) zijn goed
tegen een schijnprijs verkocht aan den erf
aan een tusschenpersoon (fa--genam,ltr
miliae emptor), die na den dood van den
erflater de nalatenschap volgens diens wil.
verdeelde. Het werd langzamerhand gebruik
dezen wil op schrift te brengen (tuba/ce les tamenti), en de praetor gaf aan zulk een geschreven testament rechtskracht, ook al waren
de formaliteiten der mancijatio daarbij ver
indien liet stuk maar voorzien was-zuimd,
van de zegels van zeven getuigen (testamen.
turn praetorium), zie een' en de afbeeldingen
op bl. 161 en 162. Zie verder /iereclitas.
Testndo, schildpad, 1) een muziekinstrument; eene soort van lier of citer, vermoedelijk
in den oudsten vorm eene met snaren bespann en schildpadschaal, hetgeen later -weder de
kunstenaars op het denkbeeld gebracht kan
hebben, onder de snaren een klankbodem aan
te brengen. --- 2) een schutdak, gevormd doordat eene afdeeling soldaten de schilden boven
hun hoofd aaneengesloten hielden en aldus
voortmarcheerden om tegen projectielen van
belegerden beveiligd te zijn. De rom. soldaten
waren hierin zóó geoefend, dat soms boven op
dit schildendak eene andere afdeeling strijders
post vatte. — 3) een schutdak van bulken,
waaronder de stormram werkte, testudo erinaria, zie cries.
Tethys, T11vS, dochter van Uranus en
Gaea, bij Oceanus moeder der . Oceaniden en
)

riviergoden.

Tetradrachmum,

vodJeaxcor,

attische

zilveren munt ter waarde van 4 drachmen.
Tetoaz6otot, een raad van 400 personen, die
gedurende eenige maanden van het jaar 411
te Athene de regeering in handen had.
Ontevredenheid en mismoedigheid wegens den
loop, dien de peloponnesische oorlog begon te
nemen, vooral wegens het ongelukkig einde
Ter.raeina = Tarracina.
van de onderneming tegen Sicilië, had reeds
Tertulliánus, 1) beroemd rom. jurist en vroeger bij velen het verlangen naar een of
schrijver van onderscheidene juridische geandere verandering in het staatsbestuur doen
schriften, tijdgenoot van Papinidnus, ± 200 ontstaan, en bij de verkiezing der ri iyov2ot
na C. ; v. S. is deze identisch met n °. 2. -(z. a.) in 413 had, naar het schijnt, de
2) Q. Septimus Florens Terfulliauus, uit Caroligarchische partij een belangrijke overwin thago, ( 150 tot 230 n. Chr.), één der ning behaald. Van den daardoor verkregen
eersten, die liet Christendom in vele latijn invloed wist men, voor zoover de omstandigsche geschriften verdedigd heeft. Zijn stijl i heden het toelieten, behendig gebruik te
is vurig en heftig, snaar duister.
maken om de gemoederen op de voorgenomen
Teruneius, rom. gewicht en zilveren munt
omwenteling voor te bereiden, en toen er
1 J,, as.
-stukje—3nciaof
geruchten verspreid werden, dat door AlciTervii gi, naam der Visi -Gothi of West- biades, die toen bij Tissaphernes in hoog

+
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aanzien stond, een bondgenootschap niet den
koning van Perzië tot stand gebracht zou
kunnen worden, mits de regeering in oligarchischen zin veranderd was, achtte men het
tijd handelend op te treden. Aan Pisander
1 z. a.) en de zijnen gaf het volk, hoewel met
grootgin tegenzin, volmacht om met Alcibiades en Tissaphernes te onderhandelen, en
ofschoon deze onderhandelingen tot niets
leidden, meende de oligarchische partij nu
niet te moeten terugtreden. Te Athene hadden zich ondertusschen de oligarchische clubs
H Pato(t, z. a.) vereenigd en voerden er in
liet duister een soort schrikbewind, de hevig ate voorstanders der democratie werden hei
uit den weg geruimd en den anderen-melijk
daardoor zoo groote schrik aangejaagd, dat
-de volksvergadering bij de terugkomst van
Pisander alles aannam wat hij wilde. Wel
werd vooreerst slechts besloten, dat de
(QQiior) ot, voor deze gelegenheid ten getale
van 30, zouden belast worden met het doen
van de noodige wetsvoorstellen, en bepaalde
zich ook de door hen voorgestelde verandering tot de opheffing der ygf q ij Tcaou ro' LCO1 ,
maar de oligarchen, zonder twijfel hierop
voorbereid, kwamen terstond na aanneming
daarvan riet verschillende voorstellen voor den
,dag, waarvan de strekking was, dat zoolang
de oorlog duurde geen ambt meer bezoldigd
zou worden, dat de regeering voorloopig zou
berusten in Banden van een raad van 400,
dat de volksvergadering tot de meergegoeden,
minstens 5000 personen, beperkt zou worden
en bijeengeroepen, wanneer de raad het noodig vond. Deze raad werd aldus saamgesteld:
het volk wees 5 mannen aan, die op hun
beurt 100 kozen, van welke ieder zich 3 moest
•coipteeren. Doch hoewel dit alles gereedelijk
werd aangenomen, was de nieuwe toestand
niet van langen duur. De vloot, die bij Samus
lag, verklaarde zich reeds dadelijk tegen de
regeering der 400, riep Alcibiades uit de
ballingschap terug, en liet zich slechts met
.moeite door dezen weerhouden van pogingen
tot gewelddadig herstel van den ouden regeeringsvorm. Ook in de stad zelve openbaarde
zich spoedig groote ontevredenheid; de 5000
-werden nooit ter vergadering opgeroepen,
van het beloofde bondgenootschap met Perzië
zag men niets komen, en in plaats van den
oorlog krachtig te voeren, trachtten de 400
met Sparta te onderhandelen. Het duurde
niet lang of ook onder henzelf ontstond ver
meesten (Phrynichus, Pisander,-delhi;
Antiphon) bleven pogingen doen tot . het
verkrijgen van een vrede, op welke voorwaar -den dan ook, en werden zelfs wel niet geheel
zonder grond v n. verraderlijke plannen beschuldigd, anderen, waaronder Theramenes,
die niet zoo ver wilden gaan of, bij den te
verwachten omkeer van zaken, de gunst van
het volk niet wilden verbeuren, onthielden
zich van al wat verdacht kon schijnen en
traden zelfs in het openbaar tegen hunne
ambtgenooten op. Toen nu onder deze omstanigheden Euboea inderdaad door verraad
verloren ging, kwam het tot een uitbarsting,
-
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de 400 werden na eene regeering van vier
maanden afgezet, de verdachten onder hen
vluchtten, en de oude toestanden werden hersteld, ofschoon nog eenigen tijd de volks
personen-vergadinto50(.9)
beperkt en eenige ultra- democratische instel lingen afgeschaft bleven.
Tetralogia, TflofcloyLu. Te Athene was het
sedert Phrynichus of Aeschylus gebruikelijk,
dat ieder dichter, die bij den tragischen wedstrijd naar den prijs mededong, vier stukken
ten tooneele bracht ; deze vier stukken werden
te zamen tetralogie genoemd. Drie er van
waren eigenlijke treurspelen en vormden eene
Trilogie, het vierde was een satyrdrama (z.
sut/'Pic(J fcfbula). De oudere dichters behandelden gewoonlijk in de drie treurspelen, en
soms ook in het satyrdrama, mythen, die in
nauw verband met elkander stonden; bij
Sophocles en lateren is er tusschen de ver
tetralogie geen samen -schilend r
-hang.DeAmo,ChëprienEumnides van Aeschyliih zijn de eenige thans
nog bewaard gebleven treurspelen, die eene
trilogie vormen, zij hebben achtereenvolgens

tot onderwerp : den moord van Agamemnon,
de wraak van Orestes, de verzoening . der
wraakgodinnen van Clytaemnestra. Het bij
Proteus is verloren-behorndsatym
gegaan. Van geen andere tetralogie bezitten
wij nu nog meer dan één stuk.
Tetrapolis, vierstedenverbond; 1) in Attica
de vlekken Oenoë, Marathon, Probalinthus
en Tricorythus. — 2) in Doris de stadjes
Erineus, Boeum, Pindus en Cytinium. -- 3)
in Syria de steden Antiochia, Apaméa, Laodicea en Seleucia. — 4) in Lycia : Cibyra,
Oenoanda, Bubon en Balbura.
Tetrica ropes, steile, woeste berg in het
sabijnsche land nabij de grenzen van Picénum.
Tetrieus (P. Esuvlus), een der zoogenaamde
30 tyrannen onder de rom. keizers, regeerde
van 270-274 na C. over Gallia en Hispania,
doch riep, toen hij met boerenopstanden en
muiterij onder zijn troepen te kampen had,
Aureliknus heimelijk te hulp. In den slag
bij Durocatalauni (Chalons- sur -Marne) werden toen de opstandelingen door Aurelianus
verslagen (274) en Tetricus afgezet.
TFZ2f.CQázo

va z. f GYtf

oru .

Teueer, Tixoq, 1) zoon van den riviergod
Stamander en de nimf Idaea, eerste koning
van Troje, naar wien de Trojanen Teucriërs
genoemd worden. Hij nam Dardanus gastvrij
bij zich op en gaf hem zijne dochter Batda
of Arisbe tot vrouw. V. a. kwam hij met
Stamander van Creta en werden zij door
Dardanus in Troas ontvangen, waar zij den
dienst van Apollo Smintheus instelden. —
2) zoon van Telamon en Hesione, de bekwaamste boogschutter onder de Grieken voor
Troje. Toen hij na de inneming van Troje
naar zijn vaderland terugkeerde, werd hij

door Telanion verstooten, omdat hij den dood
van Aiax niet had gewroken, hij ging naar
Cyprus en stichtte daar de stad Salamis, waar
zijne nakomelingen de regeering behielden.
V. s. keerde hij na den dood van zijn vader
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nogmaals naar zijn vaderland terug, maar
werd nu door Eurysaces, den zoon van Ajax,
verdreven, waarop hij zich naar Gallaecia in
Hispania begaf.
Tenen , TFVxoot, dichterlijke naam der
Trojanen, naar Teucer.
Teumessus, TTiioa6S, berg en stad in

Boeotia ten N.U. van Thebae.
Teuta, T^iTa, koningin van Illyrië, die
na den dood van haar gemaal Agron (231)
de voogdij voerde over haar minderjarigen
zoon Pinnes. De Rom. zonden de gebroeders
C. en L. Coruncanius als gezanten tot haar
om op beteugeling van den zeeroof aan te
dringen, doch Teuta werd zoo toornig over
hunne vrijmoedige taal, dat zij een van
beiden liet vermoorden. Daarop volgde een
wreedaardige oorlog, 229-228. Door het verraad van Demetrius van Pharus, Teuta's
stadhouder op Corcyra, moest zij om vrede
vragen, oorlogsschatting betalen, liet zuidelijk. gedeelte van haar gebied (meest veroverd
land) afstaan ten behoeve van Demetrius
(z. a. n°. 7) en ook de voogdij aan hem
overgeven.
Teutátes, Theut ., gallisch god, wiep soms
menschenoffers gebracht werden, door de
Rom. met Mercurius vergeleken.

Teuthrania,

T„wO - C«^'^«, het

Z.W. gedeelte

van Mysia, aldus genoemd naar eene oude
stad Teuthrania, de residentie der oude mysische koningen, aan den Caicus door Teuthras
gesticht.

Teuthras, h ' 519aq, 1) koning van Mysië,
die Auge en later Telephus gastvrij opnam.
— 2) of Teleuutas, vader van Tecmessa. — 3)
een van de tochtgenooten van Aenéas.
Teutoboehus (Teutobodus), vorst der Teuto-

nes in den slag bij Aquae Sextiae tegen
Marius (102).
Teutoburgiensis silva, het tegenw. Teuto-

burgerwoud, waar in 9 na C. Varus niet drie
legioenen door den Cheruscer Arminius overvallen en verslagen werd.
Teutones, -ni, T^fTo^ , een germaansche
volksstam, . in 102 door C. Marius vernietigd.
Ze woonden in de nabijheid der Cimbren,
en worden reeds in de Ode eeuw genoemd
als opkoopers van het barnsteen, dat op de
Noordzee- eilanden en vooral op Borkum (zie
Glaesariae Insielcie) gewonnen werd. Evenals

van de Cimbren was ook van de Teutonen
bij den uittocht van 113 een gedeelte in
het land achter gebleven. Zie verder Girz-bri.
V. s. zijn de Teutones identisch met de keltische Toygeni, een gouw der Helvetii.
Texuandri of Toxandri, waarschijnlijk een
afdeeling der Menapii, woonden in Braband,
in de latere gouw Toxandria.

Thaenae, stad in het Z. van Africa vetus,
aan de kust.
Thais, Oiu , eene om haar schoonheid beroemde hetaere van Athene, ging met Alexander d. G. naar Azië, en werd na zijn
dood de bijzit van Ptolemaeus Lagi. V. s. zou
zij Alex. aangespoord hebben Persepolis in
brand te steken.
Thala, OaAu<, groote stad in Numidia, in

het Z.O. aan den rand der woestijn; later
behoorde het tot Africa vetus; het ligt in
den N.W. hoek van Byzacium.
Thalamae, O(La.áu(Lt, 1) stad in Messenia,
aan de Messenische golf nabij Pherae. — 2)
stad aan de Westkust van Laconië, aan die-

zelfde golf, eenigszins zuidelijker. — 3)
sterkte in Acroréa, in Elis.

Thalassio, -sins = Talassio.

Thales, O«df5, van Milétus (640 of 624546), de eerste der grieksche wijsgeeren, nam
als grondstof van het bestaande het water
aan, waarop volgens hem de aarde, die den
vorm van een schijf heeft, drijft. Hij wordt
ook de grondlegger van de grieksche wis en sterrenkunde genoemd en zoude de zonsverduistering van 28 Mei 585 voorspeld
hebben. Hij hielp Croesus op zijn tocht tegen
Cyrus bij het afdammen van de rivier Halys
en stelde de vorming van een ionischen
bondsstaat voor ter verdediging tegen de aanvallen der Perzen. Als een van de zeven
wijzen, onder welke hij de wijste genoemd
wordt, had hij tot spreuk, zl. JioxoAol' ; Tm
-
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yvioJ/(L& ia iu6i'. zu' d
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f

ro d# ^,) ifotih- -

O&(t. Geschriften heeft hij waarschijnlijk niet
nagelaten.

Thalétas, e( 2?)TaC, beroemd lierzanger en
toonkunstenaar van Creta, die op bevel van
het delphische orakel naar Sparta geroepen
werd om na een pest de stad door godsdienstige plechtigheden te reinigen. Hij bleef er
verder verblijf houden en voerde er verscheiden godsdienstige gezangen in, door dans
begeleid. Hij leefde waarschijnlijk op het
einde der 7de eeuw, hoewel hij soms een
vriend van den wetgever Lycurgus genoemd
wordt.
Thalia, Oál^ta, 1) de Muze van het blijspel,
spel, wordt afgebeeld met een comisch masker
en een thyrsusstaf in de hand en een klimop krans op het hoofd. — 2) moeder der Palici.

Thalia, O«dirt, eene van de Charites..
Thallo, O(d2w, te Athene eene van de
Horne.
e1L oc¼o t, z.

Panaíhenaea.

Thalna, familienaam in - de gens Iuventia.
Thamugadi, stad door Traiánus aangelegd
in de provincie Numidia of Africa Nova, ten
N. van het Audusgebergte. De stad, die
onder het woestijnzand bedolven was, is in
de laatste jaren der vorige eeuw door de
Fran schen weer opgegraven, en wordt om
zijn goed bewaard gebleven gebouwen uit
den keizertijd het afrikaansche Pompeii ge-

noemd. Tgw. Timgad.
Thamyris, 0aw etc, O(cµi ^,as, zoon van
,

Philammon en de nimf Argiope, oud -thracisch
zanger, een van de oudste grieksche epische
dichters. Nadat hij bij de pythische spelen
verscheiden overwinningen had behaald, werd
hij zoo trotsch, dat hij de Muzen tot . een
wedstrijd durfde uitdagen, hij werd overwonnen en tot straf van het gezicht en van de
gave van het gezang beroofd.
Thapsacus, Od (.^xos (= vadurn), aan den

Euphraat, belangrijke oude stad en de zuidelijkste plaats waar de rivier nog te door-
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waden was voor kameelen. Seleucus Nieátor
herdoopte het in Amphipolis. Th. was een
noordelijkste stad in het rijk van-malde
Salomo.
Thapsus, EMi poS, 1) stad op de kust van
Byzacium in Africa propria, bekend door de
overwinning, die Caesar in 46 op het pompejaansche leger en op Juba behaalde. — 2)
megarensische voikplanting op de Oostkust

van Sicilia ten N. van Syracuse.
Thargelia, Oaoy ^^ ^f^ het voornaamste feest
der Atheners ter eere van Apollo, den 6en
en 7den Thargelion, de geboortedagen van
Artemis en Apollo, gevierd. Oorspronkelijk
een feest ter eere van het rijpen der veldvruchten of v. a. tot afwering van booze
geesten, werd het later hoofdzakelijk een
reinigings- en verzoeningsfeest, waarop men
nog tot in de zesde eeuw twee ter dood
veroordeelde misdadigers onder fluitspel buiten de stad voerde en als zoenoffers voor den
geheelen staat ter dood bracht. Overigens
was het 'een vroolijk feest, waarbij men den
tocht van Theseus naar Creta en zijne overwinning op den Minotaurus herdacht. Ter
herinnering hieraan vertrok jaarlijks omstreeks denzelfden tijd een schip uit Athene,
om een feestgezantschap naar Delus te voeren, dat daar aan Apollo offers brengen
moest. — Ook in de ionische koloniën werden de Th. gevierd.
Thargelion, 0(„,o ) J , 11de maand van

het Attische jaar (Mei— Juni), z. Armos.
Thasus, 0aoo c , eiland nabij de thracische
kust tegenover den mond van den Nestus,
een eiland, rijk aan wit marmer en hout,
oudtijds ook aan koren, wijn en goud. De
goudmijnen, door de Phoeniciërs ontdekt,
zijn geheel uitgeput. Het werd in de 7de eeuw
van uit Parus gekoloniseerd. De Thasiërs
onderwierpen zich in 492 aan de Perzen,
doch traden later tot het attische zeeverbond
toe, waarvan zij wel in 465 en 411 poogden
--

af te vallen, doch zonder ander gevolg dan
dat hun eiland in 463 door Cimon, in 407
door Thrasybulus heroverd werd. Na den
peloponnesischen oorlog legde Sparta de hand
op het eiland, later kwam het onder Mace-

donia.

Thaumantias, Oftu ft1'rtc[ , - r , Iris, doch ter van Thaumas.
Thaumas, O(d!g(tc, zoon van Pontus en
Gaea, een zeegod, bij de Oceanide Electra
vader van Iris en de Harpyieën.
Thaamaeia.. Oa i uuxiu, zeestad aan de kust
van Magnesia, in Thessalia.
Thea, Ok^(L, dochter van Uranus er. Gaea,

bij haar broeder Hyperion moeder van Helius,

Eos en Selëne.

Theaetétns, O^a^z?7TOS, van Sunium, leerling van Socrates, naar wien Plato een van
zijne dialogen genoemd heeft.

Theagenes, OFayF1' r7ç, 1) van Thasus, zoon
van Heracles of van Timosthenes, een priester van Heracles. Hij muntte uit door buiten
lichaamskracht en behaalde bij alle-gewon
wedstrijden de overwinning, zoodat hein op
vele plaatsen standbeelden werden opgericht.
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Ook op Thasus stond zulk een beeld, en toen
Th. gestorven was, ging een zijner vijanden
des nachts naar dit beeld en geeselde het,
totdat het van zijn voetstuk viel en den man
verpletterde. Toen echter de Thasiërs het
beeld daarom in zee geworpen hadden, kwam
er hongersnood in het land, en deze eindigde
eerst, toen het beeld door visschers weder
opgehaald en op bevel van een orakel op zijn.
oude plaats hersteld was. — 2) van Rhegium,
wordt genoemd als de eerste, die over Homerus geschreven beeft. Hij was een tijdgenoot van Cambyses. — 3) van Nisaea, wist
zich den steun der armere burgers tegen de
rijken en edelen te verzekeren en maakte
zich zoo van de tyrannie over Megara meester,
later werd hij echter verdreven. Hij was de
schoonvader van Cylon, dien hij bij zijn aanslag met troepen steunde. — 4) geldheer der
Atheners in den slag bij Chaeronéa.
Theáno, O^atth, 1) eene van de Danaiden. --2) dochter van Cisseus, gemalin van Antënor,
priesteres van Athëna te Troje. — 3) echtgenoote, dochter of leerlinge van Pythagoras,
aan wie eenige werken over zijn leven en leer
toegeschreven werden. — 4) priesteres te Athene, die weigerde te gehoorzamen aan het bevel, dat alle priesters en priesteressen A.cibiades zouden vervloeken.
Theátrum, oov. Na hetgeen onder het
artikel a7aphitheatrum over de zitplaatsen is
gezegd, zal de inrichting van het theater der
ouden gemakkelijk te begrijpen zijn uit achter
waarvan de eene den-standekig,
plattegrond van het theater te Herculaneum
voorstelt, de andere een gedeelte der overb l ij fsele n van het theater te Aspendus in
Pamphylia. Op de eerste ziet men de concentrische rijen zitbanken (B B), door de
trapsgewijze oploopende tusschenpaden (a a)
in wiggen (cruel, zLch) afgedeeld. Deze
euvel hebben uitgangen (b b) op de rondloopende corridors, VG(Cy(V^I zra (A A, zie de
afbeelding bij balmus). C is de orchestra,
0oX1 Ol )«, bij de Grieken bestemd voor de
reidansen der koren, te Rome sedert 194 tot
zitplaatsen voor de senatoren dienende ; c
is de lage voormuur van het tooneel D D,
waarvan de gemetselde achterwand drie openingen (e e e) heeft ; dat deze achterwand niet
recht doorloopend, maar gebogen is, zal aan
den smaak van den bouwmeester hebben gelegen. Het tooneel vóór dezen wand heette
scena, ox q jlr, en wordt ook proscenium, ;nNooz-Y1vbo'', genoemd in tegenstelling van de ruimte (E E) daarachter, het postsceniui , (wij
zouden zeggen : achter de schermen), waar
zich kleedkamers, bergplaatsen en machineriën bevonden. De ruimte onder het tooneel
was het f ooi toi' ; moesten ' er schimmen of
riviergoden opstijgen, dan kwamen zij uit
deze benedenruimte langs een trap of ladder,

den zoogenaamden cliaronischen trap aechZ)i,Laxe; ), door een luik op liet tooneel.
Iluoaosrvta zijn de zijwanden van het tooneel,
rechts en links. Ook had men toestellen,
waarmede men goden uit de zoldering liet
nederdalen ; vandaar de uitdrukking dews ei
,
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machin a , om een knoop door te hakken en

het stuk tot een slot te brengen, wanneer
geene natuurlijke ontknoopirig mogelijk was.
De ruimten f zijn misschien eereplaatsen of

Plattegrond

ken bestond), heette vermoedelijk pulpitum 7
De zijsehermen waren op eene eigenoy é: î ói

)

,.

aardige manier ingericht. Zij heetten r—
z co cesürcte, en bestonden uit vertikale

van het theatruni te Herculaneum.

driehoekige prisma's, die op een spil draai
loges voor personen van rang geweest. De
aehterwand van het tooneel en ook het postden en dus drie verschillende decoraties
seenium waren met verdiepingen,. zooals de
vertoonden, terwijl het achterscherm door
tweede teekening te zien geeft. De gemetselde verschuiving werd veranderd. Het &ooyov
uitstekken, die men er op aantreft, dienden I was een zweeftoestel, van waar in sommige
stukken een god uit den hoogen zijn wil vertot bevestiging van het houten raamwerk,
waarop de schermen of coulissen gespannen kondigde. Over enkeleversehillen tussehen het

Theatrum to Aspom.dus.

waren. Het tooneel had dus eene groote
breedte, doch eene geringe diepte. De ruimte
voor het acht.erscherm (dat natuurlijk uit
verschillende naast elkander geplaatste stuk-

rom. en grieksehe theater, b.v. dat de ruimte
voor het publiek bij het eerstejuist een halven
cirkel vormde, bij het tweede nog over de middellijn vooruitsprong, kunnen wij hier heen-
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taI)T)erL Te Athene begon men met den stad Messëne gebouwd, vereenigden de Areabouw van het eerste steenen theater in het . diërs zich tot één staat en stichtten zij de
begin der 5de eeuw, nadat de houten zit
bondsstad Megalopolis, maar hoezeer de Sparplaatsen en stellingen, waarop men tot dien 1 tanen door dit alles vernederd werden, het
tijd de voorstellingen aanschouwd en gegegelukte Thebe niet zich tot den eersten staat
ven had, waren ingestort. Te Rome heeft van Griekenland te verheffen. Na den dood
het lang geduurd, eer er een steenen theater van Epaminondas en Pelopidas was er niegebouwd werd. Bij ludi scenici werd er een niand om hen op te volgen, en bij den vrede
toorleel van hout opgeslagen en na afloop der (36) werden alle grieksche staten autonoom
feesten weder afgebroken. Zitplaatsen waren verklaard.
niet aangebracht, men moest staan of een
Thebae, eijçia, 1) oudtijds hoofdstoel medebrengen. In 174 lieten de censoren
stad van Boeotia, aan de rivier Ismdnus en
de bron Dirce, met den burcht Cadmda, volQ. Fiilvius Flaecus (Fulii n. 6) en A. Postumius Albinos (POsumii n°. 12) eene vaste gens de sage door Cadmus gesticht. De stad
steenen 8eeii a bouwen. Twintig jaar later be- lag in eene heuvelachtige, bronrijke en
proetden de censoren Nil. Messa lla en C. Cas
vruchtbare streek, zeer geschikt voor paarsius Longmnus ÇCYfsSII n 9 .aan
de hel- denfokkerj ; zij was ommuurd door een hoogen,
6)
ling van den Palatinus een steenen theater zwaren muur, waarvan de steenen op de tonen
te bouwen, doch P. Cornelius Scipio Nasica,
van Amphïons gouden her zichzelven hadden
die op dat tijdstip nog consul was ten twee- opeengestapeld. Zij had zeven poorten en
den male) liet het afbreken en de materialen wordt hiernaar f.nrcínAoc genoemd. Buiten
publiek verkoopen, terwijl bij senaatsbesluit de Electrische poort lagen de zeer heilige
het zitten bij tooneelvoorstellingen werd tempel van den ismenischen Apollo en de
verboden. In 114 6 verrees een volledig theater tempel van Amphiardus (z. a.. Aan den laatroet zitplaatsen, doch wederom van hout en sten was een droomorakel verbonden, waartoe
slechts tijdelijk. Eerst in 55 liet Pompeius echter den Thebanen de toegang was ontzegd,
een geheel steenen theater bouwen met 40000 omdat zij op de vraag, of zij den heros als
zitplaatsen, in 13 verrees het tweede, door waarzegger of als strjdniakker hebben wilL. Cornelius Balbus (Comnelii n. 29 bekos- den, het laatste hadden verkozen. Thebae
tigd en voor 30000 personen ingericht, en was de geboorteplaats van Heracles, van
Amphioi, van Tiresias, van Oedipus, ook
later het theatrum Marcelli, door Augustus
aan de nagedaclitenis van zijn schoonzoon Semele, de moeder van Dionysus, behoorde
gewijd, ook met 30000 plaatsen. De toe- er te huis. Tot den mythischen tijd behooren
schouwers zaten in de open lucht ; later de oorlog der zeven vorsten tegen Thebe (zie
spande men zeilen boven hun hoofd uit (zie
Ath'((StUS) en die der Epigonen. In den perirnphit/learzim). Te Athene werd een entree
zischen oorlog gaf Thebe zich gewillig aan
van 2 obolen geheven (zie wzi); te Rome Xerxes over. In den peloponnesischen krijg
betaalde men geen entree, want de spelen koos het als bittere vijandin van Athene de
waren geschenken, aan het volk aangeboden; partij van Sparta. De overrompeling der
evenwel moest men een bewijs van toegang Cadmda door den Spartaan Phoebidas in 383
(tesse ra , zie onder t/)Ulcl) hebben. Het vooren de daarop gevolgde instelling eener oilscherm werd bij het begin der voorstelling garchische regeering bracht een ommekeer te
weeg, en na de bevrijding der stad in 379
niet opgehaald, maar zakte weg en werd bij
het einde weder omhoog getrokken (zie ctulae- was het Thebe, dat onder de leiding van
urn), vandaar aulcteum 'ii/ (i î/eîe = tot het einde Epaminondas en Pelopidas Sparta's overmacht
toe blijven, liet einde afwachten.
gevoelig fnuikte (slagen bij Leuctra, 371, en
Thebaansche oorlog, 1) de oorlog, door bij Mantiiida, 362). Later liet het zich eerst
Adrastus (z. a.) en zijne bondgeiiooten tegen door Philippus van Macedonia om den tuin
Thebe gevoerd om Polynices in (liens rechten leiden, doch sloot zich op het laatste oogen.
te herstellen. - 2) de oorlog tusschen Thebe blik nog bij Athene aan, hoewel vergeefs
en Sparta, die volgde op de verdrjvirig der (nederlaagbij Chaeronëa, 338). Bij de troons
Spartanen uit de Cadrnda en de omverwerping beklimming van Alexander den Gr. viel
der oligarchische regeering te Thebe (378). Thebe af (334) ; tot straf werd het door Alex.
In dezen oorlog, waarvan het doel was de verwoest, op de tempels en liet gewezen huis
oppermacht van Sparta te fnuiken, werden van den dichter Pindarus na. Van de 40000
de Thebanen in het begin bijgestaan door de inwoners werden 6000 gedood en 20000 als
Atheners, later door de meeste peloponnesi
slaven verkocht. Cassander liet wel in 316
sche staten ; toen het echter bleek, dat de de stad herbouwen, doch zij had in 290
Thebanen naar de hegemonie streefden, koos weder veel te lijden van Demetrius PoliorAthene de zijde der Spartanen, en de ver- cdtes en in 86 van L. Cornelius Sulla. Thans
deeldheden onder de Peloponnesiërs maakten, Thiva. - 2' groote stad van Aegypte, voldat het bondgenootschap met hen weinig gens Diodörus Siculus de oudste stad ter
waarde had. Wel behaalden de Thebanen in wereld, aan den Nijl, hoofdstad van Opper
de groote slagen bij Leuctra (371) en Man- Aegypte, later 1)iospolis maqna, J6cxo)ç
tinta (36) schitterende overwinningen, deed
fyd)J/, geheeten. Het was de residentie van
Epaininondas tweemaal (369 en 362) een de aegyptische koningen van verschillende
tocht naar Sparta, werden de Messeniërs in dynastieën. Het was rijk aan grootsche en
hun land teruggebracht en eene nieuwe hoofd- prachtige tempels, paleizen en andere ge,
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bouwen. Boven alles muntte de tempel van
Ammon uit, van waar een weg tusschen twee

rijen sphinxen, elk van 100 stuks, naar het
paleis van Amenhotep of Amenophis III (zie
Meítlnon n°. 1) voerde. Thebae had, volgens
het verhaal, 100 poorten, en werd iz -rou7rv^ oS
genoemd, en was 140 stadiën .— 4 2 /.3 uur
gaans in den omtrek. Het had een drukken
handel. Aan den tegenoverliggenden rechter
Nijloever lag de necropolis, waar men ook
nog tempels en paleizen aantrof. Na de

plundering door Cambyses was het met Thebe's
grootsten bloei gedaan. Tussehen de puin
liggen thans. 4 dorpen, Luxor en-hopen
Karnak op den rechter -, Goernah en MedinetAboe op den linkeroever van den Nijl. —
3) stad in liet thessalische landschap Phthiótis, E Ja &Lthrt FC, havenstad aan de golf
van Pagasae.
Thebais, Orj*fiS, 1) Boven -Aegypte, van
de aethiopische grenzen (24° N.B.) tot omstreeks 27 2 / 3 ° N.B. Het omvatte dus in lengte
ongeveer de helft van het aegyptische Nijl dal. — 2) het gebied der stad Thébae in
Boeotia.
Thebe, or 1 h1, stad in Mysia, aan den boschrijken berg Placus en daarom f7roc)axi17
geheeten. Andromache was hier geboren,
evenals Chryséis, die buit gemaakt werd, toen
Achilles de stad verwoestte. Thebe lag landwaarts in achter de golf van Adramyttium,
waar men later nog den Thebinus campus,
z-ó Orijks qaáíov, had. Zie ook Thebae n °. 1.
Theehes, OixiS, een der toppen van den
Paryadres op de pontisch-armenische grenzen,
vanwaar de 10000 Grieken onder Xenophon
het eerst de zee in het gezicht kregen.
Thelepte, stad in het binnenland van Africa
vetus, in Byzacium, ten Z. van Thala.
Thelptisa, 0il;zoi'oa = Telphusa.
Tlhelxion, Oh1fíwv, zoon van koning Apis
(z. a.).
Themis, e t&S, dochter van Uranus en
Gaea, bij Zeus moeder der Moerae en Horae,
godin van wet en orde, die zoowel op den
Olympus als in de vergaderingen der menschen
recht en orde handhaaft. Zij is de verstandige
raadgeefster van Zeus, zit bij hem, wanneer
hij zijne besluiten neemt, en verkondigt zijn
wil als orakelgevende godin, vdór Apollo
was zij in het bezit van het delphische orakel.
Hare beelden gelijken op die van Pallas
Athëna, gewoonlijk heeft zij een horen van
overvloed en een weegschaal in de handen.
Themiseyra, OF,ctiíóxt' wc, water- en grasrijke
vlakte, tot het gebied der stad Amisu s in
Pontus behoorende, tusschen de rivieren Iris
en Thermodon gelegen, en als liet gebied der
Amazonen beschouwd. De stad The.miscyra,
aan den mond van den Thermodon, was in
Augustus' tijd reeds verdwenen.
Themiso, (FCtmowJ', tyran van Eretria, tijd
ontnam den Athe--genotvaDmsh,
ners bij verrassing in vredestijd Orópus; later
werd hij door de Thebanen aangevalle n , maar
door de Atheners tegen hen geholpen.
Themista, Ek iac«, uit Lampsacus, vriendin
en volgelinge van Epicurus. Zie :Leonteus n °. 2.

Themistias, €» ortoc, van Paphlagonië,
leeraar van en schrijver over rhetorica en
wijsbegeerte (ongeveer 317-390 n. C.), leefde
meestal te Constantinopel. Hij stond in hoog
aanzien bij de keizers Constantius en Iulifinus en bekleedde verscheiden hooge betrek kingen ; onder Theodosius werd hij praef.
urbi (384); tot zijne leerlingen behoorde ook
de latere keizer Arcadius. Van zijne wei - ken
zijn 34 redevoeringen en 4 paraphrasen op
Aristoteles bewaard gebleven.
Themisto, OF^t Lor w, dochter van Hypseus.
Athamas nam haar tot vrouw, toen hij Ino
verstooten had, toen hij echter later vernam,
dat Ino nog leefde, liet hij deze terughalen.
Hierover vertoornd, wilde Th. Ino's kinderen
des nachts dooden en liet hen daarom in het
zwart kleeden, terwijl zij haar eigen kinderen
witte kleederen aantrok, doch Ino, die het
plan bemerkt had, verwisselde heimelijk de
kleederen, zoodat Th. in het donker haar
eigen kinderen om het leven bracht ; toen zij
dit ontdekte, doodde zij ook zichzelve.
Themistoeles, oroijc, Athener, zoon
van Neocles. In zijn jeugd weinig geacht om
zijn losbandig leven en misschien ook omdat
zijn moeder een vreemdelinge was, trad hij,
toen hij begon zich aan staatszaken te wijden,
door zijne buitengemeene begaafdheden spoedig op den voorgrond. Hij was de eerste die
inzag, dat de toekomstige macht van Athene
op de zee berustte, daarom werd reeds in 493
onder zijn archontaat met den aanleg van den
Piraeus begonnen, en overreedde hij het volk
om de opbrengst van de zilvermijnen in
Laurium, die vroeger verdeeld werd, voor het
bouwen eener vloot te besteden. Het verzet,.
dat deze maatregelen bij de meer behoudende
partij vonden, moest opgegeven worden, toen

Aristides in 483 door het ostracisme verbannen was. Bij de nadering van Xerxes tot
strateeg gekozen, deed Th. in de eerste plaats
zijn best om te zorgen, dat de verdediging
door alle grieksche staten eendrachtig volgens
een vast plan en vooral op zee zou gevoerd
worden; de houten muur, die volgens het
delphische orakel Athene tot redding zou
strekken, was naar zijne verklaring de vloot.
Toch werd hij gezonden om in vereeniging
met een spartaansch leger de Tempepassen
te bezetten, toen de Grieken zich echter
wegens de ongeschiktheid van het terrein
van hier teruggetrokken hadden, voegde hij
zich met de atheensche schepen bij de vloot,
die bij Artemisium lag. In weerwil van de
verliezen, die deze vloot door een hevigen
storm leed, werd hier op aanmoediging van
Th. drie dagen lang tegen de Perzen slag
geleverd, maar hoewel deze slag onbeslist
bleef, moest men zich na de nederlaag der
Spartanen bij de Thermopylae terugtrekken.
Bij den terugtocht trachtte Th. nog door list
de Ioniërs in het perzische leger onschadelijk
te maken. Te Athene teruggekeerd, bewerkte
hij nu dat de Atheners hun stad verlieten,
hun vrouwen, kinderen en bezittingen naar
Salamis en Troezen overbrachten, en zich op
-de vloot bij Salamis begaven. Toen nu Athene
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door de Perzen ingenomen en verbrand was,
en men op aandringen der Corinthiërs en
andere Peloponnesiërs op het punt stond de
voordeelige positie bij Salamis op te geven
om zich tot de verdediging van de Peloponanesus te beperken, maakte Th., nadat hij
zich vruchteloos met alle macht tegen dit
plan verzet had, de uitvoering er van door
list onmogelijk. Hij liet namelijk Xerxes in
het geheim verwittigen, dat de Grieken op
het punt waren zich te verspreiden en dat
hem daardoor de gelegenheid zou ontsnappen,
hen in één slag ten onder te brengen. Hierdoor aangemoedigd, waagde Xerxes den aanval, de grieksche vloot werd omsingeld en tot
tegenweer genoodzaakt en won den beroemden
zeeslag bij Salamis (Sept. 480). Door nieuwe
boodschappen, waarin den Grieken het plan
toegedicht werd, de brug over den Helle spont af te breken, wist Th. Iaarop Xerxes
tot een overhaasten terugtocht uit Europa
te bewegen. Nadat hij nog de eilanden, die
met de Perzen geheuld hadden, had getuchtigd , hield hij zich meer met binnenlandsche
aangelegenheden bezig. Op zijn raad werd
Athene niet muren ontgeven, terwijl hij door
list en met levensgevaar den tegenstand der
Spartanen tegen dezen maatregel verijdelde;
ook werd de Piraeus vergroot en versterkt.
Th. was toen op het toppunt van zijn roem,
maar met het terugkeeren van rustiger tijden
stak zijn tegenpartij het hoofd weder op;
vooral wegens de vijandige houding, die hij
tegen Sparta aannam, trachtte enen hem
onschadelijk te maken, hij werd beschuldigd
van oneerlijkheid, knevelarij en persoonlijke
eerzucht, en eindelijk bracht men het zoo
ver, dat hij door liet ostracismus verbannen
werd. Hij ging naar Argos, maar na eenige
jaren werd hij van medeplichtigheid aan de
plannen van Pausanias beschuldigd, waarop
hij zich te .Argos niet meer veilig achtte;
hij vluchtte naar Corcyra, van Jaar afgewezen
naar Admétus, koning der Molossers, die zorgde dat hij veilig naar Pydna kwam (-t- 466),
van waar hij naar Ephesus overstak. Hij
wendde zich nu tot Artaxerxes, beriep zich
op zijne diensten, aan Xerxes bewezen, en
beloofde hein zijne medewerking bij de onder
Griekenland ; de koning over--werpingva
laadde hem met gunstbewijzen en gaf hens
de steden Magnesia, Lanmpsacus en Myus
voor zijn levensonderhoud. Maar voordat van
perzische zijde weder iets tegen Griekenland
was ondernomen, stierf Th. (omstreeks 459),
v. s. door eigen hand, omdat hij zijne beloften
aan Artaxerxes niet konde of wilde vervul len. Zijn gebeente werd door zijne vrienden
heimelijk naar Attica overgebracht en daar
begraven.

Themistogenes, 0o

oy^vis,

van Syracuse,

wordt door Xenophon genoemd als de schrijver van een werk over den krijgstocht van
Zen jongen Cyrus en den terugtocht der 10000
Grieken. Men gelooft, dat met dit werk de
Anabasis van Xenophon zelf bedoeld is, en
dat de schrijver liet uit bescheidenheid onder
een vreemden naam aanhaalt.
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Theoelymer^as, OFozkzo! Cn'oS, van Hyperesia
in Argolis, een waarzegger, die wegens een
moord naar Lacedaemon vluchtte, waar hij
Telemachus ontmoette. Met dezen ging hij
naar Ithaca, waar hij de terugkomst van
Odysseus, enz. voorspelde.
Ttleocritus, OFÓxoLios, van Syracuse (v. a.
van Cos), studeerde te Alexandrië en genoot
wegens zijne geleerdheid en dichterlijk talent
hooge gunst bij Ptolemaeus Philadelphus en
bij Hiero II. Uitgaande van eenvoudige
sicilische herdersliedjes, werd hij de schepper
van een nieuwe dichtsoort, de bucolische
poëzie of het herdersdicht, hij dichtte een
aantal tafereelen (Ed ? ALa j3ovxo^cxá), meest
uit het leven van sicilische herders en landlieden, waarvan ongeveer 30 bewaard gebleven zijn, die door dramatische inkleeding,
natuurlijkheid en eenvoud, door het ongekunstelde van taal en metrum vol aantrekkelijkheid zijn. Th. stierf omstreeks 245, op
den leeftijd van 60 jaar.
Theodeetes . OFod'ix-zilS, van Phasdlis, leerling van Isocrates, Plato en Aristoteles, beroemd als redenaar, maar vooral als treurspel dichter. In den tragischen wedstrijd bij de
lijkfeesten van Mausólus (352) behaalde hij
den eersten prijs. Van zijne talrijke werken
is bijna niets bewaard gebleven.
Theoderi cas of Tlleodoricas, Theoderik, 1)
koning der Westgothen (418-451 na C.),
die in den slag op de catalaunische velden
tegen Attila sneuvelde. — 2) koning der
Westgothen (452-466), zoon van n. 1, een
beschaafd vorst, begunstiger van kunst en wetenschap, door zijn broeder Eurik omgebracht.
Theodórus, . dc000 S , 1) van Samus, zoon,
leerling en medewerker van Rhoecus (z. a.),
tevens beroemd goud- en zilversmid, hij
maakte o. a. den ring van Pol.ycrates. —
2) van Byzantium, rhetor en sophist, tijdgenoot van Socrates. — 3) van Cyréne, beroemd wiskundige, leermeester van Plato. —
4) i á&o, cyrenaisch wijsgeer, die wegens
ongeloof uit Athene verbannen, naar Alexandrië bij Ptolemaeus I ging. — 5) van
Gadara, een rhetor, wiens lessen Tiberius
gedurende zijn verblijf op Rhodus hoorde.
Zijne leerlingen noemden zich naar hem
OFOCT(.^OFLOL.

Theo^losia, UFoc7oob'a, bloeiende volkplanting
van Milétus in de taurische Chersonésus
(Krim), thans Kaffa of Feodosia.
Theodosiopolis, Osodootoí-7ro „ , zie Resctina.

Theodosius (Flavias), 1) Hispaniër van geboorte, werd door keizer Valentiniánus I
in 367 na C. naar Britannia gezonden, dat
gedeeltelijk in opstand was. Hij versloeg de
Britten, dreef de Schotten in hun bergland
terug en herstelde den wal van Agricola of
van Hadridnus. Later dempte hij nog een
opstand in Africa (373), die echter opnieuw
uitbarstte, waarop Theod. hem andermaal,
thans met groote gestrengheid, onderdrukte.
In 376 werd hij vermoord, op last van keizer
Grati5,nus, die hem haatte. -- 2) Theodosius
I of de Groote, rom. keizer 379-395 na C.,
in 346 te Cauca in Hispania geboren, zoon
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van n "'. 1. Nog jong vergezelde hij reeds zijn
vader op diens tochten naar Britannia en
Africa en leerde onder hem de krijgskunst.
In 378 zond Gratianus hem naar Thracië
tegen de Gothen en in 379 nam hij hem tot
medekeizer aan. Bij herhaling versloeg Theod.
de Gothen. In 380, na eene ziekte, nam
Theod. in zijne residentie Thessalonica het
Christendom aan. Hij kon niet verhinderen
dat Gratianus in Britannia vermoord en
Maximus (z. a.) tot keizer werd uitgeroepen;
hij erkende dezen zelfs als medekeizer, doch
toen Maximus aan Gratianus' zoontje Valen
Italië wilde ontnemen (387 ), zond-tinausI
Theod. den Frank Arbogastes tegen hem af;
Maximus werd verslagen en ter dood gebracht
(388). Theod. stelde nu den 17-jarigen Valentinianus II tot keizer over het geheele
Westen aan, begaf zich in 389 als diens
voogd naar Rome, waar hij het heidendom
met geweld onderdrukte, en strafte in 390
niet gruwzame wreedheid den moord, te
Thessalonica in een oproer op een zijner
bevelhebbers gepleegd, eene daad, waarvoor
bisschop AYnbrosius van Milaan den keizer
den toegang tot de kerk belette en waarover
Theod. zelf groot berouw had. In 392 werd
Valentinianus door Arbogastes vermoord en
Eugenius in het W. op den troon geplaatst.
Met zijne voortreffelijke veldheeren Stilicho,
een Vandaal, en Gaenas, een Goth, versloeg
Th. Arbogastes en Eugenius bij Aquileia
(394), Eng. werd ter dood gebracht, Arb.
sloeg de hand aan zichzelf. In 395 stierf

Theod. te Milaan. Het rijk kwam nu aan
zijne beide zonen, Arcadius en Honorius, en
door den twist van beider ministers, Rufinus
en Stilicho, kwam nu feitelijk eer,. deeling
van het rijk tot stand, die op den duur den
ondergang van het West-Romeinsche rijk
ten gevolge heeft gehad. — 3)Theoclosius II,
zoon van Arcadius en dus een kleinzoon van
no. 2, volgde in 408, slechts acht jaar oud,
zijn vader op, onder regentschap van den
veldheer Anthemius, die de invallen der
Hunnen afweerde. De zuster van den jongen
keizer, Pulcheria, eene vrome en geleerde
vrouw, nam diens opvoeding ter hand, zijn
zwak karakter was oorzaak, dat hij feitelijk
zijn leven lang onder hare voogdij bleef.
Zijne regeering werd gekenmerkt door voort
ongelukkige oor -durengositw,
Vandalen in Afrika, opstanden-logenmtd
in Palaestina en Syrië en een zware brand
te Constantinopel. In 438 had de plechtige
afkondiging plaats van den codex Theodosiázus, eene verzameling van wetten en ver
sedert Constantijn den Gr. De-ordenig
keizer huwde in 421 met Athenais, als Christin
gedoopt met den naam Aelia Eudocia, z.
Athenais n°. 2 ; 's keizers dochter Eudocia werd in 437 de bruid van Valentiniánus III, keizer van liet W., den zoon
van Constantius en Placidia. Pheodosius
II stierf in 450, na zich eenige jaren van
te voren van zijne vrouw te hebben laten
scheiden en na in zijne laatste regeeringsjaren veel last te hebben gehad van de

invallen van Attila, den Hunnenvorst. Na
zijn dood werd Pulcheria tot keizerin uit
leefde, kloosters en-geropn,dit45
kerken stichtte en haar geheele vermogen
aan de armen vermaakte. In 453 huwde zij
in het bela ng van het rijk — doch zonder
de vroeger door haar afgelegde gelofte van
kuischheid te schenden — met Marciánus,
een Thraciër, die tot 457 regeerde, en een
wakker en beleidvol man was.
Theodotus, * cJozos, 1) voerde voor Lysimachus het bevel over Sardes en gaf die
stad aan Seleucus over. — 2) bevelhebber
eener vloot van Antigonus, verloor een zeeslag tegen Ptolemaeus I (315). — 3) Aetoliër, veldheer van Ptolemaeus in den oorlog
tegen Antiochus III. — 4) leermeester van
Ptolemaeus XI, gaf den raad Pompeius te
vermoorden, moest daarom voor Caesar vluchten en viel eindelijk in handen van Brutus,
die hem ter dood liet brengen (43).
Theognis, @/oyvLs, 1) van Megara, leefde
omstreeks het einde der (3de eeuw. Hij behoorde tot den rijken adel en was met hart
en ziel aristocraat ; bij eene democratische omwente l ing verloor hij zijne goederen en werd
hij uit zijn vaderland verdreven, waar hij
eerst na lange jaren als balling te hebben
rondgezworven terugkeerde. Hij gaf aan zijne
ontevredenheid over de bestaande toestanden
lucht in een aantal elegieën, waarin hij zich
dikwijls met groote bitterheid over zijne
tegenpartij beklaagt ; wij bezitten daarvan
nog een vrij groot aantal uittreksels, voor
het meerendeel korte staat- en zedekundige
spreuken (gnomen) ; vele daarvan zijn echter
niet van Th., maar zijn of omgewerkt of bij
latere uitgaven toegevoegd. — 2) een van
de rcgtaxovea te Athene, ook als treurspel dichter genoemd.
O&o2oy^iov, z. íheatr zelil.

Theomestor, O,cocrwe, van Samus, streed

in den slag bij Salamis aan de zijde der
Perzen en werd wegens zijne dapperheid door
Xerxes tot tyran over Samus aangesteld.
Theomnestus, Okó,AvimroS, 1) van Naucratis,
academisch wijsgeer, wiens lessen M. Brutus
bijwoonde (43). -- 2) van Sardes, maakte ver scheiden beroemde metalen beelden van athleten, jagers, enz. Hij leefde waarschijnlijk
in den hellenistischen tijd.
Theon, OFwr, 1) van Samus, verdienstelijk

schilder omstreeks 300. — 2) van Smyrna,
wiskundige onder Had.riánus; hij schreef ook
commentaren op Plato. — 3) van Alexandrië, wis - en sterrenkundige onder Theodosius I, schrijver van verscheiden - werken
over wiskunde en eenige gedichten. Hij
was de vader van Hypatia. — 4) ielius Th.,
van Alexandrië, platonisch wijsgeer, schrij ver van verscheiden commentaren op oude
schrijvers en van een nog bestaand leerboek
der rhetorica, IIoyvaraaµazrt . Hij leefde
waarschijnlijk in de eerste eeuw n. C.
Theonoi, Oko,-o1, 1) = hiothea. — 2) doch

-tervanThso(z.)
Theophanes, Oéoçoá ' i , van Mytiléne, vol-

geling en raadsman van Pompeius, die hem
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met het roin. burgerrecht begiftigde en wiens een zeer drukkende last voor den staat werd;
krijgsdaden hij beschreef.
tenslotte werden alle overschotten van den
Theophrastus, *6çQoroç, van Eresus, geb. gewonen dienst in de kas van hetge372, leerling van Plato en later van Aristo- i stort. Eerst kort voor den slag bij Chaeronèa.
teles. Deze laatste, die hem de voorkeur gaf toen door geldgebrek de verdedigingsmiddelen
bovenalzijne andere leerlingen, benoemde i geheel verwaarloosd waren, gelukte het Dehem totzijn opvolger. tot voogd over zijn mosthenes het volk te bewegen dit geld
zoon en tot erfgenaam zijner bibliotheek, ook 1 liever voor oorlogstoerustingen te bestemmen.
zou hij den . oorspronkeljken naam Tyrtamus
Thera,vroegerCalliste geheeten,
inTh. veranderd hebben wegens zijn uit- i thansSantorin, eender Sporadeii, ten Z.
muntende voordracht. Na den dood van den van Naxus gelegen. Met Therasia vormt het
meester (322) stond Th. 35 jaar, door talrijke als het ware den wand van een ontzaggelijk
leerlingen bemindenbewonderd, aan het 1 kratermeer, datmet de zee in verbinding
hoofdderperipatetische school,totdat hij
staat.In voorhistorischentijd is de krater
in den ouderdom van 85 jaar stierf. Zonder tot uitbarsting gekomen, en daarna ingezakt.
zijnez€lfstandigheid opte offeren, liet hij
In historische tijden zijn er in dit bekken
zijn onderwijs voornamelijk strekken tot ver- uitbarstingen geweestin 197/6 v. C. en in
kiaring eu ontwikkeling van het stelsel zijns I 46/47 n. C.,misschien ook in 66 v. C. In
leermeesters.Vanzijne talrijke geschriften
197 of in 66 is het kleine eilandje Hiera,
bezitten wij nog 30 karakterschetsen (&xo
in 46 n. C. is Thinuitzeeopgerezen.
xLxTQc) en eerligewerkenover plant- Cyrëne inAfrikawas eenekolonievan
kunde, mineralogie, enz.qvr&u' tcvoQaç,
Them (631).
(LiTOV
7fQ
VT&)r, e. a.).
Therarnenes, e' ç , van Athene, Chins
Theopompus, E6n-o 7coç, 1)koningvan of Ceos, zoon of aangenomen zoon van den
Sparta, onder wiens regeering de eerste mes- Atherier Hagnon, een beschaafd en welspresenische oorlog gevoerd werd ; v. s.stelde kend, maar hebzuchtig en karakterloos man,
hijhet ephoraat in. - 2) van Chins, geb. was een van hen, die in 411 bij de invoering
omstreeks 380,verliet als knaap met zijn van de regeering der 400, waartoe hij ook
vader Damasistratus, die verbannen was, zijn zelf behoorde,den meesten ijver betoonden.
vaderland, kwam te Athene, waar hij het . Door deze regeering in zijne verwachtingen
onderwijs van Isocrates genoot, en trad in vele teleurgesteld en waarschijnlijk ook wel insteden als pleitbezorger en feestredenaar op. ziende, dat zij niet lang zou kunnen blijven
Bij de lijkfeesten ter eere van Mausölus bebestaan, stelde hij zich aanhet hoofd der
haalde hij als redenaar den eersten prijs. Later democraten om haar omver te werpen ; door
wijdde hij al zijn tijd en een groot deel van zijn deze verandering van partij haalde hij zich
vermogen aan de beoefening der geschiedenis, den spotnaamcournus (z. a.) op den hals.
en legde hij de vruchten van zijn onderzoek Gedurende eenigen tijd behoorde hij nu tot
neer in twee werken ('E).iini,
rrnni),
degematigde volkspartij enverwierf hij
die bijna geheel verloren zijn gegaan, zoodat grooten invloed ;na den slag bij de Argiwij niet in staat zijn te beoordeelen, of men nusen was hij het voornamelijk, die bewerkte
hem met recht de hardheid van zijn oordeel dat de strategen ter dood veroordeeld werden,
over personen verwijt ;wel meent men bij
omdat zij verzuimd hadden de in dien slag
hem sporen te vinden van groote partijdig- verongelukten uit zee op te visschen, ofschoon
heid voor Alexander d. G. Door den invloed hij wellicht aan dit verzuim meer schuld had
van Alex. in zijn vaderstad teruggeroepen,
dan zij. Toen Athene na den slag bij Aegosmoest hij deze echter later weder verlaten, I potami door Lysander belegerd werd, wist
daar hij door zijn trotsche houding zijn staatTher. door schoonete
beloften
verkrijgen,
kundige tegenstanderszoozeerverbitterde, dat hij afgevaardigd werd om over den vrede
dat hij voordeopenbare rustgevaarlijk te onderhandelen, hij bleef echter opzettelijk
scheen (306).Hij ging naar Aegypte, waar zoo lang weg, dat de belegerden zich eindelijk
hij echter bij Ptolemaeus geen gunstig onthaal door honer genoodzaakt zagen alles toe te
vond. Van Zijne verdere lotgevallen is niets 1 geven. Daarna werd hij een van de 30, doch
bekend. Een onlangs in Egypte gevonden toen hij zich tegen de gewelddadige handefragnient van een geschiedkundig werk wordt lingen zijner ambtgenooten verzette, en men
door velen aan Th., door anderen aan Cravreesde, dat hij dezelfde rol als vroeger zoude
tippus toegeschreven. - 3) attieensch blijspelspelen, beschuldigde Critias hem van hoogdichter, jonger tijdgenoot van Aristophanes. verraad, en toen deke bemerkte, dat de ver€kwQn, een gezantschap, dat uitgezonden
dediging van Th. op den raad indruk maakte,
wordt om den staat bij godsdienstige feesten
liet hij hem met geweld naar de gevangenis
te vertegenwoordigen, in zijn naam te offesleepen en ter dood brengen. Als slachtoffer
ren, een orakel te ondervragen, enz.
van de 30 en door de vastberadenheid, waar0 coux6r, liet entréegeld in den schouwburg
mede hij den giftbeker dronk, heeft hij na
te Athene, ten bedrage van l obolen (r,ia) zijn dood 0011 populariteit verworven, die hij
per persoon. Voor de arnie burgers betaalde
door zijn leven niet verdiend had.
de staat sedert Pericles dit geld, ten minste
Therapnac en -ne, (-)nina, -in, 1) stadje
bijde Dionysusfeesten, latermaakten ook
in Boeotia aan den weg van Thebae naar de
rijkere aanspraak er op en werd het ook op rivier Asöpus en naar Attica. - 2) stadje
andere feesten gegeven, zoodat het ngnz6' niet verten 0. van Sparta, met de gravei
l
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van Menelaus en Helena en een tempel der
Dioseuren, die V. S. daar geboren zouden zijn.
, afstammeling van PolyQ
Theras, 0 „pa
nices, wiens vader koning van Thebe geweest
was, maar op bevel van een orakel naar
Lacedaemon was verhuisd. Hij bracht eene
volkplanting van Lacedaemoniërs en Minyers
naar het eiland Calliste, dat sedert dien tijd
Thera genoemd werd.
,

Therasia, oio (Oi «, zie Thera.
Theres, e1 Q( S = Pheres.
Therma, za e QuL, 1) grieksche stad in

Macedonia, dan de golf van Therma, den
sinus Thermaicus, ten W. van Cbalcidice. Op
de plaats van dit Therma stichtte Cassander
omstreeks 315 eene nieuwe stad, die hij
naar zijne gemalin Thessalonica noemde, eene
sterke vesting met goede haven, thans Saloniki.
Dit werd eene bloeiende handelsplaats, vooral
onder de Rom., door hare ligging aan de via
Egnatia. Zij werd in 168 de hoofdstad van
een der vier distrikten, waarin toen Macedonia
gesplitst werd, later werd zij hoofdst. der prov.

en is zelfs wel keizerlijke residentie geweest.
— 2) warme bron bij Lechaeum in Corinthia.
— 3) — Theriilumml.
Thermae, OFQua , stad aan de Noordkust
van Sicilia, bevolkt met de overgebleven
inwoners van het door de Carthagers ver
naam Thermae-woestHimra(z.)D
komt van de warme bronnen, die de stad tot
eene zeer gezochte badplaats maakten.
Thermae. Onder dezen naam verstond men
warme bronnen met de daardoor gevoede badhuizen, vervolgens ook elk badhuis, waar
men nevens koude baden ook warme kon
nemen. In zoover is thermzae dus synoniem
met balneae (zie balaaeum). Sedert het tijdperk
van Augustus evenwel wordt thermae meer
in het bijzonder gebezigd van de prachtige
badinrichtingen der Rom., die volgens het
model van een grieksch gymnasium (z. a.)
waren aangelegd, doch op veel grooter schaal,
en waar men nevens allerlei soort van baden
ook conversatiezalen, zalen voor voorlezingen,

bibliotheken, gelegenheid tot balspel en gymnastische oefeningen, wandelparken, gaanderijen, enz., aantrof. Van drie zoodanige gebouwen zijn te Rome nog belangrijke overblijfselen aanwezig, n.l. van dat van Titus
op den Esquilijnschen berg, van dat van
Diocletiánus op den Quirinalis, waarvan
ééne enkele zaal door Michel Angelo in eene
ruime kerk werd herschapen, en van de
thernzae Antoninianae van Caracalla. In deze
laatste vond men o. a. eene rotonde van 50
meter doorsnede, gedekt met eene flauw gewelfde zoldering, een meesterstuk van bouw
'Daarachter volgden twee zalen, elk-kunst.
van 56 M. lang en 22 M. breed, aan welker
uiteinden weder kleinere zaaltjes waren, door
kolonnades van de groote gescheiden. De bij
geeft een gezicht op de-gevodtkni
groote middenzaal, zooals deze er vermoedelijk heeft uitgezien. De hier genoemde ruimten vormden slechts het middengedeelte, ter
weerszijden strekten zich nog kolossale vleugels uit.

ThermaieRs sinus, zie Thei rza n °. 1.
Thermessa = Hiera n °. 1.
Thermódon, O „optJT(of-, 1) beek in Boeotia,

die bij Tanagra in den Asópus uitliep. — 2)
rivier in het W. van Pontus, kort van loop,
doch breed, aan welker oevers de Amazonen
zouden gewoond hebben; zie Theiaiseyra.
Thermopylae, Oko[to7(í'«t, een enge bergpas, de toegangsweg van Thessalia naar Loeris
en het oostelijk Hellas. Op sommige plaatsen
was hij zoo smal, dat twee wagens elkander
niet konden passeeren. Voor een gedeelte liep
hij tusschen de uitloopers van het Oetagebergte en een moeras aan den binnensten
hoek der Malische golf, terwijl hij door den
Sperchéus en nog een paar kleinere stroompjes werd doorsneden. Waar de pas naar de
zijde van Anthëla breeder werd, stonden de
tempels van Demëter en van Amphictyon.
In dezen pas sneuvelde in 480 Leonidas met
zijne getrouwen. Door de aanslibbing der
kust en den geheel veranderden loop van
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den Spercheus is de pas aanmerkelijk van
gedaante veranderd.
Thermum,@Itoii, ook uá ea, sterke
en fraaie hoofdstad van Aetolia ten tijde van
het aatolisch verbond, door Philippus III (V)
van Macedonië verwoest (218 en 206).
Therimis, familienaam in de yells Minucia
Minuciz n . 6-8).

Theron, €h)uoi', tyran van Agrigentum,
487-472, wordt geprezen als een zacht en
wijs vorst, en versloeg met Glo de Carthagers bij Himera, 480.
Theisander, e/9O(fl 4()OÇ, zoon van PolynI
ces en Argda, een der Epigonen, kreeg de
regeering over Thebe. Later trok hij met de
Grieken naar Troje, hij sneuvelde echter bij
den inval in Mysië door de hand van Telephus. V. a. was hij een van hen, die met
het houten paard in de stad gekomen waren.
Te Elaea in Mysi6 werd hij als heros vereerd
en het geslacht der Emmeniden te Agrigenturn beweerde van hem af te stammen.
Tliersftes, de leelijkste van alle
Grieken voor Troje, die er een boosaardig
genoegen in vond de aanvoerders te beschimpen, waarom hij algemeen gehaat was. Achilles doodde hem, toen hij aan het lijk van
Penthesilea de oogen wilde uitsteken.
Theseidae, ei1rntiku, afstammelingen van
Theseus, bij dichters = Atheners.
Theseus, Ehoviç, de nationale held der
Atheners, wiens lotge vallen in menig opzicht
op die van Heracles gelijken, hoewel hij niet
zoo grooten roem verwierf als deze. Hij was
de zoon van Aegeus en Aethra en was te
Troezen geboren en opgevoed. Toen Aegeus
hem als kind daar achterliet verborg hij
zijn zwaard en sandalen onder een grooten
steen en droeg hij aan Aethra op hun zoon
met deze herkenningsteekenen naar Athene te
zenden, wanneer hij sterk genoeg was om den
steen te verplaatsen. Op zestienjarigen leeftijd
was hij hiertoe in staat en terstond ondernam hij de reis naar zijn vader. Op weg doodde
hij Periphetes, Sinis, Sciron, Cercyon en
Procrustes (z. deze art.), verder nog het wilde
zwijn van Croinmyon, een reusachtig dier,
dat de grenzen van Megaris en Attica onveilig
maakte. Eindelijk kwam hij bij Aegeus en
bijna had hij hier door de lagen van Medëa,
die zijn invloed vreesde, den dood gevonden;
toen hij echter zijn zwaard trok, herkende
zijn vader hem en Medea moest vluchten.
Th. bezorgde zijn vader de regeering terug,
die hem door zijne neven, de Pallantiden,
ontnomen was, daarna doodde hij den stier van
Marathon (z. Heracles bl. 307), dien hij aan
Apollo offerde. Hij liet zich vrijwillig opne
men onder de 14 jongelieden, die als offer
voor den Minotaurus naar Creta gezonden
moesten worden, en door de hulp van Ariadne
( z. a.), die liefde voor hem opvatte en hem
een kluwen touw verschafte, waardoor hij
een uitweg uit het labyrinth kon vinden,
doodde hij het monster, waarmede Athene
van de schatplichtigheid aan Creta bevrijd
werd. Door een misverstand benam Aegeus
(z. a.) zich het leven, toen het schip van
-
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e hem op.
Creta terugkwam , en Th. volgd
Hij bewerkte de vereeniging van de versehillende gemeenten van Attica tot één
staat met Athene als hoofdstad (o'ooç)
en stelde ter herinnering aan dit feit de
Panathenaea in; ook wordt hem de verdee
ling van het volk in d phylae (z. ) toeS
geschreven. Vervolgens vergezelde hij He
racles op diens tocht tegen de Amazonen (z. a.)
en ontvoerde hij Antiope (z. a.) of Hippolyte,
die bij hem moeder werd van Hippolytus,
na haar dood huwde hij met Phaedra (za.),
bij wie hij twee zonen kreeg, Acainas en
Demophon. Hij nam ook deel aan de calydo
nische jacht en den Argonautentocht, verleende een schuilplaats aan Oedipus, toen deze
uit Thebe verjaagd was, en dwong de Thebanen de gesneuvelde medestrijders van Adrastus op eervolle wijze te laten begraven. Zijn
vriend Pirithous stond hij bij in den strijd
tegen de Centauren en door zijne dapperheid
verschafte hij hem de overwinning. Met be.
hulp van Pirithous schaakte hij Helena (za.),
toen hij echter wederkeerig zijn vriend zoude
helpen bij de ontvoering van Persephone en
daartoe met hem in de onderwereld afgedaald
was, liet Hades beiden vastgroeien aan een
rots, waarop zij zich vermoeid nedergezet
hadden. Wel werd Th. kort daarna door
Heracles bevrijd, maar in zijne afwezigheid
was Helena met Aethra door de Dioscuren
ontvoerd, en had Menestheus zich van de
regeering meester gemaakt, terwijl het volk,
ontevreden over het lot van Hippolytus (z. a.)
en over zijne lange afwezigheid, hem niet weder
wilde erkennen. Verbitterd verliet hij Athene
en ging hij naar Scyrus, waar hij door ko.
fling Lycomëdes verraderlijk vermoord werd.
Hij werd te Athene als heros vereerd, zijn
gebeente werd op bevel van het delphische
orakel door Cimon naar Athene teruggehaald
(465) en een prachtige tempel werd te zijner
eer opgericht. De achtste dag van iedere maand
was hem gewijd, zijn voornaamste feest, de
eiO.1JL, viel op den 8sten Pyanepsion.
()&uYrLa, Eooçd(o;, bijnamen van Demëter,
die door invoering van den akkerbouw de
menschen tot zachtere zeden en een geregeld
leven onder vaste wetten gebracht had.
Thesmophoria, EkOpofp6(L, feest ter eere
van Demëter 6ouo (pdoç en hare dochter in
vele deden van Griekenland met groote plech-•
tigheid gevierd, vooral te Athene, in Arcadi
en Argolis, op Sicilië e. e. Te Athene begOn
het den 9den of lOden Pyanepsion en duurde
het vijf dagen; het werd uitsluitend door
gehuwde vrouwen gevierd, terwijl het aan
mannen ten strengste verboden was er bij
tegenwoordig te zijn.
-

@1Ono&iTa, Z.

)?

A 0 X 0 1, lTç.

Thespiades, EIoruh, 1) de Muzen, zoo

genoemd naar Thespiae, waar zij hooge vereering genoten. - 2) de dochters van Thespius.
Thespiae, Ehoqrn-, bij Homerus €ioa,
oude aanzienlijke stad in Boeotia aan den voet
van den Helicon, door Xerxes verbrand (480),
doch na den slag bij Plataeae herbouwd. Eros,
die hier zou geboren zijn, had hier een tempel
39
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met een standbeeld, door Praxiteles gebeiteld.

In 374 sloopten de Spartanen de muren van
Thespiae, waarna het een plaats van minderen rang werd.
Thespis, O€0 (tc Athener. tijdgenoot van
Solon en Pisistratus, de eerste die bij de
Dionysusfeesten de dithyrambische koorliederen door gesprekken tusschen het koor en een
tooneelspeler liet afwisselen en daardoor de
grondlegger werd van het treurspel. In 534
voerde hij het eerst te Athene een treurspel
op. Hijzelf was zoowel dichter als tooneelspeler, v. s. trad hij reeds geblanket, later
gemaskerd, op.
Thespites = Thospites.
Thespius, &kit os, zoon ,van Erechtheus,
mythisch stichter van Thespiae, vader van
50 dochters, bij welke Heracles 50 zonen
verwekte, waarvan later 40 naar Sardinië
gezonden werden om er een volkplanting te
stichten.
Thesproti, eEo7(QwToí, een van de hoofd
eerst het geheele-stamenvEpiru,d
zuidelijke deel bewoonden en in wier gebied
het orakel van Dodóna lag. Zij woonden meest
in open vlekken en dorpen en waren ten tijde
van Homerus nog het eenige hoofdvolk van
Epirus. De Molossers, die later in Epirus
kwamen, verdrongen de Thesprotiërs uit het
binnenland, zoodat dezen slechts de kuststreek
behielden, welke naar hen Thesproiia heet.
Thessalia, 0k~aálí«, vroeger ook Hellas,
Aeolis, Haemonia, Pelasgia, Pyrrhaea (naar
de vrouw van Deucalion) geheeten, lag tusschen Macedonia, Epirus, Midden- Griekenland en de zee. Het was een land vol schil
zeer geschikt-derachtignufl,
voor veeteelt en paardenfokkerij, vruchtbaar
aan olie . en wijn, aan geneeskrachtige, maar
ook aan vergiftige planten en aan tooverkruiden. Als oudste bewoners komen o. a.
Pelasyen (z. a.) voor, in de vlakte van Larisa
of Larissa, ook H (zoy^xor "Aoyoq geheeten,
;

verder worden als oudste stammen genoemd

Myrmidones, Hellénes, Achaei in Phthiótis,
Magnetes in Magnesia. Tijdens de volks
zijn uit Illyria de Thessali,-verhuizng
0éma^oí, in de vlakte van den Penéus en
zijn bijrivieren ingedrongen, en hebben
langzamerhand de oorspronkelijke bevolking
onderworpen en tot een soort van heloten
onder den naam Penestae, flnI oz«^, gemaakt.
Later zijn ook de bergstammen, de Perrhaebi,
Magnetes en Achaei onderworpen, en soms
zijn ook de Dolopes, Aenianes en Malii van
hen afhankelijk. Thessalia bestond uit de
volgende landschappen : 1) Hesliaeótis met
Perrhaebia, 2) Pelasgiótis, 3) Magnesia, 4)
Thessaliótis, 5) Phthiótis. Het was in ver
staatjes verdeeld, die samen een-schilend
bond vormden. Aan het hoofd van dezen
bond stond in tijden van oorlog soms een
legeraanvoerder, die koninklijke macht had,
zayóS of ;i«oí'S geheeten. De adel, geharnast
en op geharnaste paarden gezeten, vormde
eene zware ruiterij ; het voetvolk, licht gewapend, bestond uit Penesten. Nu en dan
stonden enkele streken, o. a. het gebied van

Pherae, onder tyrannen, doch de thessalische
adel, wiens liefhebberij in ridderspelen en
strooptochten gelegen was, was te bandeloos,
en wispelturig, om een monarchalen regeeringsvorm op den duur mogelijk te maken..
In Thessalia behooren de mythen te huis van
Deucalion en Pyrrha en van de Centauren.
Thessaliótis, e OO( wxGs, landschap van
,

Thessalia, ten N. van de Dolopes en van
Phthiótis, vroeger Aeolis geheeten.

Thessalonica, O^oou)ovín 7, zie Thernaa n--.1..

Thestiades, OeozcáYis, Iphicles en Meleager, zoon en kleinzoon van Thestius.
Tliestias, OAovLás, Leda en Althaea, dochters van Thestius.
Thestius, O/azeoq, zoon van Ares of Agënor
en Demonice of Andronice, koning van Aetolië, vader van Iphicles, Leda, Althaea e. a.
Thestor, Ofcwe, zoon van Idmon en Laothoë, vader van Calchas, Leucippe en Theonoë. Deze laatste wordt nog zeer jong zijnde
door zeeroovers weggevoerd en verkocht aan
den carischen koning Icarus, wiens liefde zij
wint. Th. gaat op reis om haar te zoeken,.,
maar valt ook in de handen van zeeroovers
en wordt eveneens aan Icarus verkocht;
deze geeft hem als slaaf aan Theonoë, die
hem niet herkent. Eindelijk gaat ook Leucippe op bevel van een orakel in manskleederen naar Carië, Theonoë wordt op haar
verliefd en daar hare liefde onbeantwoord
blijft, geeft zij aan Th. bevel den vreemdeling te dooden. Als deze nu in zijn droefheid hierover zijn lot bejammert, herkennen
vader en dochter elkander door sommige
uitdrukkingen, waarop Icarus alle drie naar
hun vaderland terugzendt, na hen met rijke
geschenken begiftigd te hebben.

Thestorides, 0mózoei^q, Calchas, zoon van
Thestor.
Ofz'c, atheensche burgers van de laagste
klasse volgens de verdeeling van Solon, zij
die jaarlijks minder dan 150 medimnen of
metreten van hun grond oogstten. Vóór Aristides konden zij geen overheidsambten bekleeden en dienden zij alleen als lichtgewapenden of op de vloot, en ook nog veel later
kon niet licht iemand uit deze klasse archont
worden.

Thetis, Eh , eene Nereïde, die door Zees
en Poseidon bemind werd; daar echter Prométheus voorspeld had, dat zij een zoon zoude ter
wereld brengen, die grootex zou worden dan
zijn vader, gaven zij haar tegen haar wil ten
huwelijk aan Peleus (z. a.), bij wien zij moeder
werd van Achilles. Zij verleende in de onder
woning van haar vader een schuil--zesch
plaats aan Dionysus, toen hij ,door Lycurgus,
vervolgd werd, en aan Hephaestus, toen hij
door Zeus uit den hemel geworpen was. Ook
verijdelde zij eens een samenzwering, door
Hera, Poseidon en Athéna tegen Zeus gesmeed (z..Aeyaeon). Op hare smeekingen liet
Zeus, toen Achilles door Agamemnon beleedigd was, de Grieken voor Troje tot den
hoogsten nood komen, totdat aan Achilles.
eene schitterende voldoening gegeven was.
-

o^ rr(L, z. inx).ij os.

,

THEUDORIA—THRASYBULUS

Theudoria, stad der Athamanes in het Z.O.
van Epirus.
Theveste, stad in het binnenland van de
provincie Numidia of Africa nova, aan de
grens van Byzaciuzn, in den keizertijd tot
bloei gekomen.

Thia, 1) = Thea. — 2) eilandje in de
zee tusschen Thera, en Therasia, ontstaan
door een uitbarsting in het jaar 46 n. C.
Thiasus , 9c«ooS, Z. Dionysus. Verder noemde
men zoo alle vereenigingen, die gemeenschap
andere godsdienstige plech--pelijkofrs
tigheden verrichtten, ook deze plechtigheden
zelve.
Thi(m)bron, U^()o , 1) spartaansch veldheer, werd in 399 met een leger naar KleinAzië gezonden om (Ie grieksche steden tegen
Tissaphernes te verdedigen. Wel behaalde
hij eenige voordeelen, maar daar hij de tucht
in zijn leger niet wist te handhaven, werd
hij spoedig door Dercylidas vervangen. In
391 voerde hij weder het bevel over een
leger in Azië en sneuvelde hij in een gevecht
tegen den perzischen generaal Struthas. — 2)
Spartaan, die Harpalus vermoordde, zich aan
het hoofd stelde van de door dezen geworven
huurtroepen en daarmede Cyréne verover de, maar door aegyptische troepen onder
Ophellas verslagen en ten slotte gekruisigd
werd (322).
Thinae, aanzienlijke handelsplaats

in het tegenw. China, waarschijnlijk in het
N., in het land der Seres.
Thisbe, Oiopk, z. P,yranzus.
Thisbe, e och7, oude stad van Boeotia, ten
Z. van den Helicon, dicht bij de kust der
Corinthische golf. Bij Homerus heet het
;ro)1'zo7, l' naar de massa wilde duiven, die
tusschen de rotsen nestelden.
Thmuis, O0oi tc, gen. Fcos, stad in de Nijl -

delta tusschen den Mendesischen en den Phatnitischen arm.

Thoana = Dana.
Thoantea, bijnaam van de tauriscb e Artemis, naar Thoas, koning van Tauris.

Thoantias, Ooavvtás, Hypsipyle, dochter
van Thoas.
Thoas, Eins, 1) zoon van Borysthenes,
koning van Tauris, onder wiens regeering
Iphigenia priesteres van Artemis was. -- 2)
koning van Lemnus, vader van Hypsipyle.
Toen alle mannen van Lemnus door de vrouwen van dat eiland gedood werden (z. ilypsipyle), werd hij alleen door zijn dochter gered
en verborgen gehouden ; later werd hij echter
gevondenen ter dood gebracht. V. a. ontkwam
hij naar Tauris of Oenoë. — 3) zoon van Iason
en Hipsipyle.
O6^oq, koepelvormig gebouw, te Athene
een gebouw met koepeldak, waar de prytanen hunne zittingen en maaltijden hadden.
Tlionis, ThOn, @wn tc, Ewi', koning van
Aegypte, bij wien Menelaus op zijn terug
Troje gastvrij ontvangen werd.
-reisvan
Thoon, Oowv, een Gigant, die bij de Gigantomachie door de Moerae gedood werd.
Thoósa, Oowo«, dochter van Phorcys en
Ceto, bij Poseidon moeder van Polyphémus.
,
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Thorax, @woal, 1) bergrug in Messenië.
— 2) berg in Lydia.
Thoria (lex), zie agrariae leges.
Thorieus, OooLzóc, attische demus aan de
Oostkust van Attica's Zuidspits, een weinig
ten N. van kaap Sunium.
Thospites, Thespites (lacus), ook Arsissa
genoemd, groot meer in Armenia Major,
tgw. aleer van \Van.
Thracia, 0() d 7 , et) ItXCrI, het land ten N.
der Aegaeïsche zee en der Propontis tot aan
den Pontus Euxinus, met grieksche volkplantingen bezet, overigens door krijgshaftige en
roofzieke, eeuwig twistende, aan dronkenschap
verslaafde, doch niet onbeschaafde stammen
bewoond. Ten gevolge van hunne verdeeld heden werden zij gemakkelijk door de Perzen
onderworpen. Na de nederlagen der Perzen
in Griekenland gelukte het aan een thracisch
vorst, Sitalces, zijn volk, de Odrysen (z. a.),
tot het heerschende te maken en een thracisch rijk te stichten (zie Sitalces en Seuthes).
Onder Philippus en Alex. den Gr. lijfde
Macedonia het eene stuk van Thracia na het
andere in, doch na den dood van Lysimachus
ging de macedonische overheersching allengs
te gronde en werd Thracië weder een tooneel
van verwarring, totdat het land voor en na
onder de Rom. kwam. De Rom. gaven aan
de streek tusschen den Donau en den B.aemus den naam van Moesia (z. a.). De voor
volken van Thracia waren de Cicones-namste
aan de Zuidkust, de Ocdrysae aan den Hebrus,
de Bessi in het Haemusgebergte. In Thracia
behoort de mythe van Orpheus te huis.
Tliracium, Ooáxtov, een plein in Byzantium.
Thrasea Paetus (P. Clodius), senator onder
de regeering van Nero, gevoelde een diepen
afkeer van den keizer en onttrok zich sedert
63 n. C. op in het oog loopende wijze aan alle
staatszaken, feestmalen en openbare samenkomsten. Zelfs het theater meed hij. Zijne
vijanden maakten hem bij den keizer verdacht
en hij werd door den senaat veroordeeld.
Men liet hem de keus van zijn dood, waarop
hij zich de aderen liet openen en met stoicijnsche kalmte stierf (66), naar liet voor
hij-beldvanCtoUic,pwe
vroeger eene lofrede had geschreven. Zijne
vrouw Arria was eene dochter der heldhaftige
Arria, die met Caecina Paetus gehuwd was.
Thraso, ()ococwv, 1) Athener, die de thebaansche vluchtelingen bijstond bij het verdrijven van de Spartanen uit de Cadméa. —
2) beroemd beeldgieter ten tijde van Alexander d. G. — 3) in de nieuwe comedie komt
geregeld de rol voor van een snoevend soldaat, die den naam Th. (Durfal) draagt.

Thrasybulus, 0eum' po1'1oc, 1) tyran van
Miletus, vriend van Periander van Corinthe.
Hij werd 11 jaar lang door Sadyattes en
Alyattes beoorloogd, maar wist laatstgenoemde
door list tot vrede te bewegen. — 2) tyran
van Syracuse, opvolger van Hiero, werd
binnen het jaar van de regeering ontzet (466)
en stierf als balling bij de Locriërs. — 3)
z. Phrynichus n °. 4. — 4) Athener uit den
deinus Stiria (ó Ziënetety ), zoon van Lycon,
,
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was in 411 een van de bevelhebbers der
atheensche vloot op Samus en verzette zich
met zijn ambtgenoot 'I'hrasyllus hevig tegen
het instellen van de oligarchie der 400. In
de volgende jaren streed hij met roem, vooral
in den slag bij Cynossëma, ook was hij als
triërarch bij den slag bij de Arginusen. Hoewel hij met Theramenes de opdracht kreeg
om de verongelukten in dien slag op te
visschen, schijnt hij in het daarover gevoerde
proces niet betrokken geweest te zijn. Als
hoofd der democratische partij werd hij onder
de 30 verbannen, hij ging naar Thebe, doch
keerde weldra met een zeventigtal aanhangers
terug en bezette bij verrassing de vesting
Phyle. Na eenige gelukkige gevechten tegen
de partij van de 30 nam het aantal zijner
strijders dagelijks toe, en weldra zag hij zich
in staat den Piraeus te nemen. Toen de 30
ook hier een slag tegen hem verloren hadden,
zonden zij naar Sparta om hulp, maar door
toedoen van koning Pausanias (z. a. n . 2)
werd vrede gesloten en de democratie hersteld. Th. trok met de zijnen Athene binnen
en bewerkte eene verzoening tusschen de
partijen, terwijl hij eene amnestie liet bezweren. In den corinthischen oorlog met een vloot
naar de Aegaeische zee gezonden, herstelde
hij den atheenschen invloed te Byzantium,
op Thasus, Lesbus, enz. ; toen zijne soldaten
zich te Aspendus aan gewelddadige handelingen hadden schuldig gemaakt, overvielen
de inwoners dier stad des nachts zijn kamp
en ontstond er een gevecht, waarbij Th.
gedood werd (389). Dat hij zich gedurende
zijn laatsten veldtocht aan verduistering van
gelden en onderdrukking der bondgenooten
zou schuldig gemaakt hebben, zooals na zijn
dood gezegd werd, is niet bewezen. — 5)
Athener uit den demus Collytus (ó KoU. i r-iS),
nam met den vorigen deel 'aan de bevrijding
van Athene. In 388 viel hij met acht schepen in handen van Antalcidas. Na den vrede
van Antalcidas is hij een van de leidende
personen in den staat, en aan zijne gematigde politiek is voor een deel het tot stand
komen van den tweeden attischen zeebond
te danken.
Thrasydaeus, Oeixavda^os, 1) zoon van Theron en diens opvolger als tyran van Agrigentum, na een korte regeering om zijne
wreedheid verdreven (473). Z. Iliero n°. 1. —
2) Eleër, aanvoerder der democratische partij
tijdens den oorlog tusschen Sparta en Elis
(400).
Thrasyllus, eocio ' loS, 1) bevelhebber der
atheensche vloot in 411, verzette zich evenals
Thrasybulus tegen de regeering der 400 en
behaalde met dezen de overwinning bij Cynosséma. Ook in de volgende jaren onderscheidde
hij zich en na het vertrek van Alcibiades
kwam hij weder aan het hoofd van de vloot;
na den slag bij de Arginusen werd hij met
zijne ambtgenooten ter dood veroordeeld. —
4) van Rhodus, astroloog, die te Rome woonde
en Tiberius zijne kunst leerde, doch later in
ongenade viel.
,

Thrasymachus, €ea(ni m(^yoS, 1) van Chalcë,

don, kwam in 430 naar Athene, waar hij
zich op wijsbegeerte en rhetorica toelegde.
Als redenaar wordt hij geroemd. Plato laat
hem de stelling verdedigen, dat wat voor de
machthebbenden voordeelig is, recht genoemd
wordt. — 2) van Corinthe, leermeester van
Stilpo.
Thrasymédes,

zoon van Ne
zijn vader naar-storenAaxib,dm
Troje trok en behouden terugkeerde.
Oo/i'()d'o^, personen, die zich verhuurden
om bij begrafenissen of lijkfeesten klaagliederen (9oijvot) te zingen of ze met de fluit te
begeleiden.
Thria, O P'fe, vlek in Attica, nabij Elensis.
De omtrek werd de thriasische vlakte genoemd, Ootautov r cI o.
Thriae, OQLfi, gevleugelde jonkvrouwen,
die op den Parnassus woonden en de gave der
voorspelling hadden, waarin zij ook Hermes
onderrichtten.
Thrinacia, Oet-va ;a, mythisch eiland, door
de latere Grieken voor Sicilië gehouden en
gelijk gesteld met Trinacria, TCL-payola; z.
E. a idiS,

[lelies en Odysseus.

Thronium, OoóVtoi', hoofdstad der epicnemidische Locriërs aan het riviertje Boagrius.
In den heiligen oorlog werd het door de
huurtroepen der Phocensers onder Onomar chus geplunderd en verwoest, doch later herbouwd.

Tliryoessa, OQtiósoa L — Thryum.
Thryum, E. dov, stad in Elis aan den
Alphéus, het latere Epitalium.
Tltueydides, (^ot1v ^fSr , 1) Athener uit
den demus Alopece, zoon van Milesias, na
den dood van Cimon hoofd der aristocratische partij, moest het onderspit delven voor
Pericles en werd in 442 door het ostracisme
verbannen. — 2) Athener uit den demus
Halimus, zoon van Olorus, van thracische
afkomst, was in 423 bevelhebber eener vloot
aan de kusten van Thracië en Macedonië;
daar hij Amphipolis niet tijdig tegen Brasidas beschermd had, werd bij van verraad
beschuldigd, en om zich aan het vonnis te
onttrekken, ging hij in ballingschap. Hij
leefde nu ongeveer 20 jaren als balling te
Scapte Hyle, waar hij rijke goudmijnen bezat,
en deed reizen naar Sicilië, Italië en Macedonië ; eerst bij het einde van den peloponnesischen oorlog werd hij naar Athene teruggeroepen, doch weinige jaren later stierf hij.
Gedurende en na zijne ballingschap hield hij
zich bezig met het verzamelen van bouwstoffen
voor en het schrijven van zijne beroemde
geschiedenis van den peloponnesischen oor
welk werk hij echter bij zijn dood slechts-log,
tot den slag bij Cynossema (411) afgewerkt
had. Th. is de eerste geschiedschrijver, die
door hem zelf beleefde gebeurtenissen beschreef, en kan als de eerste attische proza
beschouwd worden.-schrijveanbtk
Zijn diep inzicht in den samenhang en de
oorzaken der gebeurtenissen, zijne soms als
redevoeringen of brieven ingekleede fijne en
juiste schetsen van toestanden, zijn waarheidsliefde en streven naar onpartijdigheid, zijn
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kernachtige en gedrongen, soms harde en
duistere, taal en stijl, als het ware een spiegel van den ernst, waarmede hij zijn taak
opvatte, maken Zijne geschiedenis (ìii
tot een meesterwerk van den eersten rang,
Zooals liet dan ook te allen tijde door ouderen
en nieuweren beoordeeld is.
Thule, e0u1 , een eu. ergens in het hooge
Noorden, door den massilisehen Zeevaarder
Pytheas ontdekt en door de ouden voor het
noordelijkste bekende land der aarde gehouden (uUima 'hue). Waarschijnlijk is het één
der Shetlands -eilanden (TJnst of Mainland).
ZOOfl van Arminius
Thume1ieus
eu Thusnelda , zie 1i'minius.
@i'oonio ; , waarschijnlijk een priester, die
niet aan een bepaald heiligdom verbonden
is, maar aan particulieren bij familieoffers,
ljkoffers en dgl. zijn bijstand verleent.
Thurii eodQtot. Na de verwoesting van
Sybaris (z. a.) in 510 door de Crotoniaten
schijnt de overgebleven bevolking verstrooid
te zijn geraakt, tot Zij in 443 in vereeniging
met eene door Pericles uitgezonden atheensche volkplanting, waarbij zich ook de geschiedschrijver H erodotus bevond, een paar
uren landwaarts in eene nieuwe stad Thurii
stichtten, die bestemd scheen om een steunpunt voor atheenschen invloed en atheensehe
handelsbetrekkingen in Italië en op Sicilië
te worden, en die onder de wetgeving van
den beroemden Cliarondas alras tot bloei
zie echter
kwam
( S/ bOu/S aan het slot). De
stad bleef Athene niet trouw; alleen in 413
kwam ze Athene tegen Syracuse te hulp;
kort daarna streed ze weer tegen Athene. In
de 40e eeuw was Thurii een bolwerk tegen
de voortdringende Lueani en Bruttii, tot het
in 282 onder romeinsehe bescherming kwam.
Hannibal plunderde de stad in 204 en bracht
een deel der bevolking naar Croton over. In
193 zonden de Rom. er eene kolonie heen
en gaven aan de plaats den naam ('opict, die
echter spoedig weder in onbruik geraakte.
Later werd Thurii een municipium. Omtrent
den ondergang van Thurii zijn geene bijzonderheden bekend.
Thusnehia, E)ouovRdu, dochter van Segestes, en vrouw van Arminius, (z. a.).
Tliyades, e(&)acç = Baechae.
Thyauiia, OU(Ltn, sterke vesting op de
grenzen van Sicyonia en Phliasia, een twistappel tussehen Sicyon en Phlius.
Thyamis, e7 a5Ltç, rivier in Epirus, ontspringt in het N. des lands, vormt later de
grensscheiding tu sschen de distrikten CestrIna
(v. a. Chaonia) en Thesprotia en valt tegenover het eiland Corcyra (Corfu) in zee.
Thyamus, @éi0oç, berg in Acarnania,
loopt van den Z.O. hoek der Ambraeische golf
naar den Achelöus.
Tisyatlra, ía EIcirQu, aanzienlijke stad
aan den Phrygius in Lydia, ten N.W. van
Sardes, met beroemde purperververjen. Hier
ontstond eene der eerste christengemeenten.
Thybris, dichterlijk = Tiberis.
Thyella. eene van de Harpyieën.
Thyestes. ()Ioç, z. A/lees en Aqarneainon.
',

Thyia, eiin, dochter van Castalius of
Cephissus, bij Apollo moeder van Delphus.
Zij was de eerste, die de orgia ter eere van
Diontsus invoerde; de Thyades zijn naar
haar genoemd.
Tisymbra, (h5(1IO(, oude stad van Troas,
aan het riviertje Thvmbrius, een zijtakje van
den Scamander. Hier stond een tempel van
Apollo Thymbraeus.
Thymbrara, rI EhIffJ()iQ(L, stad en landstreek aan den Pactölus in Lydia, de verzamel plaats der aan Perzië schatplichtige
volken van Voor-Azië. De ligging is niet
juist bekend.
Thynibris, Eh 12 1 iQ&ç, 1) = Tiberis. - 2)
bron en riviertje op Sicilia. - 3) zijrivier
van den Sangarius.
Tisymbriuni, ei'ItIJtJtO), stadje in IPhrygia
naar den kant van Lycaonia, met de bron
van Midas, die de koning met wijn had
laten vermengen, om een Satyr te vangen.
-

Tliymbrius,

e 7', /21JQOÇ,

zie T1i11'in bra.

Thymele, 9i?5L17, oorspronkelijk liet altaar
van Dionysus, dat in het attische theater in
het midden van de orchestra stond, later de
orchestra zelve, waarnaar de personen, wier
plaats in de orchestra was, l hyriielici genoemd
werden. - In de rem. schouwburgen, die
geen orchestra hadden, noemde men thymele
de plaats, waar de muzikanten stonden. Later
werd ook het tooneel zelf zoo genoemd, en
kregen alien, die bij de voorstelling medewerkten, den naam van thyinelzci.
Thymoetes, Oi'oriç, 1) een Trojaan, die

op denzelfden dag, waarop Paris geboren
werd, een zoon kreeg. Daar door waarzeggers
voorspeld was, dat op dien dag een kind
zoude geboren worden, dat den ondergang
van Troje zonde bewerken, liet Priamus het
kind van Th. dooden. Uit wraak gaf deze
later den raad, het houten paard binnen de
muren te halen. - 2) zoon van Oxyntes,
laatste koning van Attica uit het geslacht
van Theseus (zie Melaalkus).
Thyni,

eiuio,

thracisch volk bij Salmy-

dessus aan den Pontus Euxlnus (Zwarte zee),
waarvan een gedeelte met de verwante Bithyni
den tbracischen Bosporus overstak en zich
in het latere Bithynia vestigde.
Thynias, 'Oi'rtáç, 1) kaap en stad op de Oostkust van Thracia ten N. van Salmydessus. -

2) eiland op de Noordkust van Bithynia.
Thyöne, e'thi;, z. Semele.
Tbyneus, er&)l'ef'Ç, Dionysus, zoon van
Thyone.
Thyracuni, @(rO3', stad in Z.-Arcadia, ten

N. van Megalopolis.
Thyrea,

eUQa,

-(nÇ, hoofdstad van het

distrikt J'hyretïs of Cynuria (z. a.). Toen in
431 de bewoners van Aegina door de Athe
ners werden verdreven, ruimden de Spartanen
hun Thyrea in, (leek in 424 werd dit door
de Atheners veroverd en verwoest en werden

de inwoners weggevoerd.
T1iyreitis (9vQth(/ç, zie Ihyrea.
Thyreiim, -jiHil, @feo, stad met

kasteel in het N. van Acarnania, plaats der
bondsvergaderingen.
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Thyrsus, 67-eooS, een lange stok, met klim
wijngaardloof of ook met een den--opbladen,
nenappel versierd. Bij de feesten van Dionysus
droeg men zulk een staf, en ook de god zelf
werd gewoonlijk er mede afgebeeld.
Thysdr us, Thysdra, Oíacoo s , versterkte stad,
waarvan nog schoone bouwvallen overig zijn,
in Byzacium, een uur of drie van de kust
verwijderd, Z.waarts van Hadrumétum.

Thyssagetae, et'oo Cyh a L, uitgebreid j agersvolk in Sarmatia Asiatica, ten 0. eener uit
woeste streek. Zij woonden waar -gestrk
-schijnlk
achter den Rha ( Wolga).
Thyssus, Ov000;, stad van Chaleidice, aan
den Westkant van het schiereiland Acte, met
een half barbaarsche bevolking.
Tiara, znio«, een zachte en buigzame muts
of tulband, het gewone hoofddeksel bij de
Perzen e. a. aziatische volken. Alleen de
koning droeg de tiara recta = cidaris. Zie
apex.
Tibarhni, volksstam in Cilicia in het
Ami nusgeb., nabij de stad Pindenissus, tot
de Eleutherocilices behoorende.
Tibaréni, TLp>ccerpoí, een vreedzame, landbouwende volksstam aan de Noordkust van
Pontus bij de stad Cotyóra, ten 0. van het

promunturium Iasonium.
Tiberias, TL/i Q 4S, stad in Galilaea, aan
de Westzijde van het meer Gennesareth, gebouwd door Herodes Antipas (zie Herodes),
en naar keizer Tiberius genoemd. In de nabijheid waren warme bronnen. Vespasidnus verwoestte de stad, die echter herbouwd werd,
lang de zetel eener joodsche akademie was
en waarvan nog aanzienlijke bouwvallen bestaan, ten Z. van het tegenw. Tiberias.
Tiberinides , de nimfen van den Tiber.
Tiberinus, de riviergod van den Tiber,
oorspronkelijk een koning van Alba Longa,
die in de Albula verdronken was en zijn naam
aan de rivier gegeven had. Hij werd te Rome
hoog vereerd, had een heiligdom op het
Tibereiland en een standbeeld op het Capitolium. Den 7den Juni werd door visschers te
zijner eere een feest . aan de overzijde der
rivier gevierd, en den 8sten December werden
hem offers gebracht. Hij wordt voorgesteld
als een grijsaard in een zeegroen gewaad,
met een krans van biezen op het hoofd en
een horen van overvloed in de hand.
Tiberis, Tij^FOL^, de bekende Tiber, de
rivier van Rome, ontspringt op den Apenninus bij Tifernum in het gebied der etruscische stad Arretium en neemt een aantal zijrivieren op, waarvan de voornaamste zijn : de
Clanis, die dicht langs Clusium loopt, de
Nar in Umbria, de dllia (nederlaag in 390),
de Cremera (dood der Fabii in 477), de Anio.
Door zijne bijrivieren wordt het water van
den Tiber troebel, daarom wordt hij door de
dichters ,haves genoemd, terwijl hij naar zijn
oorsprong ook TyrrhPnns, Tuscus wordt geheeten en ook wel Lydius naar den vermeenden lydischen oorsprong der Etruscers. De
oudste naam was , Albula, na het verdrinken
van koning Tiberinus (z. a.) geeft de sage
aan den stroom zijn nieuwen naam. Vóór

Rome vormt hij door splitsing in twee armen
de insula Tiberzna, door bruggen met de
beide oevers verbonden (pons Fabricius, pons
Cestius) en versierd met de tempels van
Aesculapius en den god Tiberinus. Aan zijn
mond vormde de rivier weder een eiland,
aan Venus geheiligd en insula sacra geheeten.
Aan den linkermond lag Ostia, aan den
rechter Portus Augustus of Portus Románus,
eene stichting van keizer Claudius.
Tiberius, geb. in 42, roei. keizer, 14-37
na C. Hij was een zoon van Tib. Claudius
Nero en Livia'Drusilla. Voluit was zijn naam
ook Tib. Claudius Nero. Toen zijne ouders
van elkander gescheiden waren en Livia de
derde gemalin van Augustus was geworden,
werden den jongen Tib. en diens broeder
Drusus verschillende betrekkingen opgedragen. In 15 voerden zij samen het bevel in
den oorlog tegen de Alpenvolken (zie Claudii
n°. 26), en in 13 werd Tib. consul. Hij was
gehuwd met Vipsania Agrippa, doch moest
haar in 11 verstooten, op uitdrukkelijk ver
zijne eigene-langevAust,dihm
dochter lulia opdrong (zie Iulii n°. 14). Deze
echt was niet gelukkig. Van 12 tot 9 voerde
Tib. het bevel tegen de Pannoniërs, in 8
volgde hij zijn broeder Drusus in Germania
op, streed daar ook in het volgende jaar, en
kreeg in 6 de tribunicia potestas, maar zijn
huwelijk met Iulia bracht hem in onaangenaamheden met Augustus, zoodat Tib. zich
nog in datzelfde jaar naar Rhodus begaf en
zich aan lichaamsoefeningen en studie overgaf. Eerst in 2 n. C. keerde j hij vandaar
terug. Na den dood van Augustus' kleinzoons,
L. en C. Caesar werd hij in 4 n. C. samen
.

met M. Agrippa Postumus door Augustus

geadopteerd, en tot opvolger aangewezen,
maar moest tevens zijn neef Germanicus,
Drusus' zoon, adopteeren. Nu begonnen de
veldtochten opnieuw; eerst streed hij in 4 en
5 in Noord- Germania, en drong tot aan de
Elbe door, daarna trok hij tegen Maroboduus,
koning der Marcomannen, op (5), vervolgens
(6 — 8) moest hij den pannonischen opstand
onder Bato dempen, daarna in Germania de
nederlaag van Yarns wreken. Met veel beleid
drong hij in het hart van Germania door,
waarna hij het bevel aan Germanicus overdroeg, en verder te Rome de rechterhand
van Augustus werd. Toen deze in 14 stierf,
wist Livia zijn dood geheim te houden
totdat Tib. bezit van de regeering had genomen. Tib. wist natuurlijk dat het meerendeel
der aristocratie te Rome deze erfopvolging,
die de kroon op de monarchie drukte, met
leede oogen aanzag ; dit moest wel zijn van
nature achterdochtig gemoed met wantrouwen
en argwaan vervullen. Toch trachtte hij in
zijne eerste regeeringsjaren gematigd te zijn,
doch versterkte intusschen zijne macht door
het kies- en stemrecht van het volk geheel

op den senaat over te brengen, zich persoonlijk met eene lijfwacht te omgeven, eene wet
uit te vaardigen tegen majesteitsschennis,
terwijl hij op aansporen van zijn praefectus
pr aetorio L. Aelius Seiánus de praetoriaansche

TIBERIUS J [JLIUS ALEXANDER—TIBTJRTUS.
ohorten, tot dusver bij de burgers ingekwartierd, in eene vaste legerplaats, castra praetoria, vereenigde. Inmiddels werd hij somberder en ergdenkender, vooral na den dood van
.zijn zoon Drusus (23) en vervolgde met
bloedige gestrengheid zijne ware of ver
tegenstanders onder de oude rom.-mend
geslachten. Seianus voedde die somberheid,
die ten slotte menschenhaat werd, zoodat
Tib. - in 26 zich terugtrok op liet eilandje
Capreae en alles aan Seianus overliet, die
nu in naam des keizers uit den weg ruimde
wat hem in den weg stond en het plan
koesterde, Tiberius op te volgen. Eindelijk
gingen Tib. de oogen open, en Seianus werd
gevangen genomen, bij den senaat aangeklaagd en ter dood veroordeeld (18 Oct. 31).
Nu nam Tib. zelf weder de regeeringszaken
ter hand, zonder evenwel naar Rome terug
te keeren. In 37 werd hij ernstig ziek en
bij deze gelegenheid smoorde de nieuwe
praefectus, Sertorius Macro, in overleg met
C . Caesar (Caligula), den bejaarden keizer
onder de kussens van zijn bed (16 Maart).
Tiberius was een uitstekend regent, onder
wiens bestuur vooral de keizerlijke provincies gebloeid hebben.
Tiberius Julius Alexander, geboren Jood
uit Aegypte, geraakte te Rome in groot
.aanzien, werd rom. ridder en werd in 46 na
C. door keizer Claudius als procurator naar
Judaea gezonden. Later diende hij onder
Corbulo in Azië (63). Daarna was hij stad
dempte hij een-houdervanAgypt
opstand in Alexandria (66), onder Vespasinus werd hij weder naar Judaea gezonden
en voerde hij onder 's keizers zoon Titus het
bevel in het leger aldaar. Hij was een man
van groot gezag, door ieder, die hem kende,
geëerd en geacht.
Tibia, av1óS, de fluit, welk muziekinstruinent in de oudheid zeer in gebruik was en
bij godsdienstige plechtigheden gebezigd werd.
De oudste fluit was de rietfluit, later werd
.zij uit verschillende houtsoorten vervaardigd,
-de Etruscers maakten ze ook van metaal. De
yrinx, oi.yi, was de Pansfluit, uit 7 of 9
rietpijpjes van afnemende lengte vervaardigd,
die van onderen in eene dwarspijp uitloopen.
De god zou deze het eerst hebben gesneden
uit het riet, waarin de door hem vervolgde
stroomnimf Syrinx veranderd was. Hieruit
ontstond de dubbelfluit, twee fluiten aan één
mondstuk verbonden, welk stelsel men echter
weder liet varen voor twee afzonderlijke fluiten, beide tegelijk door denzelfden persoon
geblazen. De fluiten waren soms recht, soms
gebogen, soms evenals onze klarinetten in
een beker uitloopende, met gaten voorzien en
vervolgens verbeterd door het aanbrengen van
kleppen. De dwarsfluit, tibia obligzca, n ayimT' oS, werd, evenals bij ons, van ter zijde
geblazen, doch ook met een opgezet mondstuk.
Men had korte en lange, hooge en lage fluiten.
Evenals men bij de Grieken de fluiten van
hoogen toon vrouwelijke, die van lagen toon
mannelijke noemde, onderscheidden de Rom.
tibiae sinistrae, hooge fluiten - (diskant) en
,
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dexírae, lage (bas), omdat, wanneer de speler
een stel ongelijke fluiten bespeelde, de basfluit
met de rechterhand werd geregeerd. Dit waren
dan tibiae impares, doch men had ook tibiae
pares, een stel van twee gelijke fluiten, beide
diskant of beide bas. Blijkens de didascalia
der blijspelen van Terentius werd b.v. de
Andria begeleid tibiis paribus dextris et sinistris, dus door twee stel fluiten, de Euni chus
tibiis duabus dextris, de Heautoníimorumenos
eerst tibiis imparibus, later duabus dextris,
de Hec fra tibiis paribus, de Phormio tibiis
imparibus. De Adelp/li werden begeleid door
tibiae Serrdnae, die tot de pares gerekend

worden, doch waarvan het karakteristieke
onbekend is. De fluitspelers hadden dikwerf
een lederen band om mond en wangen; door
twee gaten stak men de beide mondstukken.
Deze band diende om eene te sterke ademhaling bij het blazen tegen te gaan en een
zachter toon te verkrijgen. Men had niet alleen
fluitspelers, tibicines, maar ook fluitspeelsters,
tibicinae. — Te Athene, waar ieder welopgevoed
mensch de either of lier kon bespelen, was
het fluitspel slechts korten tijd in aanzien;
men liet het gewoonlijk aan fluitspeelsters
van beroep (av^)7zQlá&S) over.
Tibiseus, TT1Juoixoq, linker zijrivier van den
Ister (Donau) in Dacia, thans de Ternes.
Tibisis, Tif*cf&5, bij Herod. een rechter
zijtak van den Ister (Donau) in Moesia, onbekend welke.
Tibullas, rom. dichter, zie 41bii.
Tibor, thans Tivoli, tegen de helling van
een berg liggende en daarom door Horatius
supinunm genoemd, schilderachtig gelegen aan
beide oevers der watervallen van den Anio,
een geliefkoosd uitspanningsoord der Rom.
met vele villa's in den omtrek. Ook Horatius
had niet ver vandaar zijn landgoed. Tibur,
bijna ten 0. van Rome gelegen, gold voor
eene overoude stad, waarvan de stichting aan
de kleinzoons van Amphiaráus (z. Tiburíus)
werd toegeschreven. Keizer Hadrinus (z.a.)
liet in de vlakte aan den voet van de stad
zijne beroemde villa aanleggen. De inwoners
werden Tiburtes genoemd. De steengroeven
in de buurt leveren den bekenden lapis Tiburtinus, tgw. Travertino geheeten.
Tibartas, de stroomgod van de rivier Anio;
hij wordt door lateren een zoon of kleinzoon van
Amphiaráus genoemd en zou met zijne broeders Coras en Catillus Tibur gesticht hebben.

TICHIUM— TIGRIS.
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Tichium, stadje in Aetolia.
Tichius, kasteel bij Trachis op
een top van den Oeta, niet ver van de Thermopylae.
TichínSa, T, tt povoci , sterkte op het grond
-gebidvanMlëtus.
Tieinum, oude keltische stad in Gallia
Cisalpina, thans Pavia, aan de rivier Ticinus
gelegen, niet ver van de plaats waar deze
zich met den Padus (Po) vereenigt. Door de
Hunnen werd T. verwoest 452 n. C.). doch
onder de heerschappij der Oostgothen kwant
het weder tot bloei.
Tiemnus, tak van den Padus (Po), op den
plons Adul a (z. a.) ontspring ende, thans
Ticino. Hij loopt door den lacus Verbanus
(Lago Maggiore). Aan den rechteroever van
deze rivier bij Victunialae, behaalde Hannibal in 218 zijn eerste overwinning in Italië
op de Romeinen.
Tifatá (mops), cd TLpaazprà óotq, berg in
Campania ten 0. van Capua, op de grenzen
van Samnium, niet een beroeinden Dianatempel.
Tifernum, Y) stad in Umbria, vlak aan de
etrurische grenzen, bij de plaats waar de
beide beken, die den Tiber vormen, zich ver
hiernaar heet deze plaats Tifernum-enig;
.Tibermum. Even ten N. hiervan lag op etruscisch gebied de villa, .Thsci genaamd, van
Plinius Secundus (minor). — 2) stad in
Umbria aan den bovenloop van den Metaurus, Tifernuiii 1l[etaurense. — 3) stad in Samniunn aan den Tifernus.
Tifernus, 1) gebergte in Noord -Sanlnium,
tgw. Montagna del Matese. — 2) rivier in
Samnium, die van den Tifernus mons door
het gebied der Frentkni in zee stroomt.
-

Tigellinas (C. S.ofonius of Ofonius), van Agri gentum, in 39 n. C. door Caligula verbannen,
onder Claudius begenadigd, wist door zijne
liefhebberij voor wedrennen de gunst van
Nero te verwerven en werd door dezen tot
praefectus praetorio benoemd in plaats van
Burrus, die overleden was (62). Tigellinus
was een der booze geesten, die Nero tot
doodvonnissen en gruwelen aanspoorden.
Toen Galba tot keizer was uitgeroepen, liep
T. tot dezen over, doch kocht slechts voor
eerre groote som gelds zijn leven van den
consul T. Vinius vrij. Na Galba's val werd
hij ter dood veroordeeld en sneed zich met
een scheernies de keel af of liet dit doen.
Tegellias, 1) een Sardiniër en hierom Sccrclus
bijgenaamd, om zijne geestige scherts en zijn
talent als zanger zeer gezien bij Caesar en
later bij Augustus, door Horatius als een
uiterst grillig mensch afgeschilderd. -- 2)
J'igellius Flermoyeves, v. s. een aangenomen
zoon van n°. 1, z. flermogenes Tigellius.
Tigrt,nes, Ttyoátiijc, koningsnaam in Armenia (z. a.). 1) T. II, 97-56, zoon van
Ardasches of Artaxias, breidde liet rijk naar
verschillende kanten uit, en veroverde o. a.
in 83 het syrische rijk, na den dood van
Antiochus XII. Hij stichtte Bene reusachtige
nieuwe hoofdstad Tigranocerta (z. a.). De
eisch, hem door de rom. gedaan, dat hij

hun zijn schoonvader Mithraddtes VI van
Pontus zou uitleveren, prikkelde hem om
diens partij te kiezen. Zoo wikkelde hij zich
in een oorlog met Rome en zag zich door
Lucullus bijna uit zijn rijk verdreven (68).
Wel schonk de muiterij in diens leger hem
eenige verademing, doch Pompeius noodzaakte
hein in 66 den vrede te koopen tegen afstand
van de meeste veroverde gewesten, zoodat T.
slechts Armenië en het op de Parthen ver
behield. Hiermede was-mestrdGoyën
de macht van het armenische rijk gebroken,
het werd beurtelings een speelbal van Rome
en van Parthië. — 2) derde zoon van n°. 1,
kwam tegen zijn vader in verzet en zocht
hulp bij Pompeius, die hens echter met vrouw
en dochter gevangen naar Rome voerde en
daar zijn zegetocht liet opluisteren. Met hulp
van den tribuun P. Clodius (Claudii n°. 17)
ontsnapte hij in 58 uit de hechtenis. — 3)
T. III, zoon van Artavasdes I, werd in 20
door Augustus op den troon van Armenia
geplaatst, na den dood van zijn anderen
broeder Ardasches of Artaxias, die door de
Parthen tot koning van Armenië verheven
was. Na den dood van dezen Tigranes plaat
Armeniërs op eigen gezag zijn zoon-stend
T. IV en zijne dochter Erato op den troon,
Augustus nam hiermede geen genoegen
en wilde hem door Tiberius laten afzetten (6),
maar doordat Tiberius zich in dien tijd naar
Rhodus terug trok, bleef de zaak slepen, en
eerst in 1 liet Augustus door middel van
C. Caesar zijn invloed gelden. Armenië
wierp zich in de armen van Parthië, doch
Arsaces XVI Phraataces waagde geen ernstigen strijd met Rome. Inmiddels kwam Tigranes IV in een veete om. --- 4) er regeerden
vervolgens nog vier koningen van dezen naam
over Armenia, afgewisseld door andere. T. V,.
door Nero op den troon gezet (60 na C.),.
werd verdrongen door den Parth Tiridátes
(z. a.) in 63. Hiermede kwam Armenië aan
de Arsaciden, en deze overleefden hier de
parthische.
Tigranocerta, rá T^yommz- óxsQru = Tigranes56) van Armenia
stad, door Tigrdnes (96-56)
als nieuwe, reusachtige residentie gesticht en
met de inwoners van veroverde cappadocische
en cilicische steden bevolkt. Zij lag in het
distrikt Arzanéne of in Zabdicene nabij de
rivier Nicephorius ten Z. van den mons.
Masius. Nog was zij niet voltooid, toen Lucullus er een gedeelte van verwoestte (69).
Later diende zij den Rom. als grensvestingtegen de Parthen, doch sedert de 3de eeuw
na C. komt de naam niet meer voor.
Tigris, T ;gnjc of Tiyobs — pijl, aldus genoemd om zijne stroomsnelheid, thans nog
onder denzelfden naam bekend, ontspringt
in Armenia uit verschillende bronnen. De
beide hoofdarmen, waarvan de oostelijke een
gedeeltelijk onderaardschen loop heeft, vereenigen zich eenige uren boven de grens van
Mesopotamia. Vervolgens loopt hij als oostelijke grensrivier van Mesopotamia en Babylonia naar de perzische golf. Zijne monden
vereenigen zich met die van den Euphraat.

TIGURINI—TIMOLEON.

Hunne delta schijnt echter aan wisselingen
onderhevig te zijn geweest, want over hunne
samenvloeiing en over de vraag, wat eigen
lijk de hoofdstroom is, waren de ouden het
niet eens. De Tigris neemt door zijrivieren
tot aan zijn mond in breedte toe; de Euphraat
mist zulk een toevoer en verliest door verdamping en aftappingzooveel water, dat hij
van den Chaböras tot aan Babylon I / van
zijn breedte verliest.
Tignrïni, zie Helveii. Hun hoofdstad heette
A venticu in
Tillii. 1) L. Till/us C?mbei' was een der
moordenaars van Caesar en gaf het sein tot
den aanval door Caesar de toga open te ruk
ken, toen hij een wei g erend antwoord op een

verzoek om genade voor zijn broeder ontving.
Later bestuurde hij Bithynia en streed vervolgens als admiraal onder Brutus en Cassius.
- 2) Tillius, tribuun en senator, door floratius gehekeld wegens gemis aan beschaving.
Tilpho.ssiuni, Tilphusium, TAqvkioioi', Tt2stad in Boeotia, met de aan
Apollo geheiligde bron Tilphossa (Tilphffsa)
en een grafteeken van Tiresias. Zij lag ten
Z. van het Copalsehe meer tussehen Coronda
en lElaliartus.
Timaeus, Ttoç, 1) van -Loon, pythagoreïsch wijsgeer. Plato genoot eenigen tijd
van hem onderwijs en noemde een zijner
dialogen naar hem. Een nog bestaand werkje
1p%ã ç nbtw werd vroeger ten onrechte
aan hem toegeschreven. - 2) van Tauromenium, geb. 35, werd door Agathocles uit
Sicilië verdreven (317), leefde 50 jaar te
Athene en kwam toen naar Sicilië terug,
waar hij in 2 56 stierf. Gedurende zijne ballingschap hield hij zich met de studie der
geschiedenis bezig en schreef hij o. a. een
groot werk over de geschiedenis van Sicilië
van de vroegste tijden tot 264. Dit werk,
dat thans nog slechts uit enkele fragmenten
bekend is, was met veel zorg naar de beste
bronnen bewerkt, maar de overmatig scherpe
kritiek, waaraan de schrijver zoowel oudere
cpooto , , berg
en

schrijvers als historische personen onderwerpt, was de oorzaak dat het door de ouden,
vooral door Polybius, zeer ongunstig beoordeeld werd, en den schrijver de bijnaam van
7(tTflAUtOÇ (v i er) werd gegeven. - 3) platonisch wijsgeer uit de 3de eeuw na C., schrijver van een woordenboek op de werken van
Plato, waarvan een gedeelte bewaard ge.
bleven is.
Tiniagenes, Tay'' , van Alexandrië,
slaaf van Faustus Sulla, gaf later te Rome
met grooten bijval onderwijs in rhetorica.
Door zijne kwaadsprekendheid zag hij zich
ten slotte genoodzaakt de stad te verlaten
en trok zich terug naar Tusculum. Zijne
talrijke geschriften waren grootendeels van
geschiedkundigen inhoud.
Timagoras, TtayiQLç, Athener, werd als
gezant naar Artaxerxes gezonden, bij wien
hij ook Pelopidas ontmoette. Daar hij meer
in het belang van dezen dan van Athene
werkte, werd hij bij zijne terugkomst aangeklaagd en ter dood veroordeeld.
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Timantira, TOav(YQ(b dochter van Tyndareus, gemalin van Echemus. Bij Phyleus werd
zij moeder van Euander. V. s. waren door
hare bemoeiingen de Heracliden uit de Pelo
ponnësus verdreven en had zij Hyllus gedood.
Timanthes, T1:ui'Th7ç, van Sicyon, beroemd
schilder, tijdgenoot van Zeuxis en Parrhasius.
Vooral zijn offerdood van Iphigenta werd
geprezen.
Tiniarchus, Athener, die met
Demosthenes eene tegen
Aeschines (z. a.) indiende. Voordat de zaak
echter in behandeling kwam,.klaagde Aeschines hem aan wegens zijn onzedeljk leven,
ten gevolge waarvan Tim. van zijn burgerrecht beroofd werd en niet meer als aanklager konde optreden. V. a. hing hij zich
op, voordat het proces tegen hem afgeloopen
was.
Tiiiiivus. korte doch onstuimige bergstroom
van Istria, die na een onderaardschen loop
dicht bij de kust weder te voorschijn komt
en zich met kracht in de golf van Tergeste
(Triëste) werpt. Oudtijds hield men deze rivier
voor de bron der Adriatische zee.
Tii (z , 1) het vermogen van een atheensch
burger, zooals het ten behoeve der klassenindeeling van Solon geschat werd ; ook de
klasse, waartoe hij ingevolge die schatting
behoort. - ) het voor de eZoqooé belastbare
gedeelte van het vermogen, dat voor de verschillende klassen verschillend was. Van burgers der eerste klasse was het ge heele vermogen belastbaar, van die der tweede 5 / „,
van die der derde theten waren vrij van
het betalen der - 3) de door den
aanklager geëischte straf) ook de opgelegde
straf zelve, wanneer deze in geldboete bestaat. Tegen den eisch van den aanklager
kon de aan g eklaagde, wanneer hij schuldig
bevonden was, voorstellen dat hem een andere
straf zou opgelegd worden (d1'T0ëCth). De

rechters konden geen andere straf opleggen,
dan die door eischer of aangeklaagde voorgesteld was.
Timoeles, verdienstelijk attisch
blijspeldichter uit liet overgangstijdperk, tijdgenoot van Demosthenes.
Timocrates, TaoY.?c;r7ç, Z. Tithictusees.
Tirnocreon, T(./AOzQofl/, van lalysus, lyrisch
dichter en atbleet, vroeger gastvriend van
Themistocles, dien hij echter later in zijne
gedichten met bitteren spot vervolgde. Ook
met Simonides van Ceos was hij in vijandschap en beiden uitten hunne gezindheid
tegen elkander in bijtende satiren. Verdacht
van heulen met de Perzen, werd hij uit zijne
vaderstad verbannen ; v. 5. ging hij naar
Perzië, waar hij aan het hof gastvrij ont-

vangen werd.

Timolitus, T 0 6Aaoç, hoofd der volkspartij
te Corinthe, een der voornaamste bewerkers
van den corinthisehen oorlog.
Timoleon, T 0 oAwi', een edel Corinthiër,
was uit liefde voor de vrijheid behulpzaam
bij het dooden van zijn broeder Timophanes,
die zich door huurtroepen van de alleenheerschappij had meester gemaakt (365/364).

T1 MOLUS—TIRESIAS.
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Daar deze daad door vele zijner medeburgers
afgekeurd werd, en zijn moeder een volkomen
afkeer van hem gekregen had, leefde hij
vele jaren in afzondering, totdat de Syracusanen, wier staat door voortdurende burgeroorlogen met volkomen ondergang bedreigd
werd, te Corinthe om hulp kwamen vragen
(345). Met een klein leger niet zonder gevaar
naar Sicilië overgestoken, landde hij bij
Tauromenium en won hij bij Adrdnuiñ een
slag tegen IIicetas; daarna bezette hij een
deel van Syracuse en. verjoeg hij achtereen
uit de haven, Diony--volgensdCarth
sius uit Ortygia en Hicetas uit Achradina.
Wel keerden de Carthagers met een leger
van 80000 man terug, maar in den slag bij
de rivier Crirnisus leden zij een volkomen
nederlaag (339), zoodat zij gedwongen waren
een vrede te sluiten, waarbij de rivier Halycus als grensscheiding werd aangenomen.
Tim. regelde daarna de inwendige toestanden
te Syracuse en vernietigde alle sporen der
tyrannie, duizenden Corinthiërs kwamen op
zijne uitnoodiging zich op Sicilië vestigen
en, kregen er grondbezit, de wetten werden
in democratischen geest herzien, ook uit vele
andere steden werden de tyrannen verdreven
en de vreemde huurtroepen afgedankt, en
allerwege heerschte op het eiland een lang
niet gekende rust en vrede. Rechtvaardig en
bescheiden, in weerwil van den overwegen den invloed, dien hij als bevrijder en weldoener van den staat genoot, leefde hij,
nadat hij zijn ambt had neergelegd (337),
nog eenigen tijd als ambteloos burger, algemeen bemind en geëerd te Syracuse. Daar
werd op zijn graf een gedenkteeken, het
Timoleontéum, opgericht en werden hem
jaarlijks lijkoffers gebracht.
-

Timólus = Tmólus.
Timoinachus, 7 i pou(LXos, 1) atheensch veldheer, die in 367 Epaminondas noest beletten
over den Isthmus te trekken en in 361 de
opdracht kreeg, met een vloot de thracische
kusten te verdedigen ; beide keeren kweet hij
zich zoo slecht van zijn taak, dat hij ten
laatste ter dood veroordeeld werd. — 2) van
Byzantium, beroemd schilder in de eerste
eeuw. Twee van zijn beroemdste schilderijen,
de Medéa en de razende Ajax, werden door
Caesar naar Rome gebracht.
Timon, 1) Athener, een welgesteld
en beschaafd man, die ten tijde van den
peloponnesischen oorlog leefde en zich ten
gevolge van bittere ervaringen uit de maatschappij terugtrok, vanwaar hij den naam
van menschenhater (oaJ &owno^) kreeg. —
2) van Phlius, geb. 320, sceptisch wijsgeer,
leerling van Stilpo en Pyrrho, gaf in verschillende steden onderwijs . in de welsprekendheid en stierf te Athene, 90 jaar oud.
Van zijne zeer talrijke werken waren het
meest beroemd zijn spotdichten (o&' .Aox) in
hexameters, waarin verschillende wijsgeeren
en wijsgeerige stelsels geparodieerd werden.
Timophanes, Tt g opávus, z. Tirz.oleon
.

Timotheiis, Ttµ68,-og, 1) Athener, zoon van

Conon. Hij kwam met zijn vader in 393 naar

Athene terug, en onderscheidde zich sedert
het begin van den thebaanschen oorlog als
veldheer en staatsman door dapperheid en
bekwaamheid. In 375 veroverde hij Corcyra,
waarbij hij zich door zachtheid en gematigdheid roem verwierf, en behaalde hij nog verscheiden overwinningen in de Ionische zee,
waarna een vrede tot stand kwam, die echter
spoedig weder verbroken werd. Toen in 373
Corcyra door Mnasippus belegerd werd, werd
aan T. weder opgedragen de belegerden te
gaan ontzetten ; daar hij echter den geschikten tijd verzuimde, werd het opperbevel hem
ontnomen en aan Iphicrates gegeven, zelfs
werd hij deswege gerechtelijk vervolgd, maar
vrijgesproken. Nadat hij eenigen tijd in
perzischen dienst tegen Aegypte gestreden
had keerde hij naar Athene terug, en door
een aantal gelukkige ondernemingen in de
Aegaeïsche zee en aan den Flellespont bevestigde hij de atheensche macht ter zee. Ten
slotte in den bondgenootenoorlog door Chares
(z. a.) van verraad beschuldigd, Werd hij
teruggeroepen en tot een boete van 100
talenten veroordeeld (354), waarop hij zich
naar Chalcis begaf, waar hij kort daarna
stierf. Na zijn dood werd de boete tot 10
talenten verminderd, en aan zijn zoon Conon
toegestaan, deze som tot verbetering der
muren te besteden. — 2) van Milëtus, beroemd toonkunstenaar en dithyrambendichter,
gestorven in 357, die het aantal snaren van
de citer van 7 tot 11 (v. a. van 8 tot 9)
vermeerderde. Een van zijne dithyramben is
eenige jaren geleden in Egypte gevonden. —
3) een van de beeldhouwers, die aan de ver
werkten. — 4)-sierngvahtMuolém
Athener uit het geslacht der Eumolpiden,
door Ptolemaeus I naar Alexandrië geroepen
om de eleusinische mysteriën daarheen over
te brengen.
Tcµoi5Zot, titel der 600 leden van den raad

van Massilia.
Tingis , 7iyyLc, thans Tanger, oud- phoenicische stad in Afrika aan het fretum Gaditdnum (straat v. Gribraltar), door Augustus
tot een vrije stad gemaakt, door Claudius
tot rom. kolonie en tot hoofdstad der provincie Mauretania Tingitdna verheven.
Tingititna, zie Mauretania.
Tipasa, Tra a, stad op de grenzen van
Africa vetus en Numidia, in het binnen-

land ten Z. van Hippo Regius gelegen. .
Tipha, TTgga, zie Siphae.
Tiphys, TEgvs, de stuurman der Argonauten.
Tiresias, T^tO^a^«^, zoon van Eueres en
Chariclo, uit het geslacht der Sparti, beroemd waarzegger te Thebe. Hij komt vooral
voor in de sage van Oedipus en zijne zonen,
maar was toen reeds zeer oud, zelfs zeide men
dat hij reeds ten tijde van Cadmus geleefd
had. Hij had namelijk eens, als scheidsrechter
bij een twist tusschen Zeus en Hera ingeroepen, Hera in het ongelijk gesteld, waarvoor
zij hem met blindheid strafte, maar Zeus gaf
hem ter vergoeding een buitengewoon lang
leven en de gave der voorspelling. — V. a.
was zijne blindheid door Athéna veroorzaakt,

TIRIBAZ US—TISSAPHERNESw
die hij in het bad bespied zou hebben, op de
beden zijner moeder stelde zij hem echter later
schadeloos door hem de gave te verleenen de
stem der vogels te verstaan, en hem een stok
te geven, waarmede hij even zeker kon gaan
als een ziende. Ook werd verteld dat hij op
zijn zevende jaar de geheimen der goden aan
de menschen geopenbaard had, en daarvoor
niet het verlies van zijn gezicht gestraft was.
— T. bracht in de geschiedenis van Oedipus
de waarheid aan den dag, gaf door zijne
voorspellingen aanleiding tot de zelfopoffering
van Menoeceus (z. a.), en gaf bij den oorlog
der Epigonen aan de Thebanen den raad de
stad te verlaten. Hijzelf werd met zijne
dochter Manto door de overwinnaars gevangen
genomen en naar Delphi gezonden, maar op
weg stierf hij bij de bron Tilphusa, waar
men nog laat zijn graf toonde ; te Thebe had
hij een cenotaphium. T. is de eenige, die ook
na den dood zijn verstand behield en de toekomst voorspellen konde. Te Orchomenus
had hij in oude tijden een beroemd orakel,
dat echter eens na een pest plotseling ver
-stomde.

Tiribázus, Tteii:k os, satraap van Artaxerxes II in Armenië, later opperbevelhebber
van het perzische leger in Klein -Azië, in
welke hoedanigheid hij de Spartanen begun-

stigde en veel bijdroeg tot het tot stand komen
van den vrede van Antalcidas. Daarna voerde
hij het bevel over eene vloot, die tegen
Euagoras oorlog voerde (386) ; door zijn
ambtgenoot verdacht gemaakt, werd hij gevangen genomen, maar met glans vrijgesproken en weder naar Cyprus gezonden,
waar hij evenwel niets konde uitrichten. Toen
Artaxerxes, die beloofd had hem zijne doch
vrouw te geven, die belofte niet-tero
hield, nam T. deel aan de samenzwering van
Darius (z. Aríaxerxes II), en toen deze ontdekt was, werd hij ter dood gebracht.
Tiridátes, TT^otdári , parthische en arme
1) Arsaces II Tiridates-nischekogam.
-(248-211) breidde het door zijn broeder
Arsaces I gestichte staatje uit en werd de
grondlegger der parthische macht. Zie Arsaces. — 2) Tiridates, een Parth, trad als
mededinger op van den ontaarden koning
Arsaces XV Phraites IV, den moordenaar
van zijn eigen vader Arsaces XIV Oródes
I. Tiridates werd tot koning uitgeroepen
(± 34), doch met scythische hulp door Phraates weder verdreven, waarop Tir. hulp zocht
bij Augustus (26). Er kwam echter een ver
waarbij Phr. de kroon-gelijktosand,
behield. — 3) Tiridales, broeder van Arsaces
XXIII (of XXIV) Vologeses I, werd door
dezen met het veroverde Armenië begiftigd,
doch de Rom. kwamen tusschenbeide, Vologeses werd verslagen, en Tir. kreeg Armenië
wel, maar als rom. vasal uit de hand van
Nero (66 na C.). — Er zijn nog meer arme
vorsten van dezen naam geweest,-nische
waaronder Tir. III of de Groote, die omstreeks 300 het christendom in zijn rijk
invoerde.

Tiro (M . Tallies) , vrijgelaten slaaf van

619

. Cicero (de vrijlating had plaats in 53), een
uitstekend en bekwaam man, die dan ook
een vertrouwd vriend van zijn vroegeren
meester werd, dien hij altijd als een vader
bleef eeren en liefhebben. Hij bezorgde na
Cicero's dood o. a. de uitgaaf van diens
brieven. Zelf schreef hij ook over verschillende
onderwerpen. Hij verbeterde de stenografische
teekenen en afkortingen, die de rom. snel
gewoon waren te bezigen, en die-schrijve
naar hem notae Tironianae worden geheeten.
Tiroeiniam fori, de intrede in de wereld
van jongelingen omstreeks hun 17de jaar op
het feest der Liberalia (z. a.).
Tiryns (gen. -this), TI niiiq, oude stad met
cyclopische muren in Argos, eens de zetel
van Proetus en van Perseus. Kort voor den
perzischen oorlog hadden de Argiven bij Tiryns door de Spartanen eene bloedige en zware
nederlaag geleden, waarvan het gevolg was,
dat de Gymnesii of argivische heloten zich
van liet bestuur te Argos meester maakten.
Toen echter de zonen der gesneuvelden mannen waren geworden, joegen zij de Gymnesii
uit de stad Argos. Deze vermeesterden nu
Tiryns, doch werden ook hier door de Argiven vervolgd en bestormd, bij welke gele
verwoest werd (± 465). Het lag-genhidT.

van Argos Z.O.waarts.
Tisaeus moes, Tíca.ov óeoS, hooge berg in
het thessalische landschap Magnesia, die den
zuidrand der golf van Pagasae vormt.
Tisamenus, Ttoctµ^vós, 1) zoon van Orestes
en Hermione, koning der Achaeërs, viel in
den strijd tegen de Heracliden. — V. a. had
hij na de overwinning der Doriërs zijn volk
naar Aegialea gevoerd en was hij daar in
een strijd tegen de Ioniërs gesneuveld. Zijn
gebeente werd later op bevel van een orakel
naar Sparta gebracht. — 2) een waarzegger uit
Elis, de eenige vreemdeling die te Sparta het
burgerrecht kreeg. Hem was namelijk . voor
dat hij vijf overwinningen zoude behalen,-speld,
en daar hij nu bij de wedspelen telkens verslagen werd, begreep men, dat hier andere
overwinningen bedoeld werden. Daarom namen
de Spartanen hem bij den inval van Xerxes
als burger op, en inderdaad was hij in hun
leger bij de overwinning van Plataeae en nog
bij vier andere gevechten, waarin zij overwinnaars bleven.
Tisia of Tisianus, de Theiss, . zijrivier van
de Donau. Bij latere schrijvers is de naam

Parthiscus.
Tisias, Ttailag, van Syracuse, leerling van
Corax, leeraar der welsprekendheid en schrijver van een werk daarover, gaf onderwijs
te Syracuse, Thurii en Athene. Gorgias,
Lysias en Isocrates worden zijne leerlingen
genoemd.

Tisiphone, T,-n g6vi1, 1) eene van de Erinyes. — 2) dochter van Alcmaeon (z. a.) en
Manto.
satraap van
Tissaphernes, TtoortTiei
Lydië onder Darius II en Artaxerxes II. In
den peloponnesischen oorlog sloot hij door
bemiddeling van Alcibiades een verbond met
de Spartanen, zonder dat hij echter veel meer
,

TITANES—TITINII.
voor hen deed dan hulp beloven ; zelfs knoopte
hij in 411 onderhandelingen met de Atheners
aan, die echter zonder gevolg bleven. Tegen
Cyrus, zijn vijand, bracht hij verscheiden
malenbeschuldigingen bij liet hof in, waaraan
echter door den invloed van Parysatis weinig
of geen gehoor gegeven werd. In den slag bij
Cunaxa was hij een van de veidheeren bij
het koninklijke leger, na den dood van Cyrus
bood hij den Grieken zijn geleide aan op den
terugtocht, maar nam vijf van hunne aanvoerders, die hij in zijn tent gelokt had, verra
derljk gevangen. Voor deze diensten werd
de satrapie van Cyrus bij zijn gebied gevoegd,
maar toen hij ook de ionische steden trachtte
te onderwerpen, zouden de Spartanen een leger
naar Azië om dit te beletten (396), z. Agesiiau.s n. 1. Door list en onderhandelingen
hield T. zich nog eenigen tijd staande, toen
echter Agesildus de overwinning aan den
Pactolus behaald had, werd hij afgezet en
onthoofd (395).
Titlles, de 6 zonen en 6 dochters van
Uranus en Gaea : Oceanus, Coeus , Crius, Hyperion, Tapetus, Cronus, Thea, Rhea, Themis,
Mnemosyne, Phoebe, Tethvs. Onder aanvoe
ringvan hun jongsten broeder, Cronus (z. a.),
beroofden zij Uranus van de wereldheerscliappij
en toen later Zeus op zijn beurt Cronus van
den troon trachtte te stooten, wilden de Titanen dit beletten, en er ontstond een vreeselijke
oorlog, dien zij van den Othrys, Zeus met de
zijnen van den Olympus voerden. De strijd
eindigde met de overwinning van Zeus, doch
eerst nadat hij de Centimani uit den Tartarus
verlost en lot zijn hulp opgeroepen had. De
Titanen, die zich niet tegen Zeus verzet
hadden, behielden hunne waardigheden, de
andere werden in den Tartarus geworpen,
maar na verloop van tijd, toen de nieuwe
wereldorde op vaste grondslagen gebouwd
was, weder verlost, waarop zij zich met Zeus
verzoenden. -- Men meent in de Titanen eene
personificatie van ruwe natuurkrachten te
zien, terwijl de regeering van Zeus, in tegenstelling met hen, de heerscbappij van recht
en wet in de wereld voorstelt. - Ook de
afstammelingen der Titanen dragen soms
denzeifden naam, in het bijzonder worden
zoo genoemd Helms, de zoon van Hyperion,
en Prornëtlieus, de zoon van Iapetus.
Titania, Trau, dochter of vrouwelijke
afstammeling van een Titan, bijv. ilecate,

Leto, Circe e. a.
Tilanhles, Ttrai'ci'e ç , de vrouwelijke Titanen, dochters van Uranus en Gaea (z. Tictnes).
Titaresius, Trnooç, later ook Europus
genoemd, zijtak van den thessalischen Pendus,
stroomt door Perrhaebia.
Tithônus. 7'4 6ç, zoon van Laomedon.
Hij was de echtgenoot van Eos, die hem zoo
innig beminde, dat zij Zeus om onsterfeljk
heid voor hem vroe . Zeus voldeed aan haar
verlangen, doch daar zij vergeten had ook
eeuwige jeugd voor hem te vragen, kromp
hij van ouderdom ineen, totdat Zeus hem uit
medelijden in een krekel veranderde.
Tithorea, T&opf, 1) de N.W. kruin van
g

den tweetoppigen Parnassus in Phocis. De
andere top heette Lycoreus of Hvampëa. 2) stad aan den berg, zie Neon.
Tithraustes, T&aforig, opvolger van Tissaphernes als satraap in Klein -Azië (395). Bij
sloot met Agesildus een wapenstilstand en
zond, terwijl deze tegen Pliarnabdzus oorlog
voerde, den Rhodiër Timocrates met 50 talenten naar Griekenland, die met dit geld
de Thebanen, Corinthiërs en Argiven in staat
stelde een oorlog tegen Sparta te beginnen,
waardoor het noodzakelijk werd Agesilus
e berichten
terug te roepen. Volgens sommig
was Timocrates door Pharnabazus uitgezonden.
Titia (lex), zie ïesciri n°. 8 (I1Jviri rei
pzthlzccie consütwen (iae).
Tities of Titietises is de naam van één der
drie riddercenturiën, (de andere heeten Ramnes en Luceres), die volgens de overlevering
door Romulus ingesteld zijn. Later heeft
men ten onrechte gemeend, dat het geheele
volk in Ramnes, Tities en Luceres was inge
deeld (dit zijn dan de 3 stamtribus), en de
Tities in verband gebracht met koning Titus
Tatius (zie Tatius).
Titii (sotIa1es) zie Sodales.
Titii. 1) Sex. Titles, volkstribuun in 99,
stelde eene akkerwet voor, die echter niet
in behandeling kwam wegens den tegenstand
van den consul M. Antonius. Later werd hij
wegen s onwettige handelingen veroordeeld,
0. a. omdat hij In zijn huis het beeld van
L. Saturnmnus had (zie Appideli n°. 1). Hij
noemde zichzelf Cassandra, omdat niemand
aan zijne voorspellingen geloof sloeg. Als
redenaar was hij niet onverdienstelijk. C. Titles , ongeveer een tijdgenoot van n. 1,
redenaar en treurspeldichter. - 3) P. Titles,
volkstribuun in 43, maker van de lex Title.
- 4) )li. Titles, viel in 40 in handen van
Sex. Pompeius, die hem weder vrijliet. Later
diende hij onder Antonius in Azië tegen de
Parthen. Toen Sex. Pompeius nu naar Azië
gevlucht was werd Titius tegen hem afge
zonden, die hem gevangen nam en te Milëtus
liet ombrengen (35). Dit laatste maakte Titius
algemeen veracht. Later streed hij onder
Octavidnus tegen Antonius en in 31 was hij
consul, in S legates van Syria. - 5) Titles,
een jon g , veelbelovend dichter, een vriend
van Horatius, vergezelde in 20 Tiberius naar
Azië. - 6) Titles Sabinus, een vriend van
manicus, een der slachtoffers van Seidnus
( 2 8 na C.). - 7) Titles Procules, met zijn
vriend C. Silius (51111 nD. 6) onder keizer
Claudius ter dood gebracht (48 n. C.). - 8)
Titles lulidnes, legaat in Moesia in 69 na
C., dapper krijgsman.
Titinii. 1) I. Titinius Tense Succes, consulairtribuun in 400 en 396, patriciër. -C. en TI. Titinius, broeders, volkstribunen
in 193, later waarschijnlijk samen praetor
(178), C. als praetor urbanus, M. als stadhouder van Hispania. -- 3) Titinies, rom.
dichter van fabelee togatue, van wien enkele
fragmenten overig zijn, die wat karakterschildering betreft aan Terentius doen denken.
- 4) Q. Titiizies, een rijk vriend van Cicero.
-

-

TITIUS—TOGATA.
Zijn zoon Pontius Titinianus, was in 49 aan
Caesars zijde. — 5) Titinius, centurio onder
Cassius in 42 en door hem gedurende den
slag bij Philippi naar Brutus gezonden om
berichten in te winnen. Toen hij terugkeerde,
had Cassius, die verslagen was, zich reeds
laten dooden, waarop ook Titinius de hand
aan zichzelf sloeg.
Titius, TTroS, rivier in Dalmatia (Illyria),
die Liburnia scheidt van het eigenlijke Dalmatia, en bij Scardona in zee valt.
Titurii . Q. Titurius Sabr.nus, onder Caesar
legaat in Gallia, sneuvelde bij den opstand
der Eburones (z. a.).
Titus, rom. keizer 79-81 na C., voluit
u'itus Flavius Vespasi vlies, was de zoon van
Vespasianus en Flavia Domitia of Domitilla
(zie Domilii n . 22). Met uitstekende gaven
naar geest en lichaam toegerust, deed hij
reeds vroeg het beste van zich hopen. Hij
diende eerst in Germania en vervolgens onder
zijn vader in Britannia en later in het Oosten. Toen Vespasianus in 69 tot keizer werd
uitgeroepen, nam Titus, die in Judaea aan
het hoofd van een legioen stond, het opperbevel over en maakte door de inneming van
Jeruzalem aan den joodschen oorlog een einde,
(70). Te Rome gekomen, werd hij door het
volk met gejuich ontvangen en door zijn
vader tot mederegent aangenomen (71). Het
scheen echter, dat hij deze verheffing niet
kon verdragen ; zijne lichtzinnigheid en uit
aan den eenen, en wreede streng -spatinge
aan den anderen kant, verwekten bij-heid
het rom. volk angstige bezorgdheid voor de
toekomst. Nauwelijks echter was hij zijn vader
in 79 als keizer opgevolgd, of hij was alleen
streng tegenover zichzelven en de deelgenooten zijner vroegere uitspattingen. Hij liet
geen doodvonnis vellen en aan samenzweerders tegen zijn persoon schonk hij edelmoedig
vergiffenis. Bekend zijn zijne woorden: diem
perdidi, toen hij een dag had laten voorbij
zonder eene weldaad te bewijzen. Door-gan
het dankbare volk werd hem, de naam gege.
ven : deliciae qeneris humani. En wel was er
onder zijne kortstondige regeering gelegen
om zijne goedertierenheid te betoonen,-heid
want zware rampen troffen Italië : de geweldige uitbarsting van den Vesuvius (79), eene
zware pestziekte en een hevige driedaagsche
brand te Rome (80). Overal, waar te helpen
of te troosten viel, verscheen hij, hulp en
troost brengende. Hij droeg ook het zijne bij
tot verfraaiing van Rome, voltooide het door
zijn vader begonnen Colosséum (zie amphitheatrum), en liet o. a. de thermae Titi en
den nog bestaanden, hoewel van zijn vierspan
beroofden boog van Titus (zie arcus) bouwen.
Zijn overlijden wekte groote droefenis.
Tityus, T4zvós, zoon van Gaea of van Zeus
en Elara, een geweldige reus, die op Euboea
woonde. Daar hij Leto belaagde, werd hij
door Apollo en Artemis met pijlen of door
Zeus met den bliksem gedood. In de onder
ligt hij in zijn geheele ontzaggelijke-werld
lengte op den grond uitgestrekt, terwijl twee
gieren onophoudelijk aan zijn lever knagen.
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Tium, Tins, T^o>>, -oq, milesische kolonie
op de kust van Bithynia, ten 0. van Heracléa Pontica.
Tl epolemus, T).'i ro). tos, 1) zoon van Herades en Astyoche, doodde zijn oom Licy,

mnius, hetzij bij ongeluk of met opzet, en
vluchtte naar Rhodus, waar hij Lindus, Ialysus en Camirus stichtte. Later nam hij deel
aan den tocht tegen Troje, waar hij door
dapperheid uitmuntte, maar door Sarpédon
gedood werd. --- 2) adellijk Macedoniër, werd
in 325 door Alexander tot stadhouder van
Carmanië benoemd en maakte zich in zijne
provincie zoo bemind, dat Antigonus zelfs
het niet waagde hem aan te vallen, hoewel
hij een bondgenoot van Eumenes was geweest.
Tlos, T^. ) S , stad in het binnenland van Lyeia.

Tmarus = Tomarus.
Tmolus, T.it o,, ook ' Timólus, Til oi) o q ,
1) gebergte in Lydië, met de bronnen van
den Cayster en den Pactólus. Er groeide veel
wijn, in oude tijden vond men er ook goud.
De god van den berg, bij Pluto of Omphale
vader van Tantalus, wordt als scheidsrechter
in een muzikalen wedstrijd tusschen Apollo
en Pan genoemd. — 2) zie Proteus.
Toga, het overkleed van den rom. burger
in vredestijd, dat men buitenshuis droeg en
waarvan het gebruik aan ballingen ontzegd
was. De toga was van geelachtig witte wol
geweven, toga para. De toga praetexta had
een roodpurperen rand en werd door hooge
overheden en knapen gedragen. Toga pitte is
eene toga, die met borduursel is versierd, en
werd soms bij zegetochten en spelen gedragen,
misschien evenwel eerst onder het keizerrijk.
Toga candida, zie candidatus. Toga pulla, van
donkere stof, als rouwgewaad. Toga sordida,
ongewasschen toga (zie fullo), die men als
beschuldigde aantrok, om op het medelijden
der rechters te werken. De wijze, waarop de
toga gedragen werd, was aan mode onder
Oorspronkelijk had zij den vorm van-hevig.
een halven cirkel, doch zij werd met den
tijd ruimer, zoodat zij ten slotte een geheelen
cirkel, en wellicht nog meer, besloeg. Deze
ruime toga werd ongeveer aldus omgeworpen.
Men wierp ze . eerst over den linkerschouder,
trok ze onder den rechterarm door en sloeg
ze dan weder over den linkerschouder, die
dus dubbel bedekt was. Nu kwam het er
echter op aan, de plooien sierlijk te verdeelen. Het gedeelte, dat onder den rechterarm
doorging, moest natuurlijk dubbel gevouwen
worden, anders zou het op den grond hebben
gesleept. Hierdoor ontstond op de borst een
plooi, sinus genoemd, die als zak dienst kon
doen. Om den linkerarm te gebruiken, die
geheel bedekt was, moest men aan die zijde
de toga omhoog trekken en over den arm
laten hangen, zoodat de hand vrij bleef. De
plooien werden met haken en knoopen vastgehouden en versierd met kwastjes, soms met
gewichtjes bezwaard om de plooien omlaag
te houden.
Togáta, 1) mulier, eene meretrix, daar lichte
vrouwen te Rome niet de stola, het damesgewaad, mochten dragen, maar in de- toga
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moesten gaan. Of zij deze op dezelfde wijze
als de mannen droegen, is niet bekend. -- 2)
Iabula, een blijspel, dat op rom. bodem speelt,
in tegenstelling der palliata, waarvan de
handeling in Griekenland voorvalt.
Tolbiácum , stad in Belgica aan den weg
van Colonia Agrippina (Keulen) naar Augusta
Trevirorum (Trier), thans Zu.ipich.
Tolénus, riviertje in het sabijnsche, dat
zich in den Avens, een zijtak van den Nar,
stort.
Tolrus, zie TrF rus.
Tolétum, versterkte hoofdstad der Carpetáni in Hispania aan den Tagus (Taag), met
beroemde staal- en wapenfabrieken, thans

Toledo.
Tolistoboii of -bolti To. torop6tob, —rjoybob,
een der drie gallische stammen in Galatia
(z. a.), waar Pessinus hunne hoofdstad was.
Tolmides. To tcb7 , atheensch veldheer,
deed in 455 met de vloot een tocht langs de
kusten van de Peloponnësus, overwon de
Sicyoniërs en bracht de door de Spartanen
overwonnen Messeniërs naar Naupactus over.
In 447 trok hij naar Boeotië, waar door de
,

verdreven aristocraten woelingen veroorzaakt
werden, hij veroverde Chaeronca, maar werd
kort daarop bij Coronéa door de ballingen
overrompeld en met een groot deel van zijn
leger gedood.
Tol®sa, To)f000u, thans Toulouse, stad in
Gallia Narbonensis in het gebied der Tectosages aan den Garumna (Garonne), door den
rom. veldheer Cn. Servilius Caepio in 106
geplunderd. Als rom. kolonie heette de plaats

Palladia.

Tolmmnius, 1) een augur, die met Turnus
tegen Aenzas streed en sneuvelde, toen hij
door een oeverwachten aanval den wapen stilstand had geschonden. — 2) Lars Tolumnius, koning van Veii, die vier rom. gezanten om het leven liet brengen (wier standbeelden nog in Cicero's tijd op het forum
stonden) en door den consul A. Cornelius
Cossus in 428 met eigen hand in den strijd
gedood werd.
Tomarus, Tóµaooe, gebergte in Epirus nabij
Dodóna.
Tomi, Tomis (gen. -idis), Tóob, T l p q,
stad in Moesia aan de kust van den Pontus
Euxinus (Zwarte zee), volkplanting van Milëtus. Hierheen werd de dichter Ovidius in 9
II, Chr. door Augustus in ballingschap gezonden.

Toimyris, Tijuveis, koningin der Massageten, die door Cyrus beoorloogd werd. Nadat
deze door list eene overwinning had behaald,
velen van haar volk gedood en haar zoon
gevangen genomen had, wist zij hem in een
hinderlaag te lokken en liet zij hem dooden (529).
Toears, de dondergod, bijnaam van Jupiter.
Toranii. C. Toranius, quaestor in 73, streed
onder Varinius in 71 tegen Spartacus, was
65 aedilis plebis met C. Octavius, werd na
diens dood voogd over den lateren Octavidnus; later was hij bij de partij van Pompeius,
na wiens dood hij te Corcyra verblijf hield.

Hij kwam in 43 om bij de vogelvrijverklaringen, uit hebzucht verraden door zijn zoon,
ook C. Toranius geheeten, die vervolgens de
erfenis zijns vaders verkwistte en als balling
arm stierf.
Torboleti, zie Turdetani.
Toronaeus sinus, Toew 'aióq of Toewvaix

zi:.roc, de golf tusschen de schiereilanden
Palléne en Sithonia.
Torone, ToowJ-7, aanzienlijke stad op het
chalcidische schiereiland Sithonia, aan de
' x
golf van Torone, Toronaeus sinus, Tourva
-

xóá T(oC.

Torquátas, bijnaam in de yens Mandia
(Mamllii n°. 11-14).
Toxaris, T opa , een Scyth, die met Anacharsis te Athene kwam, daar algemeene
achting genoot, en ook als geneeskundige
naam verwierf. 1
Toxandri, zie Texuandri.
Tourar, 1) boogschutters, komen in de
grieksche legers niet veel voor; zij behooren
tot de lichte troepen, yt?µv^ C.S. Te Athene
was hun aantal in de vijfde eeuw 1600, die
tot de klasse der theten behoorden. Ook bereden boogschutters (i^cirozoyóza^) worden
vermeld. -- 2) een corps van 300, later 600,
nog later 1200 staatsslaven, Ji,uootob, die te
Athene als politieagenten dienst deden. Zij
hadden een kazerne aan de markt, later bij
den Areopagus. Zij worden ook Zxi &-w., of
naar zekeren Speusinus, die het corps georganiseerd zou hebben, 2n l O Tot, genoemd.
p o^.
Hunne aanvoerders heetten zol-„u
Toygeni, Twi^yu o^, een keltische stam,
gouw der Helvetii, v. s. identisch met de

Teutones.
Trabea (Q.), oud rom. blijspeldichter in
de eerste helft der tweede eeuw.
Trabea, mantel met horizontale purperen
strepen, door de rom. koningen, door de
augurs en bij plechtige gelegenheden door
de equites gedragen.
Trachinia, Te(ep-ria, zie Trachis .
Traehis, Teu ziq, TQ«Xiv, oude stad in het

Z. van Thessalia in het land der Maliërs,
in welker nabijheid de mythe den dood van
Heracles op den brandstapel plaatst. In den
peloponnesisehen oorlog stichtten de Spartanen, 12 minuten gaans van de oud e stad,
een nieuw Trachis, Heraclëa Trachinia ge-

noemd, ` Heézifi a ii Fv Tert pi i(t. In 394
maakten de Boeotiërs zich er meester van.
In 191 werd het door den rom. consul M'.
Acilius Glabrio in den syrischen oorlog ver woest.

Trachonitis, To«Xwv^z^s, zandige bergstreek
in Syria, ten Z. van Damascus, later tot
Peraea gerekend.
Tragia, 7 ó«yia, eilandje ten Z. van Saurus,.
waar de Samiërs in 440 door Pericles ter
zee verslagen werden.

Tragoedia,

Tea;lo)d'i(L.

Het grieksche treur-

spel heeft zijn oorsprong te danken aan den
dithyrambus, en is dus een onderdeel van
de Dionysusfeesten, de naam zo« yt)c &a is afgeleid van den bok (spáyoS) die gedurende
het feestgezang geofferd werd. Thespis wordt
,

TRAIANA (VIA)—TRALLES.
algemeen als de schepper van het treurspel
genoemd : terwijl namelijk vroeger de dithy-

rambische koorzangen afgewisseld werden
door voordrachten van den koorleider, verving Th. in zijne werken, die overigens in
inhoud en waarschijnlijk ook in vorm niet
veel van den dithyrambus verschilden, deze
verhalende voordrachten door gesprekken
tusschen een tooneelspeler en het koor. Daarmede was de eerste stap van lyrische tot
dramatische poëzie gedaan; daar dezelfde

tooneelspeler door verandering van kleeding
en masker in verschillende rollen koude optreden, was het reeds nu mogelijk sommige
zeer eenvoudige handelingen af te spelen.
Op dezen grondslag werd nu door sommige
dichters na Thespis (Phrynichus, Choerilus,
Pratinas e. a.) voortgebouwd, en eindelijk
bereikte het treurspel zijn hoogsten bloei
onder de handen van Aeschylus, Sophocles
en Euripides. Niet slechts dat hunne stukken als dichterlijke voortbrengselen, volgens
de meening der ouden en voorzoover wij het
kunnen beoordeelen, zoowel die van hnnne
voorgangers als van hunne tijdgenooten en
navolgers overtroffen, maar door het laten
optreden van meer tooneelspelers (waarbij
echter de regel gold, dat niet meer dan drie
tegelijk op het tooneel mochten zijn) en ook
door het vereenigen der stukken tot trilogieën en tetralogieën, werd het hun moge
handeling meer omvangrijk en afwis -lijkde
te maken, aanvulling door verhalen-selnd
werd steeds minder noodig, terwijl voor de
opvoering gewichtige hulpmiddelen gevonden werden in zorgvuldig gekozen decoraties
en costumes. Voor het koor is echter onder
deze omstandigheden geen plaats meer als
medewerker, zijne gezangen verminderen in
omvang en beteekenis en dienen nog slechts
om den dialoog door zang en dans af te
wisselen, zij vormen niet meer een bestanddeel van de handeling zelve, maar begeleiden haar met de opmerkingen en raadgevingen van een „ideaal toeschouwer ". Den
inhoud hunner stukken ontleenen de treur speldichters aan de oude mythen, deze behandelen zij zoo, dat uit een gegeven toestand
de gebeurtenissen zich volgens de wetten
der noodzakelijkheid en in overeenstemming
met de karakters der handelende personen
ontwikkelen, totdat de catastrophe bereikt
wordt, een keerpunt, dat den overgang van
geluk tot ongeluk of omgekeerd vormt. In
de richting, door de drie groote meesters
aangewezen, werkten gedurende de geheele
oudheid talrijke navolgers, doch geen van
hen schijnt meer dan een kortstondigen bijval gevonden te hebben, terwijl de stukken
van Aeschylus, Sophocles en vooral Euripides
nog vele eeuwen na hun dood herhaaldelijk
werden opgevoerd. — Het rom. treurspel,
waarvan Livius Andronicus de eerste dichter
was, is op weinige uitzonderingen na in
vorm en inhoud eene navolging van het
grieksche gebleven, sommige Rom. schreven
zelfs stukken in het Grieksch.
Tr aiána (via) , een nieuwe weg, door Traia-
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nus in 109 n. C. aangelegd, van Beneventum
over Aequum Tuticum, Aecae en Canusium
naar Brundisium.
Traianopolis, Tereïai'6no)tS, 1) latere naam

voor Doriscus, in Thracia aan den mond van
den Hebrus gelegen. — 2) latere naam voor
Selïnus, zeestad in het W. van Cilicia.
Traiánas (M. Ulpias), rom. keizer 98-117
na C., was in 53 na C. te Italica in Hispania geboren. In den parthischen oorlog diende
hij onder zijn vader (zie Ulpii n °. 1), in 91
werd hij consul en vervolgens weid hij door
Nerva (einde 96 of begin 97) tot leqatus van
Germania Superior benoemd. Kort daarop
(herfst v. 97) nam Nerva hem tot zoon en
troonsopvolger aan. Toen Nerva stierf (Jan.
98), was Traianus in Germania; hij bleef
daar tot 99, en kwam toen naar Rome. Ofschoon in het leger opgegroeid, was Traianus
een uitstekend vorst. In 101 trok hij te
velde tegen de Daciërs, die hij in 102 tot
vrede dwong ; koning Decebalus schond echter zijn woord, zoodat in 105 de strijd opnieuw ontbrandde, om in 107 met de onder
zelfmoord van-werpingvaDcd
Decebalus te eindigen. Deze oorlog werd
vereeuwigd door het beeldwerk aan de
columna Traiani (z. a.) te Rome. In 114
trok Trai. te velde tegen de Parthen, veroverde Armenia en Mesopotamia in 115 en
116, nam de stad Ctesiphon in en zakte
met een vloot den Tigris af tot aan den
mond. Ziekte noopte hem tot den terugtocht;
hij droeg het opperbevel over aan den landvoogd van Syria, Hadrinus (z. a.) en
overleed in 117 in Cilicia, te Selinus, welke
stad ter gedachtenis hieraan den naam ontving van Traianopolis. Behalve veldheer,
was Trai. ook een voortreffelijk regent. Aan
alles wijdde hij zijn aandacht, de briefwisseling met Plinius minor, stadhouder van Bithynia, levert er bewijzen van. Alom liet hij
wegen, kanalen, havens, waterleidingen aan
Ook aan de opvoeding van arme-legn.
knapen liet hij zich gelegen liggen. Hij onder
kunstenaars en geleerden en beschreef-steund
zelf den dacischen oorlog. Te Rome legde hij
het prachtige forum Traiani aan met de
basilica Ulpia. Bij het volk was hij zeer bemind, zoodat het hem den eernaam optimu$
gaf. Later werd het wel als welkomstgroet
bij de intrede van een nieuwe keizer gebezigd:
„Wees nog gelukkiger dan Augustus en nog
beter dan Traianus !"
Traieetunl, later met de bijvoeging ad
Rhenun, stad der Batavieren, thans Utrecht.

Trais, TTc^ts, kustrivier in het land der
Brutïi, waaraan in + 440 Sybaris nova gesticht werd.

Tralies, Tralli, volksstam in Illyria.

Tralies, TQd))bç, vroeger Anthéa, ".fl
&(' a, geheeten, bloeiende koopstad in het N.
van Caria, op eene hoogte aan den voet
van den Messogis ten N. van den Maeander
gelegen, met een nog hooger gelegen burcht.
Het riviertje Thebais stroomde er door, de
Eudon er langs. In den tempel der Nice of
Victoria stond een standbeeld van Iulius,

-
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TRANSVECTIO EQUITUM—TRESYIRI OF TR[UMVIRI.

Caesar. Onder de regeering van Augustus
en Tiberius werd Tralies bij herhaling door
aardbevingen geteisterd.
Transveetio equitum, plechtige optocht der
romeinsche ecjuites in feestgewaad (de rabea)
van den tempel van Mars of Honos naar
den Castortempel en daarna naar het Capitool, op 15 Juli. Hieraan namen alleen de
eques equo publico deel. In den keizertijd
had de trunsvecio steeds met veel luister plaats.
TQa'tTç, z. aryentctrius.
Trapezus, gen. -untis Tacoîç, 1) stad
in het Z. van Arcadia aan den Alphëus. 2) stad aan den Pontus Euxinus (Zwarte zee)
in het 0. van Pontus, thans Trebisonde,
kolonie van Sinpe. Door de Rom., waarschijnlijk door Pompeius, tot een vrije stad
verklaard, door Traidnus en Badrittnus begunstigd, bereikte het een heugen bloei.
Trasimen(ii)us of Trasnulen(n)lls lacus,
thans meer van Perugia, in het 0. van
Etruria, tusschen de steden Cortôna, Clusiurn en Perusia. In de engte tusschen dit meer
en de cortonensische bergen sneuvelde de
consul C. Flaminius in 217 tegen Hannibal.
Traulantii, volksstam in Illyria, ten 0. van
Dyrrachium en Apolionia.
Trausi, Taijoo, thracisch volk in het 0.
gedeelte van het Rhodopegebergte.
Treba, stadje in Latium in het oude gebied der Aeui nabij de grenzen der Marsi.
Trebatius Testa (C.), jurist en schrijver
van rechtsgeleerde werken ten tijde van
Augustus, bij wiei hij in hooge achting
stond. Als jongmensch reeds had hij zich
mogen verheugen in de welwillendheid van
Cicero en de gunst van Caesar. Later behoorde hij ook onder de vrienden van Horatius.
Trebel li i. 1) L. Trebellius, volkstribuun,
verzette zich in 67 vruchteloos tegen de lex
Gabinia. - 2) L. Trebellius, volkstribuun in
47, bestreed aanhoudend de voorstellen van
zijn ambtgenoot P. Cornelius Dolabella, en
werd later tot aediel verkozen door de hulp
der optimaten, die Caesar wegens zijne bescherming van Dolabella wilde ergeren. Na
Caesars dood ging hij tot Antonius over.
3) Af. Trebellius, streed in 3E1 na C.
tamelijk voorspoedig in Azië. -4) L. Trebel
lies Maximus, onder Nero consul, later stadhouder van Britannia, maakte zich door
Zijne hebzucht zóó gehaat, dat hij de vlucht
moest nemen. - 5) Trebellius PoUle, een van
de schrijvers der /iistoriae Auyastae, levens
beschrjver van de beide Valeridni, de beide
Galliëni, de 30 tyrannen, Claudius II. Hij
leefde onder Diocletidnus en Constantius
Chlorus.
Trebia, T, zuidelijke bijrivier van
den Padus (P0), waarmede hij zich bij Placentia vereenigt. Aan deze rivier behaalde
Hannibal in 218 de overwinning op den
rom. consul Tib. Sempronius Longus.
Trebinus, vriend van Cicero en aanhanger
van Pompeius, in 45 door Caesar weder in
genade aangenomen.
Trebonia (lex) van den volkstribuun L.
-

-

Trebonius in 448 1 tot afschaffing der coöptatie, die er plaats had, wanneer de verkiezing van volkstribunen niet in één dag afliep.
Bij de coöptatie nl. kwamen wei eens misbruiken voor, daar de patriciërs gemakkelijker op de coöpteerende friluni dan op de
plebs konden inwerken.
Trebonia (lex) van den volkstribuun C.
Trebonius in 55, om aan de beide consuls
van dat jaar een stadhouderschap voor den
tijd van vijf jaar op te dragen, en wel aan
Pompeius over Hispania en aan Crassus over
Syria. Tevens werd door diezelfde wet
Caesars bewind in Gallia voor vijf jaar verlengd.
Trebonius (C.), in 55 volkstribuun, was de
voorsteller der lex Trebonia (z. a.), in 54
was hij legaat van Caesar in Gallia, waar hij
tot 49 bleef. In 48 was hij praetor en in 47
werd hij als propraetor naar Baetica gezonden,
doch door de Pompejanen verdreven. In 45
werd hij consul suffect'us, terwijl Asia hem als
provincie werd toegewezen. In 44 was hij heimeljk tot de saamgezworenen tegen Caesar
toegetreden. Naar Azië vertrokken, ondersteunde hij Cassius, doch werd in 43 door
Dolabella te Smyrna in zijn bed vermoord.
Hij was zeer met Cicero bevriend.
Trebula, naam van drie steden, 1) in
Campania op de grens van Samnium, ten 0.
van Cales. - 2) Mutusca (Mutuesca) bijgenaamd, in het sabijnsche land aan de via
Salaria ten Z. van Rete. - 3) Sufanas
bijgenaamd, ook bij de Sabijnen, onzeker waar.
Tremellii. 1) Ce. Trernellius Flaccus bracht
in 204 het beeld der Mayna ]ifctter uit Pes
sinus in Galatia naar Italië over. - 2) On.
Trem. Scrofa, vriend van Cicero, Atticus
en Terentius Varro Reatinus, schreef over
landbouw.
Treres, thracisch volk aan den
berg Scomius, later verdwenen.
Trerus, rivier in Latium in het land der
Hernici, stroomt bij Fregellae in den Liris
uit; tgw. Tolero of Sacco. Misschien is de
naam Tolerus juister.
Tresviri of Triumviri, commissiën van drie
leden, tot de magistratus minores behoorende
( met uitzondering van n°. 4 en n°. 8). Meerendeels waren het commissiën van tijdelijken
aard, wier werkkring genoegzaam blijkt uit
hun titel. - 1) Tr. aquis dandis assignanclis,
wanneer er ager publicus te verdeelen viel.
Tr. capitãles of noclurni, sedert het
- 2)
jaar 289. Zij werden oorspronkelijk door
den praetor zerbanus benoemd, maar na 242,
ingevolge eene lex Papiria van den volkS 7
tribuun L. Papirius in de comitia tuibuta
gekozen. Zij waren belast met het toezicht
op de kerkers • en met het voltrekken der
strafoefeningen binnen de muren daarvan;
ook oefenden zij politietoezicht uit en konden
aan slaven en vreemdelingen politiestraffen
opleggen, zelfs laten geeselen, hetgeen dan
plaats had bij de columna Maenia (z. a.).
- 3)

Tr. eoloniae cleducendae, zie colonia

op . het einde. - 4) Tr. epulönes, niet
tot de magistraten behoorende, doch een

TRETUS--TRIARIUS.
priestereollege, zie epulones. --- 5) Tr. lococciii publicorl€m persegiue2acloi ua li, enkele, malen

benoemd om te onderzoeken, wie zich weder
stukken van het staatsdoznein had--rechtlijk
den toegeëigend. — (6) Tr. mmjeosarli, commissarissen der tijdelijke staatsbank, die door
de lex Minucia in 216 na den slag bij Cannae werd opgericht, om in de oogenblikkelij ke geldcrisis te voorzien. Zie ook onder
Quin quevir i. — 7) Tr. mmlonnetciles of I[Iviri A.
._4. A. F. F. (ciere argento avro flando feriundo),
de muntmeesters, zie lonela. — 8) Ti. rei
publicae constileeooclae, het bekende drieman-

schap van Oetavidnus, Antonius en Lepidus,
in 43. Door eene lex Titia van den volks
P. Titius kregen zij den bovenge--tribun
melden titel voor den tijd van ongeveer vijf

jaar (27 Nov. 43 — 31 Dec. 38), welke termijn
in 38 met nog vijf jaar verlengd werd. Hunne
macht was zoo goed als onbeperkt; o.a. ontleenden zij aan de lex Tilicc het recht om de

magistraten te benoemen ; het was eene drie
dictatuur. Het driemanschap van-hofdige
Caesar, Pompeius en Crassus was nooit door
eene wet bekrachtigd en was dus geen eigenlijkk triumviraat.
Tretus, To^zós, berg en pas, waardoor de
wegen van Argos naar Cleonae en van Mycënae naar Nemea liepen, aldus genoemd naar de
vele holen en spelonken. Hier zou de nemeïache leeuw zich hebben opgehouden.
Treveri, -in, machtig en dapper volk in
Belgica, met de hoofdstad Augusta Trevirorum (Trier) aan de Mosella (Moezel). Zij
hadden eene voortreffelijke ruiterij. Met de
Rom. waren zij trouw verbonden, met de Ger manen waren zij meest in oorlog. Het waren
Kelten, maar zij beweerden van de Germanen
af te stammen.

1 (ezc , 1). de dertigste dag na eene begrafenis, waarop de rouw ophield, werd met
een offer en maaltijd gevierd. — 2) oude
naam voor een atheensch geslacht, hetzij omdat 30 geslachten eene qoa roi(t vormden,
of v. s. omdat een geslacht gemiddeld 30
personen bevatte. — 3) afdeeling der Spartaansche burgerij, waarschijnlijk gevormd uit twee tafelgezelschappen (z. o^o^^^^^^).
T ondxov r . Toen Athene zich na afloop van
den peloponnesischen oorlog aan Lysander
had moeten overgeven, werd in eene volks
voorstel-vergadinoThmest
gedaan, 30 mannen te kiezen, die de'wetten
zouden herzien en in overeenstemming met
de tijdsomstandigheden zouden wijzigen. Het
volk, dat in den laatsten tijd de hevigste
voorstanders der democratie, bij v. Cleophon,
door allerlei kunstgrepen had zien uit den weg
ruimen, durfde zich, nu Lysander nog met
zijn leger en vloot aanwezig was, niet tegen
dit voorstel verklaren, en verkoos 30 mannen
van bekende oligarchische gezindheid. Hoewel
met een bepaalde opdracht gekozen, schijnen
de 30 nooit gepoogd tè hebben zich daarvan
te kwijten, maar maakten zij van de macht,
die hun gegeven was, zulk een misbruik, dat
de acht maanden van hunne regeering lang
als de verschrikkelijkste tijd in de geschiede-
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nis van Athene genoemd werd. In het eerst
hielden zij, naar het heette, eene zuivering
onder de burgerij, en lieten zij erkende sycophanten en andere dergelijke algemeen gehate personen door den raad, dien zij evenals
de overheidsambten met hunne handlangers
bezetten, ter dood veroordeelen, maar steunende op eene spartaansche bezetting, op
spartaansch geld, en vooral op den invloed
van Lysander, gingen zij weldra op dien weg
verder en meenden zij zich alles te kunnen
veroorloven. Slechts aan 3000 burgers (ot,
lv z) x(t(c10y(,) ), en aan deze nog slechts in
schijn, werd eenig aandeel aan de staatszaken
gegund, de overige werden ontwapend, onderwijs in welsprekendheid en wijsbegeerte werd
onder streng toezicht gesteld, de kostbare
werven werden voor 3 talenten als afbraak
verkocht, enz. Doodvonnissen, verbanningen,
verbeurdverklaring van goederen waren aan
de orde van den dag ; in het geheel werden,
naar verhaald wordt, 13-1500 personen ter
dood gebracht en meer dan fl000 verbannen.
En niet alleen politieke tegenstanders werden
getroffen, maar om zich geld te verschaffen,
ten einde de spartaansehe bezetting te kunnen
betalen, lieten zij velen ombrengen alleen
om zich hunne bezittingen toe te eigenen ;
zoo besloten zij eens, onder voorwendsel dat er
onder µf zotzo een oproerige geest heerschte,
30 (v. a. 10) van hen te dooden en hunne goederen verbeurd te verklaren. Wel verzetten
zich sommige meer gematigden onder hen,
vooral Theramenes, tegen deze geweldadigheden, maar de tegenpartij, onder welke
Critias de voornaamste was, behield de overhand; en toen de oppositie van Theramenes
gevaarlijk begon te worden, werd hij op
wederrechtelijke wijze als verrader ter dood
veroordeeld. Doch wat hij voorspeld had gebeurde ; de ballingen vereenigden zich en
onder leiding van Thrasybulus bezette een
zeventigtal van hen eerst het fort Phyle, en
nadat zij de troepen van de 30, die hen tracht
te verjagen, teruggeslagen hadden, nam-ten
hun aantal met den dag toe, en weldra konden
zij zich van den Piraeus meester maken.
Toen zij nu ook in een slag bij Munychia,
waarin o. a. Critias sneuvelde, overwinnaars
gebleven waren, trokken de 30 zich naar
Eleusis terug, waarvan zij. zich kort te
voren verzekerd hadden door de geheele
weerbare bevolking met list gevangen te
nemen en ter dood te laten brengen. Daar
1 wachtten zij vooreerst den loop der gebeur tenissen af, maar toen kort daarna, in weerwil
van Lysanders tusschenkomst, door toedoen
van Pausanias (no 2) de democratie hersteld
was, en men in de stad vernam dat zij te
Eleusis een leger van huurlingen op de been
trachtten te brengen, trok de geheele bevolking van Athene tegen hen te velde, en nog
voor het tot een gevecht kwam, vielen de
meesten van de 30 in handen hunner vijanden en werden gedood.
Triarii of hilani, zie de artikels eenturicc,
cohors, hastccti en legio.
^ Triarius (C .), legaat van L. Licinius Lu40
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cullus in den rnithradatischenoorlog,behaalde eerst overwinningen op den koning,
maar werd in 67 bij Zela door hem geheel
verslagen.
Triballi, 71I(LLO,machtige thracisehe
stamin iMloesia inferior,naburenvan de
Treres. Zie AbdërCt.
Triboe(c)i, -es, germaansch volkop den
linker Rijnoever, omstreeksArgentordtum
( Straatsburg).
Tito ',een kortemantel van grove stof, 1
oorspronkelijk door de Spartanen gedragen,
maar ookinandere statendoor hen, die
spartaansche zeden en kleederdracht wilden
nabootsen ; inlatere tijden was o als een
uiterlijk kenmerk van armoede en eenvoud
de gewone kleeding van stoicijnen en cynici
en van hen, die daarvoor wilden gehouden
worden.
Tribiltial, eene verhevenheid van hout of
steen, desnoods van aarde of zoden, waarop
de praetor zat, wanneer hij zitting hield om
zijne ambtsbezigheden uit te oefenen. Tot het
jasdicere was het niet bepaald noodig, dat
hij op zijne sella curulis op het tribunal had
plaats genomen : hij kon, als hij iemand wilde
gerieven, dat evengoed onderweg of van den
beganen grond(de piano) doen. Te Rome
stonden vaste tribunalia op het forum, eerst
één,later meer, toen er onder verschillende
praetoren verschillende zaken tegelijk konden 1
worden behandeld. Deze tribunalia stonden
in de open lucht,de iudices zaten op subselli( op den vlakken grond. Toen men echter
de rechtszaken naar de bctsiliccte overbracht,
maakte men eene ruimere verhevendheid aan
het einde der zaal, waarop de rechters zaten;
misschien echter zat de praetor dan toch nog
iets hooger.
Tribfliii aerarii of Curatores tribuum. Aan
hethoofdvanelke tribus stonden tien in
Rome wonende bestuurders, die door de eensoren voor een lustrum benoemd werden. Zij
hadden elk eene lijst van de tot hunne tribus
behoorende burgers, vanwelke lijst een
tweede exemplaarin het acres-jam berustte.
Tot ± 250 inden zij het tributurn (z. a.),
en betaalden de soldij uit (vandaar hun naam,
van aesafgeleid) ; na dien tijd kwamdie
functie aandequaestoren. Ook indien zij
het aes equestre en het aes liordaca-lurn, dat
door de os-bi el orbae (z. a.) werd opgebracht.
Door de lea' /Lurelia ludiciaria van 70
kregen zij met senatoren en ridders aandeel
aan de iudicia. i
TribUni militum. Aan het hoofd van elk
legioen stonden zes krjgstribunen. A en B
kommandeerden het legioen twee maanden
lang afwisselend om den anderen dag; daarna
ging het bevel voor twee maanden op C en D
over, dan op E en F, waarna A en B weder
aande beurt kwamen. In den bloeitijd der
republiek bestond een consulair leger uit twee
legioenen rom.burgers,behalvede socii.1
Wanneer dus de consuls hunne legers wierren, waren er 24 krjgstribunen noodig. Tien
hunner moesten tien dienstjaren tellenen
werden seuiores genoemd ; de 14 andere moesrr

.

ten vijf dienstjaren hebben en werden iuniores
geheeten. Heteersteen het derde legi
oeu
telden elk 2 seniores en 4 iuniores, het tweede
en hetvierde elk 3 seniores en 3 iuniores.
Eerst kozen de veidheeren zelven hunne tri
bunen , dochin 366vindtmenvoor het
eerst6 van de24door het volk gekozen,
en in 311bepaalde de 1ev Atilia Marcia
(z. a.),dat erseni deal, dus 16 van de 24
door liet volk moesten gekozen worden. Nog
vóór den 2denPunischenoorlog werd dit
getalop 24gebracht. In 171, bij het uitbreken van den oorlog met Perseus, liet het
volkdekeus geheel aan de consuls over,
en dit kan wel meer gebeurd zijn. De door
de consuls gekozen heetten rufcli, de andere
a popalo. Detribunen waren belast met de
werving,
artoe
wa
de dienstplichtigen tribus
gewijze werden opgeroepen ; het lot bepaalde,
welke tribus het eerst aan de beurt kwam.
Dedienstplichtigen werdenvieraan vier
opgeroepen. Uit het eerste viertal hadden de
tribunenvan heteerste legioende eerste
keus, uithettweededie van het tweede
legioen, enz.Dehervormingen van Marius
gaven een geheel anderen loop aan de zaken,
daarvandien tijd af uitdeproletariërs
vrijwilligers in massa toestroomden. De Grieken vertalen tribunus militum door
Tribtini niilitum consular! potestate. Toen
in 449 de eene lex Ganulia (z. a.) doorging,
werd liet andere wetsvoorstel, dat nl. één
der consuls uit de plebs zou mogen gekozen
worden, terzijde geschoven door bij wijze van
proefneming het consulaat te schorsen. Daar
het krijgstribunaat zoowel voor plebejers als
voor patriciërs toegankelijk was, besloot men
zulke tribunen te kiezen, die dan met consulairemacht zouden worden bekleed. Voor
het jaar 444 werden er nu 3 gekozen, allen
patriciërs, die evenwel, als zijnde viio creati,
hun ambt moesten nederleggen. Toen liet de
senaat weder consuls kiezen, evenals de volgende vijf jaren. Dit geheele verhaal is verzonnen ; vaststaat alleen, datin 438 de
eerste 3 consulairtribunen in de Fasti consulares (z. a.)voorkomen. De vele oorlogen
en de uiLbreidiag van denstaat maakten
waarschijnlijknu endan een vergrôoting
van het aantal ambtenaren noodig. Van 437
tot 435 vindt men consuls, van 434 tot 432
tribunenen zoo gaat het afwisselend voort,
totdat er van 391 tot 367 (het jaar der ier
Liciuia Sa,riia de cousulatu, z. a.) geen consuls
meer gekozen werden. Van 426 af vindt men
4'consulairtribunen, van 405 af 6, in 381— 379
telkens 8, dan weder 6 en een enkele maal 5.
Vóór 400 werd geen enkele plebejer gekozen,
enuit enkel plebejers hebben de consulair
tribnnen nooit bestaan.Met de aanneming
der licinisch-sextische wet verviel de reden
van hun bestaan. De consulairtribunen hadden denwerkkring der consuls, doch voor
het houden van den census werd in 445 een
afzonderlijk ambt, de censuur, ingesteld.
Tribtini plebis, ?CuQyw., volgens de overlevering in 494nade sacesslo piabis als
au.viiiuiuvoorde plebs ingesteld, saci-osancli
-
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en alleen uit de plebs verkiesbaar. Waar
zijn voor het eerst 4 tribunen-schijnlk
gekozen in het jaar 471 (v. a. 466) volgens
de lex Publilia, door de 4 stedelijke tribus.
In 457, toen waarschijnlijk de landelijke
bevolking vrij gemaakt werd, 'en er 16 (17)
landelijke tribus bij kwamen, werd het getal
op 10 gebracht. Liep de verkiezing niet in
één dag af, dan vulden de gekozenen hun getal
door coöptatie verder aan, totdat de lex Trebonia (z. a.) dit verbood. In den beginne
hadden zij geen toegang tot den senaat, totdat de ier Atinia, van ± 102, hen in den
senaat opnam. Op hunne onschendbaarheid
steunende, ontzagen de volkstribunen zich dik
niet, geweldige maatregelen te nemen-wijls
wanneer de aristrocratie van geen toegeven
wilde weten. Er zijn voorbeelden, dat zij
volksvergaderingen en verkiezingen beletten,
dat zij de lichting van troepen verhinderden,
enz., maar ook dat zij na afloop van hun
ambtsjaar door de plebs zelve tot geldboete
veroordeeld werden. De tribuni plebis ver
vergrijpen tegen hun persoon of-volgden
tegen de plebs. Daar zij aan de provocatie
onderworpen waren, werden, sedert, de leges
XII tabularumrl, bij een halszaak voor hen
door tusschenkomst van een rnagisti•atus earn u n perio de eomitia centuriata bijeengeroepen. Vóór
dien tijd brachten zij, volgens de overlevering, halszaken voor het concilium plebis.
Sedert de lex Hortensia (287) werden de tri
voor politieke misdrijven,-bunecompt
waarvoor vroeger II viri perduetlionis be
noemd werden. Auspiciën hadden zij in den
beginne niet, later echter kregen zij het ins
de ceelo servendi, - maar werden daarmede ook
onderworpen aan obnuntiatio (zie servai•e de
ceelo). De hulp van een volkstribuun inroepen, heette tribunum appellare; hunne woningen
moesten daarvoor dag en nacht openstaan
en zij zelven mochten geen etmaal buiten
Rome doorbrengen, evenwel vindt men eene
enkele keer volkstribunen in een rom. leger.
Terwijl uit het ins auxilii zich de intereessio of
ongeroepen tusschenkomst ontwikkeld had,
ontnam Sulla door zijne lex Cornelia tribu2zicia (z. a.) hun de bevoegdheid tot intercessie
alsmede het recht om wetten zonder vooraf
goedkeuring van den senaat voor te-gande
stellen, terwijl volgens die wet het bekleeden
van het volkstribunaat iemand voor goed van
alle verdere ambten uitsloot. Deze laatste
bepaling werd reeds in 75 door de lex Acrelie tribunicia opgeheven, terwijl Pompeius,
die de volkstribunen tot bereiking zijner
oogmerken noodig had, hun in 70 door
zijne lex Pompeia het ins leyum ferenctarum
teruggaf. De tribuni plebis aanvaardden hun
ambt op den Joden December. — Van de
keizers gaf reeds Augustus het voorbeeld, dat
hij zich met de tribunicia potestas liet bekleeden. Het volkstribunaat overleefde zich zelf
en bestond nog na Constantijn den Gr.,
natuurlijk zonder macht tegenover den keizer.
De volkstribunen hadden geene insignia;
hunne boden heetten viatores.
Tribnni vigilum. Over elke der zeven door
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Augustus ingestelde col ortes vigilum (nachtwacht en brandweer) stond een tribunus,
over alle zeven een praefectus.
Tribunus eelerum, bevelhebber van het
rom. ruiterkorps (zie celeres), waarvan de
instelling op naam van Romulus is geboekt.
Tribus. Evenals bij de Atheners,
heeft ook tribus bij de Rom. eene dubbele
beteekenis. Vooreerst wordt het woord gebezigd van de drie stamtribus, waaruit de rom.
staat schijnt ontstaan te zijn : Pities of Tilienses (deze worden altijd voorop genoemd),
Ramnes of Rainnenses, = Lucei-es of Lucerenses.
Zie echter Titles. Na de indeeling van het
rom. gebied door Servius 'Tullius in tribes
en recyivnes krijgt het woord eene plaatselijke
beteekenis. De namen der vier tribus urbanae
(binnen Rome's muren) waren : Suburccna,
Esquitina, Coli na, Palatina. De namen der
regiones, bij analogie tribus rusticae geheeten,
die volgens de overlevering in 505 bestonden, zijn : Aenitia, Caniilia, Cornelia, Fabia,
Galerie, Horatia, Lemonia, Menenia, Papiria,
Pollia, Pupinia, Romitia, Sey,gia, Feturia,
Vottinia. Het aantal regiones, 26 onder Ser
dus verminderd, men kan-viusTl,wa
aannemen door afstand van grondgebied aan
Porséna. Uit de overeenkomst van verschillende namen niet cornice genlilieia mag men
ook tot samenhang besluiten; zoo zal b.v.
in de tribus Aemilia het grondbezit der gees
Aemilia hebben gelegen. Allengs kwamen er
weder nieuwe tribus bij : in 504 als 20ste
de tribus Claudia, sabijnsch, ten N. van den
Anio, — in 495 als 21ste de tr. Crustum na,
de eerste die een pl aatselij ken naam droeg
naar de oude latijnsche stad Crustumerium,
— in 387 in Zuid- Etruria de vier tr. Stellatina
om Falerii, Tromentina, Sabatzna om Sabate
en Arnensis aan het riviertje Aro, dat uit het
meer Sabate stroomt en bij Fregenae in zee
uitmondt (dit zijn de eerste tribus, waarvan
de stichting historisch vaststaat), — in 358
in het volscische land Ponzptina rondom Antium en Publilia (Poplilia), — in 332 in
Noord -Latium Maecia en Sceptic, — in 318
Faterna (in den ager Falernus in Campania)
en Ufentina aan den Ufens in Latium, — in
299 Aniensis, rondom Tibur en Praeneste, en
Terentona, 'ook in het aequisch gebied, in 241
Velma in het sabijnsche land om Rente, en
als 35ste Quince om Cures, v. s. echter zonder
afgebakende grens, als algemeene tribus met
het oog op latere inlij vingen. Bij deze 35 is
het gebleven. Toen na den. marsischen oorlog
Italia het burgerrecht kreeg, werden de
nieuwe burgers oorspronkelijk bij 8 der bestaande tribus ingedeeld. Zoo behoorden de
steden Hadria, Neapolis en Brundisium tot_
de tribus Maecia, die haren naam droeg naar
het vlek Maecium bij Lanuvium. Reeds in
87 (z. Cornetiae leges van L. Cornelius Cinna)
werden echter de nieuwe burgers over alle
tribes verdeeld. De tribus rusticae stonden
meer in eere dan. de urbanae ; vrijgelatenen
werden dan ook gewoonlijk alleen in de
laatste ingeschreven. Om stemrecht te hebben
moest men in eene tribus ingeschreven zijn
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( zie cieïciuii), ook om eene tesser a fiumenai'ict
te bekomen (zie anvonz).
Triblittim, 1) de belasting, vo'gens het
belastbaar vermogen (ex cense) door rom. burgers te betalen, wanneer de staat geld noodig
had bv. tot het voeren van een oorlog, en
die teruggegeven werd, wanneer de middelen
daartoe aanwezig waren, bv. uit de oorlogsschatting van overwonnen vijanden. Deze
belasting werd oorspronkelijk slechts geheven
van i-es rnanci:pi (z. a.), tot dat Appins Claudius (Claudli n 0 . 5) als censor het geheele
vermogen tot grondslag voor de belasting
aannam. Het tributum simplex was 1 per
mille. duplex 2 p. m. ; het hoogst bekende
is tiiplex. Sedert de verovering van Macedonia in 167 werd het tribueum tijdens de
republiek niet meer uitgeschreven; slechts

Tricesima, zie Caafia.
Trieipitïnlls, familien. in de yeas Lucreia
(Lucreeli n 0 . 1-3).
Trieliuillrn, eene tafel om te eten, met drie
aanligsofa's, ook wel het eetvertrek zelf. Op
elke sofa behoorden, althans wanneer men
gasten had, niet meer dan drie personen aan
te liggen. De dischgenooten lagen met den
linkerarm op kussens gesteund. De drie sofa's
of 7ecti werden summus, med iu s en inca geheeten,
terwijl men ook op iederen leceus een kees
summus, me d ius en imus onderscheidde. Aan
de linkerzijde (het boveneind) van eiken
leeks was somtijds eene leuning om dddr
het afschuiven der kussens te voorkomen.
De eereplaats was het benedeneinde (locus
linus) van den leeks nedius, deze plaats werd
ook locus consuluris geheeten. Op de beide
andere leeli was de
locus summus de
medius lectus.
----eerste plaats. De
plaats van den gast511 mmus heer was de locus
imus locus
medius
( consularis).
locus.
ocus.
summus op den leclus
(Se rvilius
imus, in de onmid(Maecenas). (Vibidius).
Ba latro).
delljke nabijheid
van den voornaam3
dyi ncf Dp
summ us.
;;;- nevenstaande
(Nomenta- 7
6
teekenirigwijzen
ills, anders
devolgorde der
de gastheer).
(Varius). 1
plaatsen
aan; ter_5 vens is de plaatsing
medius.
medius.
der gasten bij den
5
8
maaltijd van Nasi
Mensa.
Viscus
diënus aangegeven
Thurinus).
(lor.Sat. II 8),
j (Nasidienus).
waarbij Nome ntnus op verzoek van
imus.
summus.
den gastheer diens
A
9
plaats heeft inge(Fundanomen. Of de lech
( Porcius).
nius).
nuevenwel juist
zoo geplaatst wakinmaal komt het vóór, tijdens het consulaat ren, is eene andere vraag, daar de dischgevan Hirtius en Pausa, in 43. Een paar malen nooten in de sehuinte aanlagen. Te Pompeii
wordt er, in tijden van grooten nood, van heeft men afbeeldingen en gemetselde ondereen Iribulum temerarium gesproken, waarbij
stellen gevonden, waardoor de volgende
ieder inbrengt, wat hij te missen heeft.
plaatsing aangewezen wordt. Het in gebruik
2) de directe belasting in de provinciën Asia
( van de 1ev Sempronia tot Caesar) en Sicilia,
een soort grondbelasting, Iribufurn soli of
Medius.
a92i. Ook het stipendium der andere provincies wordt wel eens Iribulum genoemd.
Triearnum, TQzdQn'o, drietoppige berg
Summus.
met kasteel op de grenzen van Argolis en
Phliasia, een twistappel tussehen beide staten.
Tricasses, volk in Gallia Transalpina aan
Mensa.
de Sequana (Seine) en den Matrona (Marne)
met de stad Augustobona (Troyes).
Imus.
Tricastïni, volk in Gallia Narbonensis aan
den Isara (Isere). Stad: Augusta Tricastinorum.
Tricca, TQze, stadje in het thessalische
gewest Hestiaeötis, met een zeer beroemden
tempel van Asclepius, aan den voet van den
Pindus. Thans Trikkala.
komen van ronde tafels voerde tot den doorTiichoniurn, Tnthtoi, vlek in Aetolia ten loopenden lectus, in den vorm van een hoefZ. van het nicer Trichönis, Totw ç
ijzer, sigma geheeten (z. a.).
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TRICORII—TRITO.
Tricorii, volksstam in Gallia Narbonensis
aan den voet der Alpen.
Tricostus, familienaam in de pens Tleryifzia (Tler ginii n°. 1-4).
c

Tridentum, tgw. Trente, aan den Athesis
(Adige, Etsch), oorspronkelijk een raetische
stad, kwam later aan de keltische Cenomdni.
De bevolking is raetisch gebleven. In 24
w erd het door de Romeinen bezet. De bewoners der omstreken heeten Tridentini.
Triens, als munt en als gewicht = 4
unciae = / 3 as.
Trierarehia, ret ^oae p:u, de kostbaarste
van alle liturgieën, was de verplichting om
een door den staat aangewezen oorlogsschip
van tuig te voorzien, een jaar lang te onder
bemanning te werven. De-houden
triërarch voerde gewoonlijk het bevel over
liet door heil uitgeruste schip en moest
ook zorgen voor de uitbetaling der soldij
en de verdeeling der levensmiddelen, die
door den staat verstrekt werden. De kosten
beliepen soms een talent. Zie verder oi'it,to-

Triopas, Totón«c, Tot'oi.p, koning van Thessalië, die naar Carië verhuisde end
aa r
Cni'tros
stichtte. Hij liet een heilig woud van Deméter
omhakken om op de plaats een paleis te bouwen. Tot straf werd hij door een slang gedood en met de slang als Ophiuchus (z. a.)
onder de sterren geplaatst. Hij was de vader
van Erysichthon n°. 2.
Triopium, Tob6nt0V, kaap in Caria op de
Chersonesus Cnidia ; hier werden wedstrijden
gehouden ter eere van Apollo Triopius. Zie
Cnidus.

Triphylia,

,

QL(Z .

Trietéris, zetéer1Qi , de helft eener pentaëtéris, het vierde deel eener ennaëtëris.
Trifanum, vlek in de buurt van Sinuessa,
waar in 340 de tegen Rome verbonden Latijnen door den consul T. Manlius Torquatus
Imperiosus (Manlii n°. 10) verslagen werden.
Trifolinus ager, vruchtbare landstreek in
Campania, rijk aan wijn.
Triginta tyranni. — 1) De 30 tyrannen
te Athene, zie zoUáxovza. -- 2) Naar het voor
worden de ver -beldvanTriusPo
pretendenten naar de rom. keizers -schilend
onder en na het bewind van den-kron,die
zwakken Galliënus allerwege opdoken, ook.
met den náam van 30 tyrannen bestempeld.
Trebellius Pollio heeft er 32 opgenoemd,
waaronder twee vrouwen, Zenobia en Victoria.
Verschillende echter kunnen niet eens keizers
genoemd worden.
Trilogia, To t2o74«, z. tetralogia.
Trimerus, Trimetus, het grootste der Diomecléae insnlae, 'z. a.

Trinacria, Trinaeris, Totv«xo^«, TQ^i'azQL
= Sicilia.
Trinobantes, volksstam in Britannia, ten
N. van den Theemsmond, die zich vrijwillig
aan Caesar onderwierp. Hoofdstad: Camalodilnum (Colchester).
Trinundinum of Trinum nundinum, een

termijn van drie nundina of weken van 8
dagen, dus 24 dagen (v. a. een tijd, waarin
drie nundinae (marktdagen) vallen, dus van
17-23 dagen), die voor het samenroepen der
comilia moest in acht genomen worden. Werd
de vergadering bijeengeroepen om te stemmen over een wetsvoorstel, dan werd dit
wetsvoorstel tegelijkertijd bekend gemaakt
(proauly atio rogationis). Zie Caecilia Didia (lex).
7ti)po2ov, z. ^^x^xotcxó^.

Triocala, Tebox«2, sterke bergvesting in
W. Sicilia aan de rivier de Triocala, die
ten W. van Reracléa Mina in zee valt.
Triónes (Septem), ook Seplentrio, eig. de
zeven ploegossen, z. Arctus.
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Totgo ), «,

Z. gedeelte van Elis

(z. a.).

Tripolis, Teo), 1) stadje in Asia aan
den Maeander, op de grenzen van Phrygi a,
Lydia en Caria. -- 2) stad aan de kust van
Pontus aan een gelijknamig riviertje, tusschen Polemonium en Trapezus. -- 3) stad
op de phoenicische kust, gesticht door de
drie steden Sidon, Tyrus en Aradus, en
.

eigenlijk bestaande uit drie steden, wel zeer
dicht bij, doch niet onmiddellijk aan elkander
en elk met haar eigen muren. — 4) thessalisch
distrikt met de steden Azórus, Pythiurn en
Doliche, in liet N. van Perrhaebia. -- 5)
arcadisch distrikt met de steden Callia, Dipoena en Non tcris, in het midden van Arcadia.
-- 6) laconisch distrikt aan de arcadische
grenzen. — 7) kust van Libya (Afrika) tusschen de beide Syrten, met de steden Leptis,

Oea en Sabathra.
Triptolemus, To^7rz6 µ o c , zoon van Celeiis
en Metanira, uitvinder van den ploeg. Uit
dankbaarheid voor de goede ontvangst, die
zij bij Celeis genoten had, gaf Demiter,
nadat hare plannen met Demophon (z. a. n°.
1) mislukt waren, aan Tr. een met draken
bespannen wagen en een aantal graankorrels,
met opdracht de kennis van den landbouw
over de geheele aarde te verbreiden. In de
vele gevaren, die deze tocht opleverde (z.
Carnabon, Lyncus), genoot hij de bescherming
der godin, en toen hij na zijne terugkomst
door zijn vader met den dood bedreigd werd,
dwong zij dezen van de regeering afstand
te doen. Tr. volgde hem op en stelde de
Thesmophoria in. Hij had op verscheiden
plaatsen altaren en te Eleusis een tempel.
— Soms wordt van hem hetzelfde verhaald
als van Demophon, of wordt hij een zoon
van zekeren Eleusis genoemd.
Tripudium, 1) een godsdienstige wapen
uitvoerden, hetzij-dans,zol.eSi
met herhaald driemaal stampen of door telkens drie passen voorwaarts en dan weder
één of twee achteruit te doen. — 2) zie

auguria n°. 3.
Triquetra (= driehoek(q se. insula)

Sicilia.
Tritaea, T9iv(ua, eene der 12 achaeïsche
bondssteden, aan de arcadische grenzen aan
den voet van den Erymanthus.
Tritea, Te z^LCC, TQ&r/ab, stad in Phocis aan
de locrische grenzen, ten N. van den Cephisus.

Trito, TQ&zw, T9&Toyir,
, bijnaam van
Athéna, naar hare geboorteplaats bij het meer

TRITON--TRIUMPHUS.
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Tritnnis in Libye of bij de rivier Triton in
Boeotië.
Tritoll, Tzco>>, zoon van Poseidon en

Amphitrite of Salacia, die met zijn vader en
moeder in een gouden paleis op den bodem
der zee woont.. In latere verhalen wordt
meestal gesproken van een groot aantal
Tritons, wezens van monsterachtig voor
riet een lichaam dat in een grooten-komen,
staart uitloopt, groen haar, breeden mond
niet groote tanden, schubben en kieuwen,
enz. Gewoonlijk hebben zij een groote schelp
in de handen, die zij als trompet gebruiken

Groepen uit

Totzrí/S, het derde gedeelte eener attische
phyle, vóór Clisthenes, naar het schijnt, hetzelfde als Clisthenes verdeelde het
grondgebied van Athene in 30 zotwZ , 10
in en om de stad, 10 in Paralia en 10
op het land. Iedere bevatte drie zoLrrí S,
eene van ieder tiental. Vier valug «Q a, vormden een Tovr c' .
Triumphus, o^«,^/oÇ. De hoogste eer voor
-

een overwinnend veldheer was, een zegetocht
binnen Rome te mogen houden. Daar hij, op
straffe van zijne aanspraken als imperator
(z. a.) te verliezen, niet binnen de stad mocht

den zegetocht van Titus over de Joden (boog van Titus).

en door welker geluid zij op
bevel van Poseidon de onstuimige golven
tot bedaren brengen.
(T. canörus),

Tritonia = Trito.
Tritónis, een van de zoutzeeën in Libye,
in de nabijheid van de kleine Syrte.
Tovronárooé: , drie zeer oude daemonen, die
in Attica vereerd werden. Zij worden zonen
van Zeus en Persephone genoemd, hunne
namen worden zeer verschillend opgegeven.
Soms heeten zij de eerste schepselen, soms
goden van den wind of goden van het huwelijk en den kinderzegen.

komen, verleende de senaat heil gehoor buiten liet pomerium, meest in den tempel van
Bellóna. Werd het verzoek toegestaan, zoo
had de zegetocht ongeveer op deze wijze plaats.
Voorop ging eene afdeeling cornicines, daarop
volgden priesters en offerknechten niet offerdieren niet vergulde horens en omkranst,
hierachter volgden wagens, lastdieren en
dragers niet behaalden buit, goad , zilver,
kostbaarheden, standbeelden, met borden,
waarop de namen der veroverde plaatsen, de
gewonnen veldslagen, het getal der gedoode
vijanden vernield waren. Hierna kwamen de

TRIUMVIRI—TROJAANSCHE OORLOG.
gevangenen geboeid, gevangen vorsten niet
hunne familie in hun volle praal niet de
kroon op het hoofd en met gouden ketenen
gekluisterd, dan de lictoren Biet omlauwerde
en achter hen de veldheer op zijn
zegewagen. Een beeld der overwinning, dat
achter op zijn zegewagen stond, hield een
gouden krans boven 's veldheer's hoofd.
Naast den wagen gingen zijne bloedverwanten en achter den wagen de staf- en hoofd
terwijl de troepen den trein sloten.-oficern,
Tot de bijzonderheden behoort nog, dat op
den zegewagen ook een slaaf stond, die den
triumph itor gedurig toesprak : Bedenk dat
gij een mensch zijt. De stoet trok de stad
door en langs de sacra via den weg op naar
het Capitool. Op het forum splitste zich de
stoet, de gevangenen werden weggevoerd,
het leger ging uiteen, de veldheer bracht
in den capitolijnschen tempel een plechtig
offer aan ` Jupiter. Op het feestmaal, dat
den dag besloot, waren ook de consuls genoodigd, doch dezen verschenen nooit, omdat
de etikette dan zou gevorderd hebben, dat
zij, daar hun imperium het hoogste was,
als hoofdpersonen de eereplaats innamen.
— Eene ovatio is eene kleine zegepraal, z. a.
Triumviri, zie tresviri.
Trivia, bijnaam van Hecate of Diána, als
godin der driesprongen.
Trivieum, een vlek in Z.-Samnium in het
land der Bi.rpini, aan de via Appia nova.
Troas, Tocoác, het land van Troje, het
N.W. deel van Mysia, aan den Hellespont.
Het land was golvend, doorsneden door de
uitloopers van het Idagebergte en door de
riviertjes Satnioïs, Rhodius, Simoïs, Scamander, Thymbrius. Vóór de kust lag het
eiland Tenedos.
Troemi, een der drie gallische stammen
in Galatia en wel in het 0., hoofdstad Tavia.
Troesmis, Teotoo« , vesting aan den Donau

fasces,

in Moesia Inferior, tgw. Iglitza.
Troezen, T w 4 rj ^', stad in het Z.O. van
Argolis, met eene havenstad Pogon tegenover het eiland Calauria. Oorspronkelijk was
de stad waarschijnlijk Ionisch, later dorisch.
Theseus was hier geboren en opgevoed.
Trogilium, TQwyi).tov, uiterste punt van het
voorgebergte My tale tegenover Samus. Ook
een eilandje, dat daarvoor ligt.
Trogilus, Tocoyt os, baai en haven ten N.
van Syracuse.

Troglodytae, Trogodytae,

TQwyí^odi- rc t,

„holbewoners ", zooals men in verschillende
streken der aarde aantrof, in den Caucasus,
in Lybia en elders. In het bijzonder komen
onder dezen naam bewoners der aethiopisch
aegyptische kust aan de Arabische golf voor.
,

Trogus (Pompéius), uit een gallisch geslacht, dat door Cn. Pompeius Magnus het
rom. burgerrecht had verkregen, leefde ten
tijde van Augustus en schreef een uitgebreid
geschiedkundig werk, waarvan later Justinus
(z. a.) onder den titel Historiae Philizpicae
een uittreksel vervaardigde. Ook moet Trogus
over natuur- en dierkunde hebben geschreven.
Troia, Toom -a, of Ilium, hoofdstad van
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Troas, door de Grieken tien jaar lang belegerd
en eindelijk door list genomen en verwoest
(1184). De stad lag in de vlakte tusschen
de stroompjes Simoïs en Scamander. Op den
burcht Per gamzeiu (ook -mus en -ma) vond

men tempels van Pallas Athena en Apollo
en andere heiligdommen. Slechts ééne poort
is bij name bekend, de Scaeïsche, ácí lu^
2z )uaG linkerpoort. Later is door Aeoliërs
een nieuw Troje, novum Ilium, z'^ovv "I^ nov gebouwd . Schliemann en Dörpfeld hebben bij
Hissarlik sporen van het oude Troje teruggevonden: van de vele nederzettingen, die
opgegraven zijn, is de zesde van onderen, het
homerische Troia, de belangrijkste. De muren, die nog gedeeltelijk over zijn, stemmen
overeen met die van Tiryns en Mycdnae ;
men vindt er 3 torens, 3 poorten en een
uitvalpoortje. — 2) stad in het kustland
van Epirus tegenover Corcyra, door Helenus
gesticht. - 3) stad in het land der Veneti,
ten N. der Adriatische zee, gesticht door
-

Anténor.

Troiae (ludus of ladierum), z. Ludus Troiae.
Troilus, Tewo5, zoon van Priamus of
Apollo en Hecabe, uitmuntende door dapperheid, werd door. Achilles gedood.
Trojaansehe oorlog, de oorlog, door de
Grieken tegen Troje gevoerd om de schaking
van Helena door Paris (z. a.) te wreken. Hetzij

uit zucht naar roem, hetzij gebonden door
een eed (z. Helena), namen de meeste grieksche vorsten aan den krijgstocht deel en
brachten zij een leger op de been van 100.000
man, dat in 1186 schepen naar Azië overgebracht werd. Als opperbevelhebber werd
Agamemnon verkozen, nevens hem onderscheidden zich Menelilus, de beide Aiaxen,
Diomedes, Nestor, Odysseus, maar vooral
Achilles, aan de zijde der Trojanen en hun
bondgenooten boven allen Hector, verder
Aeneas, Sarpedon e. a. Daar telkens groote
afdeelingen van het leger op plundertochten
uitgezonden moesten worden, om in de behoefte
aan levensmiddelen te voorzien, vorderde men
met het beleg slechts weinig. In het 10áe jaar
scheen de overgave der stad nog even ver
verwijderd als bij de aankomst der Grieken,
zelfs scheen zich de krijgskans ten gunste
van de Trojanen te wenden, toen Achilles,
door Agamemnon beleedigd (z. Brisëis) zich
een tijd lang aan den strijd onttrok. Maar
toen hij, om den dood van Patroclus te
wreken, zich weder onder de strijders mengde,
viel Hector reeds denzelfden dag onder zijne
handen, en hoewel hijzelf ook kort daarna
sneuvelde, was nu het lot - der belegerde stad
beslist. Eerst werden - ingevolge orakelspreuken Neoptolemus en Philoctètes naar het
oorlogstooneel gehaald en het Palladium geroofd, en toen ook nu nog geweld niets vermocht, nam men list te baat. Het . grieksche
leger trok in schijn af, maar liet een groot
houten paard, door Epdus vervaardigd, ach
waarin zich Odysseus met een aantal-ter,
strijders verborgen hielden. Door zekeren Sinon (z. a.) lieten de Trojanen zich, hoewel
tegen den raad van velen hunner, overreden
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het houten paard binnen de muren te halen,
des nachts kwamen de Grieken uit het paard
te voorschijn en openden de poorten voor het
inmiddels teruggekeerde leger, waarop de stad
verwoest en de meeste inwoners gedood werden. — De trojaansche oorlog en de lotgeval
helden op hun terugtocht-lendrgiksch
naar het vaderland hebben aan Homerus en
de cyclici rijke stof voor hunne gedichten
geleverd, en zijn daardoor de meest algemeen
bekende gebeurtenissen uit het grieksche heldentijdperk geworden.
Tropaeum, xoó;raiov, een zegeteeken, door
een leger op het slagveld opgericht, wanneer
het de vijanden op de vlucht geslagen had.
Door na den slag de oprichting van een
tropaeum toe te laten en verlof te vragen
om de gesneuvelden van het slagveld te halen

en te begraven, erkende men als het ware
de nederlaag geleden te hebben. Het tropaeum
bestond uit een hoop buitgemaakte wapenen
soms aan een boomstam opgehangen, waaraan
men vooraf min of meer een menschelijke gedaante gegeven had. In latere tijden waren
tropaea in het algemeen gedenkteekenen, ter
eere eener overwinning of van een overwinnaar opgericht.
Trophonius, TQoçowvLo;, broeder van Agamedes (z. a.). Oorspronkelijk is hij geen
heros, maar een orakelgod (v. d. ook Zt)s
Teoçcwv^og geheeten), die evenals Amphiaraus
(z. a.) in een onderaardsch hol huist. Hij
had een orakel in een hol nabij Lebadéa,
dat vooral in latere tijden in hoog aanzien stond.
Na verscheiden dagen van vasten, reinigingen, enz., werd men des nachts met een honig koek in de handen in dit hol nedergelaten,
en kreeg men daar in den slaap de gevraagde
openbaringen.
Tros, Tocós, 1) zoon van Erichthonius n 3 . 2
en Astyoche, naar wiep de stad Troje genoemd is. Hij was de vader van Ilus, A ssa racus en Ganymédes. —2) Trojaan, door
Achilles gedood.

Trosmis, T000ui , = Troesmis.
Trossuli, v. s. een woord van etruscischen
oorsprong = equites. Het verdrong voor de
ridders in actieven dienst het woord celeres
en was ten tijde der Gracchen nog in gebruik.
In later tijd beteekent trossulus een fat, een
pronker. - Een plaatsje Trossulum komt in
Etruria voor, ten Z. van Volsinii.

Trotilunl, T curiJ.ov, stadje op Sicilia, ten.
N. van Syracuse, aan de kust.
Traentum, stad in Picénum aan den mond
van den Truentus, de rivier die langs Asculum stroomt. De stad heet ook castrucrz of
castellum Truentinion.
Trutuleilsis portus, haven op de kust van

Britannia, van waar Agricola uitvoer om het
eiland rond te varen, ten N. van de Firth
of Forth.

Tryphon, TOf'gcov, 1) veldheer van Alex.
Balas, verdedigde de aanspraken op de regeering van diens zoon Antiochus VI tegen
Demetrius Nicátor. Later liet hij Antiochus
vermoorden en besteeg hij zelf den troon (142),
wat de Rom,, door zijne schitterende geschenken bewogen, oogluikend toelieten. Toen echter Antiochus Sidétes door de Rom. begunstigd werd, moest Tr. vluchten, hij ging naar
Armenië, waar hij weldra den dood vond
(137). Zijn eigenlijke naam was Diodotus,
Tr. werd hij genoemd om zijn weelderig leven.
— 2) bijnaam van Ptolemaeus IV. — 3) aan
slavenopstand op Sicilia van-voerdin
104; zijn eigenlijke naam was Salvius. Na
zijn dood werd zijn onderaanvoerder Athenio
(z. a.) zijn opvolger. — 4) grammaticus in Alexandria, ten tijde van Augustus, schrijver
van verscheiden werken over grieksche dia
uitgever van de gedichten van-lectn.5)

Martialis.
Trysa, To2o«, stad in het Z. van Lycië,
in het binnenland, in de nabijheid van Myra,,
met het uit de 4de eeuw stammende Heroon,
HQiiov, van Gj olbaschi, waarvan het beeld
naar Weenen is overgebracht. -houwerk
Tuba, een metalen blaasinstrument, recht

van vorm op de wijze eener bazuin of lange
spreektrompet. Zij gaf een dieperen klank

dan

de

gebogen hoorn.

Tubantes, een germaansch volk, bevriend
met de Cheruscers, dat zijn naam heeft nagelaten in Twente (— Tubantia) in Overijsel.
Ten tijde van Germanicus waren zij naar de
streek tusschen Lippe en Ruhr verhuisd en
trokken nog verder Z.O.waarts. Zij losten
zich op in den bond der Franken.
Tubero, familienaam in de Sens Aelia.
Tubertus, familienaam in de Bens Postumia.
Tubilustrium, de vijfde of laatste dag der
Quinquátrus (z. a.), waarop de tubae der
tubicines sacrorum gewijd werden, omdat de
tuba aan Minerva geheiligd was. Een ander
tubilustrium. wordt op 23 Mei vermeld.
Tucea, familienaam in de yens Plotia.
Tuder, oude stad in Umbria, rom. kolonie op een heuvel aan den Tiber.

Tuditi nus, familienaam in de Sens Sentpronia (Sempronii n °. 18-21).
Tuisco, god en stamvader der Germanen,
uit de aarde geboren.
Tulingi, volksstam in Gallia, naburen der
Helvetii.

Tullia, de gemalin van Tarquinius Superbus, de ontaarde dochter van Servius Tullius, die over haars vaders lijk zou gereden
zijn. Zie over andere van dezen naam het
art. Tullii.

T IJLLIAE (LEGES)— TULLII.
Tollias (leges) van M. Tullius Cicero, consul in 63. 1) de ambitu, tot verscherping der
bestaande strafbepalingen. 0. a. verbood deze
wet, binnen den termijn van twee jaar voor
hei dingen naar eenig ambt zwaardvechters spelen aan het volk te geven, tenzij om aan
testamentaire bepalingen te voldoen . De straf
na veroordeeling was tienjarige ballingschap.
— 2) de liberis leyaíionibus, waarbij de duur
er van tot een jaar werd beperkt, zie legaio
libera.
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Metelli (zie Caecilii n°. 19, 20 en 21) en
verdedigd werd door den beroemden pleiter
en consul designatus Q. Hortensius Hortalus
(zie Horlensii n°. 3). In 69 was Cicero curulisch aediel, in 66 praetor (repetundarum),
in 63 consul. In dien tusschentijd hield hij
zijne studiën bij en trad hij bij herhaling
als redenaar en pleiter op. Als praetor hield
hij de oratio de iraperio Cu. Pompei (pio lege
Manilia). Als consul gelukte het hem, de
samenzwering van Catilina (z. Seryii) te

Tulliánum, ondergrondsch kerkergewelf,

onderdrukken, wiens medeplichtigen hij, als

dat slechts licht • en toegang had door eene
opening in de zoldering. Zie career.
Tullii, een oud geslacht, althans 1) Al.
Tullius werd onder Tarquinius Superbus met
verdrinking gestraft wegens het mededeelen
van geheimen. — 2) 211'. Tallies Lonqus, consul in 500. — 3) 161. Tbllius Cicero, die dezen
bijnaam kreeg wegens liet verbouwen en ver
erwten, een man van strenge,-kopenva
ouderwetsche zeden, was de grootvader van
den redenaar. Hij stierf in 106, kort na diens
geboorte. -- 4) M. Tullius Cicero, zoon van
n°. 3, woonde deels te Rome, deels te Arpinum. Hij was een wetenschappelijk man, die
zich aan de opvoeding zijner zoons veel liet
gelegen liggen. —5) M. Tallius Cicero, zoon
van n°. 4, werd den 3den Jan. 106 op een
landgoedje bij Arpinum geboren. Hij genoot
van den dichter Archias (zie Licinii n°. 37)
onderwijs in de letteren, en later van den
rechtsgeleerde Q. Mucius Scaevola (zie ]J ucii
n°. 6) in de studie van het recht. Ook de
redenaar L. Licinius Crassus (zie Licinii n°.
12) had nog een aandeel in de vorming van
den jongeling en hield een oog op diens
opvoeding, doch overleed, toen Cicero eerst
15 jaar was. In de philosophie volgde Cicero
de lessen van den epicurist Phaedrus, ver
wijsgeer Philo-volgensadcmih
van Larisa, die in 88 naar Rome was gekomen, en van den stoicijn Diodotus, in de
welsprekendheid die van den griekschen
rhetor Molo (zie 4pollonius n 0 . 3). Na ernstige,
onverpoosde oefening trad hij in 81 in een
civiel proces voor P. Quinctius op en in 80
in eene causa publica voor Sex. Roscius van
Ameria (zie Roscii) tegen Sulla's vrijgelatene
en gunsteling Chrysogonus. Wegens redenen
van gezondheid ondernam hij nu eene reis
naar Griekenland, en vertoefde een paar j aren
(79-77) te Athene, in Klein -Azië en op
Rhodus, en hoorde de lessen van den academicus Antiochus van Ascalon (zie Antiochus
n°. 21), den epicurist Zeno (z. Zeno n°. 5),
den rhetor Demetrius Syrus (zie Demetrius
nO. _10), den stoicijn Posidonius (z. a.) en
zijn vroegeren leermeester Molo. Geoefend
en hersteld kwam hij te Rome terug en werd
in 75 quaestor te Lilybaeum op Sicilia, in
welke betrekking hij het bewijs gaf van onkreukbare eerlijkheid en zich ook jegens Rome
verdienstelijk maakte door bij de heerschende
schaarschte voor ruimen toevoer van koren
uit Sicilia te zorgen. In 70 nam hij het
proces op zich tegen C. Verres (z. a.), ofschoon deze den steun genoot der machtige

op heeterdaad betrapt (zie o. a. Cornelii n°.
48), zonder vorm van proces ter dood liet
brengen, De senaat kende hem den eerenaam
pater patriae toe, doch in 58 werd hij door
den woelzieken volkstribuun P. Clodius
Pulcher (zie Claudii n°. 17) met eene uitsluitend tegen hem gerichte wet getroffen
(zie Clocliae leyes n°. 5) en moest hij in ballingschap gaan, terwijl zijn huis door het volk
werd omvergehaald. De lex Cornelia van den
consul P. Corn. Lentulus Spinther riep hem
in 57 terug; zijn huis werd op kosten van
den staat herbouwd. Vooreerst trok Cicero
zich nu van de staatszaken terug ; in 52
verdedigde hij T. Annius Milo, beschuldigd
wegens den moord van Clodius, doch zonder
gunstig gevolg; in 51 werd hij zeer tegen
zijn zin als proconsul naar Cilicia gezonden.
Bij zijne terugkomst brak juist de strijd uit
tusschen Caesar en Pompeius; na lange aar
koos Cicero de partij van den laatste.-zeling
Na den slag bij Pharsilus en Pompeius' dood
ontving hij zijdelings van Caesar eene uit
om terug te keeren en werd met-nodig
welwillendheid en voorkomendheid ontvangen. Huiselijk leed en droefheid over den
ondergang der republiek bogen Cicero ter
neder en hij trok zich op zijne landgoederen
terug, waar hij in de studie der wijsbegeerte
troost zocht. Na Caesars dood evenwel (44)
meende hij, dat er een nieuwe dag van vrij
zou aanbreken en kantte hij zich met he--heid
vigheid (in zijne zoogenaamde orationes Philippicae) tegen de willekeurige handelingen
van Antonius (n°. 4). Toen nu, wat Cicero
niet schijnt verwacht te hebben, Octavianus
en Antonius de handen ineensloegen en zich
met Lepidus tot Illviri rei publicae conslituendae lieten benoemen (43), was ook Cicero's
lot beslist, hij werd vogelvrij verklaard; dit
bericht ontving hij op zijn landgoed bij
Tusculum, hij maakte zich wel op tot de
vlucht, doch werd onderweg nabij zijn Formianum door ruiters onder den krijgstribuun
Popilius Laenas, dien Cicero vroeger in een
proces met goed succes verdedigd had, achterhaald en, toen hij zijn hoofd buiten den draagstoel stak, door den centurio Herennies doorstoken (Dec. 43). Hoofd en hand werden hem
afgehouwen en op last van Antonius aan de
rostra te Rome genageld. Cicero is tweemaal
gehuwd geweest, doch van beide vrouwen ge
(zie Terentii n°. 8)-scheidn,vaTrot
om geldelijke redenen, van Publilia (zie Publilii n 0 . 4) wegens verschil van leeftijd en
aard. Uit zijn eerste huwelijk had hij een
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zoon en eene dochter, die voor hem stierf
en wier dood hij zich sterk aantrok. Cicero
is voorzeker de grootste redenaar der Rom.
geweest, als staatsman was hij niet zelf
genoeg ; in voorspoed kinderachtig-standig
ijdel, was hij in tegenspoed zwak en terneer
Hij was de eerste zijner familie,-geslan.
die een curulisch ambt bekleedde. een kwao
novus. Ofschoon uit eene ridderlijke familie,
was hij bij zijn optreden niet rijk, hij ver
zich echter (steeds door eerlijke midde--wierf
len) een groot vermogen, zoodat hij niet
slechts een prachtig huis te Rome bezat,
maar ook verschillende landgoederen, waar
zijn Tusculilnum het meest bekende is.-van
Zijne werken zijn van verschillenden aard:
(t) redekundige werken : Brutus de claris oratoribus (in 46 uitgegeven), Orator, een beeld
van den idealen redenaar (46), de Oralore
(55), en een paar kleinere werkjes. Van zijne
redevoeringen, omstreeks 120- in getal, is de
grootste helft geheel of grootendeels bewaard.
b) staatkundige werken zijn de Republica (54),
en de Legibus (51). c) zedekundige werken:
de Officiis (44), Cato aiaior cle senectute (44),
Laelius de anzicilia (44). d) wijsgeeriqe geschriften : Acaderinica, de Fato, de Finibus
bonorum et malorummz (45), Tusculanae disputationes of quaesíiones (44). e) den eeredienst
betreffende : de Natura deorum en de J)ivina=
lione (44). f) Zijne uitgebreide correspondentie is na zijn dood door zijn vrijgelatene
Tiro (z. a.) uitgegeven en vormt de volgende
bundels : L'pislulae ad diversos of ad fanniliares
(16 b.), ad Atticum, met wien hij tijdens zijn
verblijf te Athene eene innige, levenslange
vriendschap had gesloten (16 b.), ad Q. fratrein (3 b.), ad M. Brutun (2 b.) en één
brief ad 0ctaviuni. Veel van hem, ook gedichten en grieksche geschriften, is verloren
gegaan. — 6) Tullia, de innig geliefde dochter
van n °. 5, geb. in 76, eerst verloofd met Piso
Frugi (zie Calpurnii n °. 11), later (50) gehuwd
met den lichtmis Dolabella (zie Cornelii n°. 38),
welk huwelijk in 46 ontbonden werd ; ze
stierf in 45. Haar vader noemt haar effigies
oris, sermonis, animi mei, ook deliciae nostrae. Na
den dood van Piso (57) is Tullia ook een tijd
lang verloofd geweest met Fu-rius Crassipes.
— 7) 111. Tullius Cicero, zoon van n °. 5, ver
lichtzinnige leefwijze zijn-orzaktedijn
vader veel zorg en kommer. Aan zijne opvoeding werd de meeste zorg besteed; hij
hoorde de beroemdste wijsgeeren en rhetoren.
Na den slag bij Philippi (42), waarin hij
-onder Brutus diende, sloot hij zich bij Sex.
Pompeius aan, doch hij verzoende zich later
met Octavit nus en werd in 30 consul. — 8) L.
Tullius Cicero, broeder van n. 4 en dus een oom
van den redenaar, en zijn zoon, ook L., wijdden
zich ook aan de studie van welsprekendheid
en wetenschappen. — 9) Q. Tullius Cicero,
jongere broeder, van n °. 5, aediel in 65,
praetor in 62 • en daarna (61-58) propraetor
in Asia, diende 54— 52 onder Caesar in
Gallia als legaat en in 51 in Cilicia onder
zijn broeder. In 48 streed hij bij Pharsdlus
aan de zijde van Pompéius. In 43 vielen hij
-

en zijn zoon als slachtoffers der drienlannen.
Q. hield zich, evenals zijn beroemde broeder,
met litterarische studiën bezig; hij schreef
annales en tragoediae. Nog over is een verhandeling de,petitione consulatus. De zoon, ook
Q., was meer op de hand van Caesar geweest. Op zijn gedrag was veel aan te merken
en zijne wispelturigheid was oorzaak, dat
hij, zoodra hij zich teleurgesteld zag, van
de eene partij naar de andere overliep.
10) Er komen nog verschillende Tullii voor,
31. Tullius Decula, consul in 81, L. Tullius,
een van Cicero's legaten in Cilicia en een
vriend van Atticus, e. a. Over Cicero's vrijgelatene 31. Tullius Tiro, zie Tiro.

Tullius (v. a. Iulitis) Valentinus, aanvoerder der Treviri in den opstand tegen Domitiánus, door de Rom. gevangen genomen en
ter dood gebracht.
Tullam, hoofdstad der Leuci, tgw. Toul.
Tullus , familienaam in de yens Volcaíia.
Tullus Hostilius, derde koning der Rom.
(679-640), breidde door gestadige oorlogen
zijn gebied uit (o. a. onderwerping van Alba
Longa, na den strijd der Curiatii, later verwoesting der stad en straf van Mettius Fuffetius). Volgens de sage werd hij door den
vertoornden Jupiter Elicius, dien hij door
bezweringen wilde dwingen, met den bliksem
getroffen.
Tumultus, alarm, plotseling oorlogsgevaar
door onverhoedschen aanval, een niet vooraf
aangekondigde oorlog, Iro) oc, ook
een plotseling oproer.. Mililes lumultuarii, in
haast bij eengeraapte soldaten, on geregelde
troepen.
Tunes, gen. -ëlis, Tunis, T b' , versterkte
stad ten W. van Carthago, aan den mond
eener thans geheel verdwenen rivier. Door
aanslibbing en duinvorming is Tunis thans
geheel van de zee afgesloten geraakt.
Tungri , germaansch volk in Belgica, waar
ontstaan uit de samensmelting van-schijnlk
Eburonen, Aduatucers en andere stammen
tusschen Scaldis (Schelde) en Mosa (Maas).
Hoofdstad : Aduatuca, later Tungri geheeten
(Tongeren in belgisch Limburg), waarschijnlijk verschillend van het Aduatuca, bij Caesar vermeld (z. a.).
Tunica, xt zcov (z. a.), het onderkleed bij
de Rom., een soort van hemd. Men onder
tunica interior of subucula, het-scheid
onderhemd, en het indusium of intusium, dat
over het andere werd gedragen. De vrouwen
droegen om het middel een gordel. Men had
dit kleedingstuk in verschillende lengten,
met en zonder mouwen, terwijl men bij koud
weder er zelfs nog meer dan twee over elkander kon aantrekken, Augustus droeg er soms
vier. De mannen in huisgewaad en de arbeiders
aan liet werk droegen slechts de tunica, geen
toga. De senatoren droegen eene tunica met
breede purperstreep van voren van den hals
tot aan den zoom (talus clavus, tunica laticlavia), de ridders eene met twee smalle strepen (anqustus claves, tunica anqusticlavia).
Turdetiini, Toup3nru o^, voornaam volk in
Baetica, aan beide oevers van den Baetis
-

TURDULI—TYANA.
Gu dalquivir), ongeveer van den Singulus
{Xenil) tot in het Z. van Lusitania (Portubal). Zij waren zeer beschaafd, hadden geschiedboeken, dichtkunst, beoefenden weten
Zij waren geen krijgshaftig-schapen,z.
volk. Voornaamste stad : H.ispalis (Sevilla).
Zie Tartessus. Ook over de Zuidkust van
Lusitania (den Cuneus) zijn ze verbreid. Ver der komen er Turdetani voor in de omstreken
van Saguntum, die echter door sommige

,

schrijvers Torboleti genoemd worden.
Turdnli, ToJ0i )wb, volk in Baetica, ver
oostwaarts van-wantmedTuri
hen wonende. Voornaamste stad : Corduba
(Cordova). Zie Tarlessus.
Turia, kustrivier in het 0. van Tarraconensis, die door het gebied der Edetni liep
en bij Valentia in zee viel; thans de Gua.

dalaviar.
Turma, oorspronkelijk een afdeeling van
30 man rom. ruiterij, in 3 decuriën verdeeld
en onder 3 decuriónes, van wie de eerste de
geheele turma kommandeerde; later eene
schaar, een escadron ruiterij uit de auxilia,
zonder bepaalde getalsterkte.
Turnus, 1) zoon van Daunus en Venilia,
kleinzoon van Danaë, koning der Rutuliërs.
Lavinia, de dochter van Latinus, was met
hem verloofd, en toen nu haar vader hare
hand aan Aenéas schonk, trachtte T. zich
niet geweld van wapenen hierover te wreken.
Hij voerde den oorlog met groote dapperheid,
maar viel eindelijk in een tweegevecht tegen
Aeneas. --- 2) rom. satirendichter onder en
sla Nero, die door lateren niet lof vernield
wordt.
Turones of -ni, volk in Gallia aan den

Liger (Loire), met de hoofdstad Caesarodunum (Tours).
Turpilii. 1) Sex. Turpilius, rom. blij spel
, een tijdgenoot van Terentius, die ook-dichter
grieksche modellen, vooral Menander, volgde.
Van 15 zijner stukken zijn fragmenten over.
Hij overleed in 103. — 2) T. Turpilius Silanus
was pr°aefectus nadrum in 108 onder Q. Caecilius Metellus (Numidicus). Bij de verovering
van Vaga door Jugurtha was hij de eenige
Romein, die gespaard bleef; hij werd daarom
later van verraad beticht en ter dood gebracht.
Turpio, zie Ambivius.
Turrigera, Turrita, bijnaam van Rhea
Cybele, naar de muurkroon, waarmede zij
gewoonlijk afgebeeld wordt.
Turris, 1) ambulatoria, belegeringstoren,
zooals de Rom. in den regel bouwden, wanneer zij voor eene stad het beleg hadden
geslagen. Zij hadden onderscheiden ver
inwendig door trappen verbonden,-diepng,
met eene valbrug en met borstweringen, zooals dit beschreven is bij Helepolis. Zij
waren op raderen of op rollen en waren dus
verplaatsbaar, vandaar de naam. -- 2) als
eigennaam, b.v. Turris Stratónis = Caesarëa
Palaestinae, Turris .Hannibalis op de Oostkust
van het carthaagsche gebied.

Tuscia, Tusei = Etruria, Etrusci.
Tusei, villa van Plinius Secundus (minor).
zie Tifernum n". 1.
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Tusenlum, thans Frascati, sterke latijnsche
stad, ten O.Z.Q. van Rome op een hoogen
rug van den naons A@iclus gelegen, volgens
de mythe door Telegonus, zoon van Ulysses
en Circe, gesticht, reeds vroeg (380, v. a.
echter eerst 338) rom. municipium. In den
omtrek waren tal • van buitenplaatsen van
rom. grootera, 0. a. had Cicero er zijn Tusculdnu7n.
Tuseus (visus), eene straat te Rome, die
van het Veldbrom naar liet forum Romanurn
(Zuidzijde) liep.
Tusdra — Thysdrus.
Tutánus Rediculus, zie Rediculus Potanus
Deus.

Tutéla. Bij de rom. tutéla onderscheidt men
de tatela impuberum en de tutela nauliebris. De
eerste wordt uitgeoefend over kinderen beneden 15 jaar. De voogd had alleen het beheer
over het vermogen van den pupil, maar niet
krachtens zijne voogdij het bestuur over de
opvoeding. Het volledig geldelijk beheer
heet gestio en had plaats zoolang de pupil
niet ouder dan 7 jaar was, doch dan verkreeg
de pupil zelf bevoegdheden, mits onder bekrachtiging (aucloritas) van den voogd. De
tntela mulier2una was van anderen aard. Daar
erne vrouw geene rechtspersoonlijkheid bad,
had eene, die niet in potestate patris, noch
in menu mariti was, een tutor noodig, wiens
bekrachtiging (auctorilas) vereischt werd bij
handelingen, die in rechten geldig moesten
zijn, b.v. vervreemding van res mancipi, het
maken van een testament, het aangaan van
een huwelijk door confarreatio en coëriiptio.
De vestaalsche maagden, als zijnde sui ins-is,
waren vrij van tutela, evenzoo die vrouwen
(sedert Augustus), die volgens de lex Iulia et
Poppaea het ins liberorum hadden. De voogdij
was een recht van den naasten bloedverwant
(proximus agnalus), tenzij de overledene 'bij
testament er anders over beschikt had. Daar
de agnatenvoogdij voor beide partijen somtijds veel onaangenaams had, verzon men een
middel om daaraan te ontkomen. Men kon
de voogdij overdoen, b.v. door eene in iure
cessio voor den praetor, de nieuwe voogd
heette dan tutor cessicius. Doch ook de coënptio
per aes et libram liet zich er op toepassen,
de vrouw ging dan door coëmptio in de
macht van een ander, een emplor fiduciaries,
over, doch niet om te huwen -- want de
coënlptio op zichzelve zonder nuptiae constitueerde nog geen huwelijk. De emptor had nu
de vrouw in mancipio en kon haar vrijlaten
en haar haar vermogen in eigen beheer laten.
Dit is de coemptio cum extraneo fiduciae causa.
— Eene tutela is dativa, wanneer bij testament
een voogd is aangewezen, optiva, wanneer de
vrouw er zelve een mocht kiezen. Was er
geen rechthebbende op de voogdij , dan benoemde de praetor urbanus onder medewerking van de grootste helft der volkstribunen
een voogd (tutela 1Atiliëna, zie lex Atilia en
lex Iulia Titia).

Tutunus (Mutnnus), zie Mutinus Tutunus.
„«, oude, sterke stad in het
Tyana, xà Z (i
Z.W. van Cappadocia aan den voet van den

TYCHE—TYRRHENIA.
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Taurus gelegen, aan den weg naar de Ciliciae portae. Het was de geboorteplaats van
Apollonius n°. 7. Misschien is dit wel dezelfde
stad, die elders Dana (z. a.) of Thoana heet.

Tyehe , Tí'ii, of Fortuna, dochter van
Oceanus en Tethys of van Zeus en Promethéa,
godin van toeval en geluk. Zij wordt afgebeeld met verschillende attributen : gewoonlijk
heeft zij een muurkroon op het hoofd en een
horen van overvloed in de hand, soms heeft
zij een roer of een bol in de handen of staat
zij op een bol. — In latere tijden werd zij
op verschillende plaatsen als beschermster
van den staat vereerd.
Tyche Tíf i, een der onderdeelen van de
stad Syracusae (z. a.).
Tydeus, TiO'éí'q, zoon van Oeneus en Periboea, moest wegens een moord uit zijn vader
vluchten. Hij ging naar Argos, waar-land
Adrastus hem van den moord reinigde en
hem zijne dochter Deipyle ten huwelijk gaf.
Met Adrastus (z. a.) ondernam hij nu den tocht
tegen Thebe, waar hij zich door groote
dapperheid onderscheidde; eens doodde hij
alleen 50 Thebanen, die hem een hinderlaag
gelegd hadden, alleen hun aanvoerder Maeon
liet hij in leven. Hij werd door Melanippus
doodelij k gewond, en toen hij op het punt
was te sterven, verscheen Athéna om hem
met goedvinden van Zeus onsterfelijk te
maken. Amphiardus echter hieuw Melanippus
het hoofd af en bracht dit aan T., die het
doorsneed en het vleesch of de hersens ver
afschuw over zoo groote ruwheid-slond.V
wendde Athena zich af en liet hem sterven.
Hij werd door Maeon begraven.
Tydides, Ti^d^icYr, S, Diomedes, zoon van
Tydeus.
Tyle, Tvk, , stad in het N. van Thracia,
aan de Z. -zijde van den Haemus.
Tyfus , Tí'2os, eiland in de Arabische golf
nabij de arabische kust, met parelvisscherij.
,

Tympaneae, T v 1Ut«vi«l. = Typaneae.
Tymphe, Tipopa, gebergte in het N.O. van
Epirus, evenwijdig aan de macedonische grens
loopende. Het achterliggende land heette
TvMgwia, de bewoners T2,mq)(e ot.
Tymphrestus, TIq or6S, gebergte op de
grenzen van Aetolia en het gebied der Dolopes, met de bronnen van den Sperchéus.
Het verbindt den Oeta niet den Pindus.

Tyndareiis, Tv-Pdéo^oc, -wwç, zoon van
Perieres en Gorgophone of van Oebalus en
Batëa, werd door zijn broeder Hippocoon uit
Sparta verdreven en vluchtte naar Aetolië,
waar koning Thestius hem zijne dochter Leda
ten huwelijk gaf, bij wie hij vader werd van
Castor, Pollux, Helena, Clytaemnestra e. a.
(z. Leda). Hij werd door Heracles op den troon
van Sparta hersteld, en toen Castor en Pol
onder de onsterfelijken waren opgenomen,-lux
gaf hij de regeering aan zijn schoonzoon
Meneldus, of v, a. liet hij zijn rijk uit dankbaarheid aan Heracles.
Tyndarides, Tv1)J«o^cr?yS, Castor en Pollux,
zonen van Tyn darei s.

Tyndaris, Tt^T-dàoi5 Helena en Clytaemnestra, dochters van Tyndareüs.
j

Tyndaris of - nam, Ti'i'cJn c, Tvvcdáedov,
stad op de N oordkust van Sicilia, ten W. van
Messdna, omstreeks 400 door Grieken gesticht,
later gedeeltelijk door de zee verzwolgen.
Typaneae, Tvrzai' a , stad in Elis Triphyliaca, ten N. van Pylus, bij de grens van
Arcadia.
Typh bens, - phon, Ti^q o f c, -qwl , Sp&v, -q iwv,
jongste zoon van Tartarus en Gaea, een verschrikkelijk monster met 100 vuurspuwende
drakekoppen, fonkelende oogen en geweldige
stem, zoo groot, dat hij met het hoofd tot
aan dc sterren reikt. Bij Echidna (z. a.) was
hij de vader van een aantal monsters. Bij
deed een aanval op de goden om hun de heerschappij der wereld te ontnemen, en daar zij
zich niet tegen hem opgewassen achtten,
vluchtten zij naar Aegypte, waar zij zich
verborgen hielden of de gedaante van dieren
aannamen. Alleen Zeus durfde den strijd aan
maar T. overwon hem, sneed hem de-gan,
pezen van handen en voeten uit, en legde
hem daarop in een hol in Cilicië; Eernies en
Pan roofden echter de pezen en brachten ze
weder in het lichaam van Zeus, waarop deze
zich oprichtte, T. met den bliksem (Typhoia
telai verpletterde en in het land der Arimi
in Cilicië onder den grond bedolf, of hem
tot in Sicilië vervolgde, waar hij eindelijk
den Aetna (Tj,phois Aetna) op hem wierp.
Tyrannio, Tveavi'icor, 1) eigenlijk Theophra seas, grieksch grammaticus van Amisus, werd
door Lucullus als krijgsgevangene uit den
mithradatischen oorlog naar Rome gebracht,
doch werd later vrijgelaten en verwierf door
zijn onderwijs roem en rijkdom. Bij ordende
ook de bibliotheek van Apellicon (z. a.), die
door Sulla naar Rome was overgebracht. —
2) eigenlijk Diodes, een Phoeniciër, leerling
van den vorigen. Hij was slaaf geweest van
Terentia, de vrouw van Cicero, en stond ook
later no met Cicero in betrekking. Hij
maakte vooral veel studie van de werken
van Aristoteles, waarover hij verscheiden
werken schreef.
Tyras, TI QeC, 1) later ook Danasíris, riv.

van Sarmatia, thans Dniëster. — 2) stad aan
den mond daarvan, thans Akkierman. Zie
TJritae.

Tyriaeum, Trotaioi', stad in Lycaonia, nabij
de phrygische grenzen.
Tyrii, Tfotoi, 1) de inwoners - van Tyrus.
-- 2) bij rom. dichters de Carthagers, als
van tyrischen oorsprong, zie Dido.
Tyritae, Tve r«t, milesische kolonisten aan
den mond van den Tyras.

Tyro; T2vow, dochter van Salmóneus en
Alcidice, bij Poseidon moeder van Pelias en
Neleus (z. Enipeus), bij Cretheus van Aeson,
Pheres en Amythdon.
Tyrrheni, Tyrseni,

Tveaq—'oi',

Tv90 p oi, z.

Etruria. Op Lemnus en Imbrus komt een

volksstam voor, die door de Grieken Tyrseni
genoemd werd. Herodotus noemt dezen echter
Pelasgi.

Tyrrhenia,

fl„oo i'^«

= Etruria.

Tyrr/ie-

num mare — mare in, feruai, de Tyrrheensche.

of Toscaansche zee.

TYRRHE US—TJLPII.
Tyrrhnus, TtQ1r6;, TUQ(Y., ZOOfl van den
lydischen koning Atys, bracht eene pelasgische kolonie uit Lydië naar Italië en gaf zijn
naam aan Tyrrhenid (Etruri) ; v. a. is hij
een zoon van ileracles en Omphale of van
Telephus en eene Amazone Hiera.
Tyrrh(e)us, herder van koning Latinus.
Ascanius doodde op de jacht een tam hert,
dat aan T. behoorde, wat aanleiding gaf tot
den oorlog tussehen Aendas en de Latijnen.
In de hut van T. werd Silvius, de zoon van
Aeneas en Lavinia geboren.
Tyrtacus, TiQrioç, elegisch dichter, die
ten tijde van den tweeden 1nessenischen oorlog
te Sparta leefde. Hij wordt soms een Spartaan of een Milesiër genoemd, maar volgens
liet meest bekende, doch weinig geloofwaar
dige, verhaal was hij een Athener. De Spartanen zouden namelijk van het deiphisehe
orakel den raad gekregen hebben, te Athene
een aanvoerder tegen de Messeniërs te vragen,
waarop de Atheners hun T., een kreupelen
schoolmeester, zouden gezonden hebben, die
echter door zijne liederen den gezonken moed
der Spartanen deed herleven, zoodat de krijgskans spoedig keerde. De gedichten van T.
werden langen tijd door de Spartanen en
andere Doriërs hoog in eere gehouden, wij
bezitten er van nog slechts weinige overblijfsels.
Tyrtatuas, TfQTLO0Ç, de oorspronkelijke
naam van Theophrastns.
Tyrus, TQo, de meest vermaarde stad
van Phoenicië, overvleugelde hare moederstad
Sidon. De stad lag eerst op het vasteland,
doch op zekeren tijd bouwden de Tyriërs eene
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nieuwe stad (in het 0. T. Zor genaamd =
rotsen) op de vóór de kust liggende eilandjes,
die door koning Hiram reeds door een dam
onderling verbonden waren. De stad is belegerd door den Assyrischen koning Salivanezer IV (727-723), en toen is Oud -Tyrus,
fl(iaVi iO, ingenomen. Door Sanherib (705—
682) is ook Tyrns zelf ingenomen en schatplichtig geworden. Na den val van Niniveh
kwam het in de macht van Nebukadrezar.
Het stond toen op met al de naburige staten,
en werd 13 jaar (586-573) te vergeefs belegerd. Later kwam het onder Perzische. heerschappij, maar bleef nu bloeiend. Ook Palaetyrus bleef als voorstad van Nieuw-Tyrus
bestaan. liv 387 werd Tyrus door Euagoras
no. i stormenderhand ingenomen. Alex. de
Gr. belegerde Tyrus 7 maanden lang, en
wierp een zwaren dam door de engte, die
Nieuw -Tyrus van het vasteland scheidde. In
332 nam hij de stad in en beval niemand te
sparen behalve hen die in de tempels de
wijk hadden genomen ; 2000 Tyrirs werden
gekruisigd, 30000 werden als slaven verkocht, doch de Sidoniërs wisten nog 15000
aan boord hunner schepen te bergen en te
redden. Wel herstelde Tyrus zich gedeeltelijk van den slag en bleven de purperverve
rijen, weverijen en metaalfabrieken bloeien,
ook onder rorn. heerschappij, doch het kreeg
in Alexandria eene mededingster, die het in
de schaduw stelde. De (l arn, door Alexander
aangelegd, is door aanslibbing eene landeugte
geworden. Van de tyrische voikpiantingen is
Carthago de beroemdste geworden.
,

0J
Ubii, germaansch volk, met de Rom. bevriend en bij hunne naburen, de Sueven, gebaat,
op den rechter Rijnoever van den Laugona
(Lahn) tot beneden het tegeriw. Keulen. 0etavinus liet hen in 38 door zijn legatus pro
praetore M. Vipsanius Agripa naar den liiikeroever overbrengen, waar hun oppidurn
U6iorum later (50 n. Chr.) den naam Colonict
Aguippna (z. a.) kreeg, waarna zij zelven
Ayrijipinenses werden geheeten. De hun ingeruimde grond behoorde vroeger aan de
Treveri.
Udaeus, Oi&Loç een van de Sparten, z.
Cadmus.

Ufens, riviertje in Latium, dat met den
Amasnus vereeriigd nabij Tarracina in zee
valt en door gebrekkige nitwatering de pomptjnsche moerassen heeft gevormd. De een
noemt den Ijfens een zijtak van den Amasenus, de ander juist omgekeerd.
Ulixes, Ulysses = Odysseus.
Ulpia Trahina, zie Castra Veleia.
Ulpia Noviomagus, zie iVoviomagui n. 4.
U1pini. 1) Domilius Ulpianus, uit Tyrus,
beroemd jurist ten tijde van keizer Alexander

Sevdrus, wiens vriend en raadsman hij was
en onder wien hij hooge ambten bekleedde. In
228 n. C. werd hij als praefectns praetorio des
nachts in het paleis overvallen en vermoord
door de soldaten, die over de strenge tucht
ontevreden waren. Van zijne talrijke geschriften (o. a. ad edicarn praeoris in 81 boeken,
ad edicturn aediliurn cw-ulium in 2 boeken, en
ad Masurium Sabnumu, in 51 b.) zijn slechts
weinige fragmenten over, doch in de pandecten zijn vele uittreksels overgenomen. 2) Ulpianus van Emesa, schrijver van rhetorisehe werken en 0. a. ook van schölia op
Demosthenes, onder Constantijn den Gr.
Ulpii, rom. geslacht uit Italica in Baetiea.
1) M. f7pius Traiuus, vader van den keizer,
was door adoptie onder de TJlpii gekomen.
Hij onderscheidde zich onder Vespasinns als
generaal in den joodschen oorlog en later als
stadhouder van Syria tegen de Parthen (76
n. C.). - 2) M. U/p. Traianus, rom. keizer
98-117 na C.; zie Traianus. - 3) U/p.
Marcel/as, bekwaam jurist in het tijdperk der
Antonijnen. - 4) U/pius Cuinitus, adoptief
vader van Aurelidnus.
-
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Ultor, wreker, 1) bijnaam van Jupiter als
straffend god. — 2) bijnaam van Mars, Wien
door Octaviánus bij Philippi een tempel beloofd
werd voor de wraak op de moordenaars van
Caesar. Van dezen tempel, die eerst in 2 ingewij d kon worden en aan het Forum Augusti
stond, zijn nog eenige zuilen overgebleven.
Ulubrae, onbeduidende plaats in Latium,
aan de Pompttnae paludes, slechts bekend
door de scherts van Cicero over de menigte
kikvorschen, die in den omtrek kwaakten.
Umbilicus . I)e bladen der boekrollen werden geplakt aan een hollen stok of dunnen
houten cylinder, waarom zij bij het weg
werden opgerold. Door dezen cylinder-bergn
liep een andere stok, die aan beide zijden
uitstak en daar van knoppen (cornea, urzbilici) was voorzien. Aan den knop kon men
het handschrift vasthouden bij het lezen.
Umbra. Een genoodigde bij een feest of
maaltijd mocht bij de Rom. een ongenooden
gast medebrengen, die dan zijne umbra werd
genoemd. Een aanzienlijke gast bracht er wel
eens twee mede.
Umbria, ' 00 1 otxr, gewest van Midden- Italia
tusschen Cisalpina, Etruria, het sabijnsche
land en de Adriatische zee. De Urahrii, '0,^i3oGzon, hadden vroeger ook Etruria bewoond,
doch waren door de Etruscers daaruit ver
terwijl later de gallische Senones-dronge,
aan den anderen kant hun land binnendrongen. In 308 werd Umbria door de Rom. onder
na de uitroeiing der Senones in-worpen
280 'weder niet hun gebied vergroot.
Uneia, als munt en gewicht 1 / 12 as. Ook
dikwijls gebruikt voor 1 / 2 in het algemeen,
b. v. heres ex uncia, erfgenaam voor 1/ 12.

Unelli = Venelli.
Unxia, bijnaam van Juno als huwelijks

naam heeft betrekking op de ge--godin;e
woonte, om de deurposten van het huis, dat
door een jonggehuwd paar betrokken zou
worden, te zalven.
Upis, Ol, cb , 1) bijnaam van Artemis als
helpster van barende vrouwen. — 2) bijnaam
der rhamnusische Nemesis.
Urania, 0i orw^a, 1) muze van de sterren
gewoonlijk afgebeeld met een hemelbol-kunde,
in de hand. --- 2) bijnaam van Aphrodite (z. a.).
— 3) nimf, dochter van Oceanus en Tethys.
Uranidae, Ot Qui A &, de Titanen, zonen
-

-

„

,

van Uranus.

Uranus, Oift wió , oudste zoon en later echt

werd bij haar vader van-genotvaG,
de Titanen, Cyclopen en Hecatonchiren. Hij
was de eerste beheerscher van het heelal,
en daar hij vreesde door zijne kinderen van
de heerschappij beroofd te zullen worden,
wierp hij de Cyclopen en Hecatonchiren in
den Tartarus. Doch Gaea, hierover vertoornd,
zette de Titanen tegen. hun vader op, en
onder leiding van Cronus (z. a.) ontnamen
zij hem de heerschappij. Het bloed, dat uit
de wonden vloeide, die Cronus zijn vader toebracht, viel deels in zee en verwekte daar
het schuim, waaruit Aphrodite geboren werd;
uit dat, wat op de aarde viel, ontstonden
de Erinyen, Giganten en melische nimfen.

Urbigenus .— Verbigenus.
Urbinum, naam van twee umbrische steden 1) Me/am-ease, ten N. van den Metaurus in
het binnenland gelegen, thans Urbino. -- 2)
P102-lease, rom. municipium, ten Z. van Vettona, en in de nabijheid van Mevania.
Urbs Salvia, stad der Pollentini, in het.
N. van Picënum, zie Pollen/ia n°. 1.
Uria, Oî a, bij Herod. ` Yoe«, oude hoofdstad van Iapygia aan den weg van Brun-

disium naar Tarentum =- Hyria n°. 3.
Uriunl, 0vvtoz', zeestad in het landschap,
Daunia, in Apulia, ten N. van den Mons
Garganus, aan den Sinus Urias, wel te onderscheiden van Uria of Hyria, dat in het
binnenland ligt.
Urins, OvotOS, bijnaam van Zeus, den
schenker van gunstigen wind op zee.
Uscana, versterkte hoofdstad der Penestae
in Illyris graeca, aan den bovenloop van de
rivier Drilon.
Usipetes, germaansch volk, verbonden met
de Tencteri, deelden in de lotgevallen dezer
laatsten.

Usipii = Usipetes.

L stiea, 1) kleine heuvel in het sabijnsche,
nabij het landgoed van Horatius. — 2) —
Osteodes, 'OOlRwcF17;, eilandje ten N. van Sicilia.

Usneapio, usus, verkrijging van eigendom
(dorliniur2) door verjaard bezit (possessio). --Usuccrpio pro herecle. Eene onbeheerde erfenis
werd als gemeen goed beschouwd, waardoor
de erfgenamen genoodzaakt waren ze ten spoedigste te aanvaarden; zoolang dit niet was
geschied, kon ieder zich zaken er van toeeigenen. Onder de keizers hield dit op.
Utica, 'Izti;:/, oude tyrische volkplanting,
aan denzelfden inham gelegen als het jongere
Carthago. Het was omstreeks 1170 gesticht,
het omringende land was zeer vruchtbaar en
de nabijzijnde bergen waren rijk aan metalen.
Utica bleef tegenover Carthago een onafhankelij ke stad, hoewel het natuurlijk den druk
der machtige zusterstad niet ontgaan kon. In
den tweeden punischen oorlog stond het
Carthago bij, doch in den derden koos het
beslist partij voor Rome; daarvoor kreeg het
een aanzienlijk gedeelte van het carthaagsche
gebied en werd het tot hoofdstad der provincie
Africa verheven. In de burgeroorlogen koos
Utica de zijde van Caesar; Cato (Utieensis),
die er het bevel voerde en van Beene overgaaf wilde hooren, bracht zich toen om het
leven (zie Porchi n°. 8). Door Augustus zeer
begunstigd, genoot Utica lang een grooten
bloei. Later is het verwoest door de Arabieren,
doch er zijn nog uitgebreide ruïnen' van
overgebleven.
Uxellodunum, sterke stad der Cadurci in
Aquitania, op eene steile rots, die van
drie zijden door den Oltis (Lot) werd omspoeld. Omtrent de juiste ligging is men liet
niet geheel eens.
Uxentis, eiland aan de W.punt van Gallia,
thans Ouessant.
Uxentum of Uzentum, stad der Sallentini in
Calabria, geheel in het Z. op den weg naar
het promunturium Sallentinum.

LTXII—VALENS (FLAVIUS).
Uxii, Oi^$to^, een der roofzuchtige stammen
in het gebergte, dat Susiane van l'ersis en
Media scheidt. Zij betwistten Alex. den Gr.
den doortocht.
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UXor is elke wettig gehuwde rom. vrouw.
Om maler f amilias te wezen, moest de vrouw
in mane mariti zijn, anders was zij uxor lan-tummodo.

It
Vacalus = Vahalis.
Vacatio munerum, zie Beneficiaries (miles)

en Commealus.

Vacca, Vaga, Cáy«, 1) aanzienlijke han

provincie Africa, op de gren--delstain
zen van INTumidia, ten ZW. van Utica, waar
goede dagreis verwijderd
derd was.-vanhet
Tijdens den Jugurthijnschen oorlog behoorde
het aan Jugurtha, en werd het door Metellus
verwoest, later werd het eene_ rom. kolonie. -2) stad in Byzacéne, ten Z.W. van Hadru-

mëtum.
Vaccaei, volk in Hispania Tarraconensis
aan den bovenloop van den Durius (Douro)
tusschen de Celtiberiërs en de Asturiërs. Zij
bebouwden den grond in gemeenschap. Zij
waren een dapper volk, waarmede de Carthagers veel last hadden. Hoofdstad: Pallantia.

Vaeuna, sabijnsche godin van den landbouw. Men bracht haar offers, wanneer men
in het begin van den winter van den arbeid
op het veld of uit den oorlog huiswaarts
keerde, daardoor kreeg zij de beteekenis van
eene godin van rust en verpoozing van den
arbeid (litare Vacunae — vacuum esse). Soms
wordt zij geïdentificeerd met Ceres, Minerva,
Venus, Diana of Bellona, soms ook met Victoria. Zij werd vooral te Rekte en Tibur
vereerd.
Vada, 1) gen. -cv, sterkte der Batavieren,
die op zeer verschillende plaatsen wordt
gezocht, aan de Waal bij Wamel of Druten,
of bij Wadenoijen in den Tielerwaard. Wageningen is het stellig niet (zooals men
weleens gemeend heeft), daar geen Rom.
plaatsen ten N.. van den Rijn gevonden
worden. — 2) gen. -oruni — wadden, naam
van enkele kustplaatsjes, als: Kade Volaterr(ina op de etruscische kust in het gebied
der stad Volaterrae aan de door het riviertje
Caecina gevormde moerassen, — Vada Sabalia,
op de kust van Liguria, haven of reede der
stad Sabata of Savo (Savona).
Yadimónis laces, een klein rond meer in
Etruria nabij den Tiber, een eind boven Horta.
Het water was zwavelig en droeg kleine drijvende eilandjes. Het was eene heilige plek,
die den Etruscers tot vergaderplaats diende.
Bij dit meer werden zij in 309 door den dictator L. Papirius Cursor (Papirii n°. 6) en
-

in 283 door den consul P. Cornelius Dolabella Maximus (Cornelii n°. 35) verslagen.
Vadimonium, borgstelling, de belofte om
op den bepaalden dag voor den praetor of
den rechter te verschijnen, waarbij oorspronkelijk, ten einde preventieve hechtenis te
ontgaan, het stellen van een borg werd ge
bij wegblijven voor een zekere-vorde,i

som gelds aansprakelijk bleef. De grootte der
borgstelling hing af van den aard van het
geding, doch mocht het bedrag van 100000
as niet te boven gaan. Hieraan zijn verschillende uitdrukkingen ontleend : vadimovium
sistere, zijn borgtocht gestand doen, verschijnen; vad. deserere, den borgtocht in den
steek laten, wegblijven ; vad. imponere, borgstelling eischen ; vacl. cone(pere, de borgstel
vad. di Eerre, de vervulling-lingformue;
der belofte op de lange baan schuiven.
Vaga — Vacea.
Vagienni of Bagienni, ligurisch volk ten
Z. der Taurini, niet de hoofdstad Augusta
-

Vagiennorum (Bagiennorum).
Vahalis, de tegenw. rivier de Waal.
Valens (Flavius), rom. keizer in het 0.,
364-378 na C. Na den dood van Iovidnus
in 364 werd Flavius Valentinidnus I, zoon
van zekeren Gratidnus, een Pannoniër, tot
keizer uitgeroepen. Hij nam zijn jongeren broes
der, den bovengenoemden Valens, tot medekeizer aan en vertrouwde hem het 0. deel
des rijks toe. Valens had met vele moeielij k=
lieden te kampen ; aan de Bene zijde bedreigden
de Perzen zijn gebied, aan den anderen kant.
de Gothen, terwijl een bloedverwant van den
vroegeren keizer Iulianus, met name Procopius, die waarschijnlijk zelf op den troon
had gehoopt, in opstand kwam, en tot overmaat van ramp eene hevige aardbeving in
365 groote streken van zijn rijk teisterde.
De opstand werd in 366 onderdrukt, Procopius werd onthoofd en de Gothen in 369 tot
vrede gedwongen. Met Perzië bleven de grens
slepende. Valens zelf was vrij-geschiln
goedhartig, doch zijn schoonvader Petronius
maakte zich zeer gehaat en de ontevreden
hierover uitte zich in samenzweringen-heid
tegen den keizer. In 375 verzochten de
Westgothen, door de Hunnen opgejaagd, om
eene wijkplaats ten Z. van den Donau. Onder
Fritigern en Alavisus trokken 200000 strijdbare mannen met hunne gezinnen de rivier
over en kregen woonplaatsen in Thracia.
Eene schaar Oostgothen onder Alatheus en
Saprax volgde hen. De hebzucht en trouweloosheid van den rom. stadhouder Lupicinus,.
die de Gothen aan den bittersten hongersnood prijs gaf en hunne aanvoerders op een
maaltijd te Marcianopolis poogde om te
brengen, hadden een opstand ten gevolge.
Valens snelde van . Antiochië naar Constantinopel om zich in persoon aan het hoofd
van het leger te stellen ; hij werd echter bij
Hadrianopolis geheel verslagen en moest
gewond de vlucht nemen in eene boerenhut,
die door de Gothen in brand werd gestoken„
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VALE NTIA —VALE RIA (LEX).

zoodat de gewonde keizer in de vlammen
omkwam (378). Zijn eenig zoontje Valen.
tinianus was reeds in 372 overleden. Zijn
opvolger was Theodosias de Groote.
Valentia, 1) stad der Edetni in Hispania
aan de Middellandsche zee door U. Brutus
in 138 gesticht, door Pompeius in den oorlog
tegen Sertorius verwoest, later herbouwd,
thans Valentia. - ) stad der Cavari in
Gallia Narhonensis, rom. kol., aan den Rhodanus (Ilhône), thans Valence. - 3) stadje
in Calabria ten Z.Z.O. van Brundisium, ook
Vaientiuni, Valeium of Ba/esium (y eheeten. 4) T7bo Kcdentia, lat. kol. op de kust van
het land der Bruttii, het oude Hippo of
Hipponiam, onder Augustus met uitgebreide
werven en tuighuizen voorzien. - 5) het
zuidelijk gedeelte van Britannia barbara of
Caledonia (Sehotland), waarschijnlijk de streek
tussehen de twee wallen (zie Brieannict), door
Theodosius den Gr. (379-395 na C.) voor
korten tijd tot rom. prov. gemaakt.
Vaientiniiinus, naam van drie rorn. keizers.
1) Val. I (L. F/aviu), zoon van Gratittnus,
een Pannoniër, werd in 364 na den dood van
lovidnus keizer en nam zijn broeder Valens
tot mederegent voor het 0 , aan; terwijl hij
zelf het W. bleef besturen. Hij had tot nog
toe meest in lagere officiersrangeu gediend,
0. a. in Gallia, onder Julianus; hij was een
man van een indrukwekkend uiterlijk, een
rechtschapen meusch, een wakker krij gsman,
in weerwil zijner gestrengheid bij het leger
zeer gezien. In 367 benoemde hij zijn zoon
Gratidnus tot medekeizer voor het W. Hij
had veel te doen met de grenzen te beschermen en de invallen der Alemannen, Quaden,
Sarmaten, Saksers, Picten en Scoten af te
slaan. Hij versterkte inzonderheid door eene
linie van verschansingen de open ruimte
tusschen Rijn en Donau. In 375 overleed hij
aan eene beroerte te Brigetio in Pannonia.
Bij was een begunstiger der wetenschappen
en stichtte scholen. - ) Val. if, zoon van
a°. 1, geb. in 371, werd bij zijns vaders
dood door de hovelingen tot keizer uitgeroepen onder den invloed zijner moeder lustina,
en door zijn lialfbroeder, den edelen Grati
anus, bereidwilli' als medekeizer erkend. In
383 werd Gratianus door Maximus (Magnus
Clemens) omgebracht, die hem opvolgde onder
voorwaarde, dat ItaliË en Africa aan den
twaalfjarigen Val. zouden blijven. Toen Maximus echter ook dezen bedreigde, zond Theodosius de Gr. een leger te hulp onder den
Frank Arbogastes, die Maximus versloeg en
ter dood liet brengen. In 392 evenwel bracht
Arbogastes ook Valentinianus om, te Vienna
(Vienne aan den Rhone), toen de jonge keizer
aan de willekeurige handelingen van den
heersehzuehti g en Frank paal en perk wilde
stellen. Arbogastes plaatste daarop Eugenius
op den troon, die echter in 394 bij Aquileia
door Theodosius werd verslagen, gevangen
genomen en ter dood gebracht, terwijl Arbo
de hand aan zichzelven sloeg. • 3)-gaste
1oi. III (F/arias Piciciclus), roni . keizer 425
—455 na C., zoon van Conilantius III en

van Placidia, de zuster van keizer Honorius.
Constantius had zich in 420 door Honorius
tot medekeizer laten aannemen, doch was reeds
in 421 g estorven, waarna Placidia en haar
zoon door Honorius verbannen werden en naar
Constantinopel trokken. Toen Honorius in
423 stierf, maakte een der hooge ambte
naren, Johannes, zich van den troon meester.
Ardacurius echter en Aspar, generaals van
den oost-rom. keizer Theodosius III, brachten
den vierjarigen Val. met diens moeder naar
Rome en plaatsten hem op den troon. Flacidia
werd regentes. De voornaamste steunpilaar
harer regeering was de veldheer Aëtius, die
het wankelende rijk tegen Westgothen en
Vandalen verdedigde. Sedert 427 leefde Atius
in hevigen twist met een ander generaal,
Bonifacius, stadhouder van Africa. Het gelukte Aëtius zijn mededinger den voet te
lichten, die in 429, door wraakzucht gedreven,
de Vandalen onder 0-eiserik naar Africa
liep, waarop aldaar het vandaalsche rijk
ontstond. Dc keizer zelf zag zijn leven lang
met onverschilligheid het rijk afbrokkelen
en leefde slechts voor zijne uitspattingen.
Gallia, Hispania en Britannia waren reeds
onder zijn vader verloren gegaan. In 450, na
den dood zijner moeder, werd het west -rom.
rijk door de Hunnen bedreigd, doch het
gelukte Aëtius, met behulp der Westgothen
en Franken Attila bij Chalons-sur -Marne in
451 te verslaan. Aëtius werd uit wantrouwen
in 454 op last van Val. omgebracht, doch
reeds in 455 onderging de keizer hetzelfde
lot door de hand van Petronius Maximus
( z. a.), wiens vrouw hij onteerd had.
Valentlnus (T u llius of Julius), zie Tullius
Vcdentiuus.

Valeria, 1) stad der Celtibëri in Hispania,
aan den Sucro. - 2) = Varia (z. a.). - 3)
sedert keizer 0 alerius de oostelijke strook
van Pannonia langs den Donau, welk stuk
als eene afzonderlijke provincie Vaeuics van
Pannoniii gescheiden werd.
Valeria (lex) de provocaioue van den
-

consul M. Valerius Corvus (ITalerii n°. 13)
in 300, zie Vctlerzae (leges) de provoccikone.
Valeria (lex) van den volkstribuun Valerius Tappo, (188), waarbij aan de steden
Formiae, Fundi en Arpinum, die de civitus
sine sujicigio hadden, het volle burgerrecht
verleend werd ; de inwoners van Formiae
en Fundi werden in de tribus Aemilia, die
van Arpinum in de tribus Cornelia opge
noinen. Langzamerhand werd dit voorrecht
ook aan de andere inunicipia (z. a.) verleend.
Valeria (lex) de cserecslieuo, van den consul
L. Valerius Flaccus (Valerii n°. 24) in 86,
waarbij de schuldenaars hunne schulden
konden afdoen door betaling van der
hoofdsom.

Valeria (lex) de Set/u dickitore, van den
interrex L. Valerius Flaccus (T7cslerii n°. 22)
in 82, om Sulla tot dictator voor zijn leven
te benoemen. Hierbij werden alle. handelingen van Sulla als consul en proconsul,
en wat hij in het Oosten had vastgesteld, goedgekeurd, tevens de proscriplioues, bonoruni

VALERIA (VIA)--VALERII.
seciiones, en aqi ovum assignationes. Hem werd
alle macht over leven en goed zijner mede
verleend, en de macht om wetten-burges
te maken en het staatsbestuur te regelen,
onder den titel dictator legC ibus seribundis ei
reipublicae constituendae.
Valeria (via), van Rome over Tibur (welk
eerste gedeelte via Tiburtina heette), Carseoli, Alba Fucentia naar het gebied der
Paeligni, en verder langs den Aternus tot
aan de Adriatische zee.

Valeriae (leges) van den consul P. Valerius Poplicola in 509 na de verdrijving der
koningen. 1) de provocaíione : ne quis magistratus eivena Romanurn adversus provocationem
necccret reeve verberaret. — 2) dat aan den
slaaf Vindicius, die de samenzwering ten
gunste van Tarquinius ontdekt had, vrijheid
en burgerrecht zouden geschonken worden.
— 3) de perduellione, waarbij het streven
naar alleenheerschappij met doodstraf werd
bedreigd. Deze wetten zijn verzonnen, daar
P. Valerius Poplicola, zoo hij al bestaan
heeft, toen geen consul geweest is. Zie
Falerii n°. 1.
Valeriae (leges) de provocatione. Het ver
opmerking, dat er drie wetten hierover-dient
bestaan van drie verschillende Valerii. De
eerste (509) stelde wel het ins provocationis
ad popslum ir_, doch bevatte geen voldoende
strafbepaling tegen schending daarvan. De
tweede (lex Horatia Valeria, 449) verbood
voor het .. vervolg ooit weder eenig nieuw
ambt zonder provocatio in liet leven te
roepen. De derde (300) van den consul M.
Valerius Corvus onderwierp misschien den
dictator aan de provocatio. De eerste wet
is apocryph, daar er toen geen Valerius
consul geweest is, maar ze heeft bestaan vóór
de lex Aternia Tarpeia van 454. V. s. bestond
de provocatio reeds in den koningstijd, en
benoemde daarom de koning, om zich niet
aan de vernedering bloot te stellen, dat zijn
uitspraak door het volk werd vernietigd,
voor elke kapitaalzaak afzonderlijk twee
mannen, qui de perduellione iudicarent (II viri
perduellionis). V. a. is de provocatio eerst
ingesteld door de wet van Valerius Corvus,
en zijn beide vorige wetten, evenals de lex
±1 ternia Tarpeia, verzonnen.
Valeriae Horatiae (leges), zie Horatiae
Faleriae (leges).
%ra1eriánus. 1) P. Licinius TTalerianus, rom.
keizer 253-259 na C., had zich onder
Alexander Sevérus en diens opvolgers in
den oorlog onderscheiden en was stadhouder
van Raetia, toen hij in 253 door zijne sol
keizer werd uitgeroepen. In de-dateno
laatste 18 jaren, na de vermoording van
-

Alex. Severus door C. Julius Verus Maximinus, had het rijk niet minder dan 11
keizers en tegenkeizers gekend : Maxi,ninus,
Gordidnus I en II, Pupiénus Maximus, Caelius
Balbinus, Gordidnus III, Philippus Arabs,
Decios, Treboniánus Gallus, Hostiliá,nus,
Aemili ,nus. Het was ook Valeridnus niet
gegeven, orde te brengen in den toestand
van verwarring. In 259 werd hij bij een
SCIILIMMER en DE BOER.
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onderhoud met den perzischen veldheer verraderlijk gevangen genomen en tot zijn dood
toe (268) gehouden. Het verhaal luidt, dat
hij den perzischen koning tot voetbank moest
dienen, wanneer deze te paard steeg. — -2)
17alerianus, jongere zoon van n°. 1, werd
met zijn halfbroeder Galliénus in 268 voor
Milaan vermoord. — 3) P. Licinius Cornelius
araleriánus, zoon van Galliénus, werd door
het krijgsvolk te Colonia Agrippina aan den
tegenkeizer Postumus in handen geleverd en
op last van dezen omgebracht (259).
Valerii, een patricisch geslacht van sabijnschen oorsprong ; onder Romulus en Titus
Tatius zou een zekere Volusus Valerius naar
Rome gekomen zijn. 1) P. Valerius Poplicola,
waarschijnlijk eene geheel legendaire figuur,
waarvan - zeer jonge berichten het volgende
vertellen : hij was een der mannen, die het
koningshuis hielpen verdrijven. Reeds in
het eerste jaar (509) der republiek nam
hij als consul de plaats in van L. Tarquinius Collatinus en bekleedde dezelfde
waardigheid nogmaals in 508, 507 en 504.
Zijn bijnaam had hij te danken aan zijn eerbied voor de rechten en de souvereiniteit des
volks, die hij o. a. betoonde door de instel
provocatio ad populum en het weg--ling_der.
laten- der bijlen uit de fasces binnen het
pomerium. Hij streed roemrijk tegen de Etruscers, Vejenten en Sabijnen en stierf in 503.
Zie Tlaleriae (leges) de provoeaiione. — 2) M.
Valerius K olusus, broeder van n°. 1, nam ook
deel aan de oorlogen tegen Porsëna, de Sabijnen
en de Latijnen, was, in 505 consul en in
494 dictator, in welke hoedanigheid hij alles
aanwendde om eene schikking tusschen de
.patriciërs en de uitgeweken plebs tot stand
te brengen. Dit geheele verhaal is verzon
zie secessio plebis, íribuni plebis, Menenii-ne,
n°. 1. — 3) P. en H. I7alerius, zoons van
n°. 1, onderscheidden zich in den slag bij het
meer Regillus in 496. — 4) L. Valerius Polusus Potitus, verzette zich tegen de lex Cassia
agraria in 486, zie Ayrariae "lees en Cassii
n°. 1. Hij was consul in 483 en 470. — 5)
P. llalerius Poplicola, consul in 475, zege

-praldeovVjntSabie.I
460 sneuvelde hij in zijn tweede consulaat
bij de herovering van het Capitool, dat door
den Sabijn Herdonius des nachts door overrompeling ingenomen was. — 6) L. Tlalerius
Poplicola Potitus, zoon van n°. 5, legde in
449 met zijn ambtgenoot M. , Horatius Barbdtus de geschillen bij, die door de willekeur
der tienmannen ontstaan waren en zege
7) C. 1lalerius-praldeovAqus.—
Potitus Folusus, consulairtribuun in 415, 407
en 404, en consul in 410. -- 8) L. 1/alerius
Potitus, zoon van n°. 6, consulairtribuun in
414, 406, 403, 401 en 398, streed bij herhaling overwinnend tegen Vejenten, Volscen
en Faliscers. — 9) L. Valerius Potitus, nog
jong, in 392 tot consul gekozen, overwon de
Aequers bij den berg Algidus. — 10) L.
T7alerius Poplicola, consulairtribuun in 394,
389, 387, 383 en 380. — 11) P. Tlalerius
Potitus Poplicola, consulairtribuun in 386, 384,
41.
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380, 377, 370 en 367. — 12) M. 17 alerius
Poplicola, consul in 355 en 353, streed tegen
de Tiburtijnen en Volscen. — 13) M. Valerius Corvus verkreeg zijn bijnaam door een
tweegevecht in 349 met een reusachtigen
Galliër, dien hij overwon doordat zich op
diens helm een raaf nederzette en hem in het
gezicht met vleugels en snavel sloeg en pikte.
In 348 was hij consul, schoon eerst 23 jaar
oud, en later nog in 346, 343, 335, 300, en
als suffectus voor de zesde maal in 299, terwijl hij tweemaal dictator was, in 342 en 301.
Hij behaalde verscheidene overwinningen op
naburige volken, o. a op de Samnieten in 343
bij den berg Gaurus. Deze overwinning is
echter verzonnen, evenals de geheele eerste
samnietische oorlog. Zoo groot was het ontzag
voor zijn naam, dat zijne benoeming tot consul
in 300 de Etruscers van een oorlog afschrikte.
Toch was hij meer een voorstander van zachte
dan van strenge maatregelen. Hij stierf algemeen geacht en bemind in den ouderdom van
100 jaar. -- 14) 11. Valerius Jlaximus, consul
in 312, streed in dit jaar, en ook later als
legaat, met roem tegen de Samnieten. — 15)
P. Vctlerius Laevinus, consul in 280, ver
bij Heraclëa tegen Pyrrhus. ---lordensag
16) M. (M') Valerius .Maximus Messalla of
1Jlessäla, consul in 263, behaalde met zijn
ambtgenoot M. Otacilius Crassus op Sicilia
eene zegepraal op de Carthagers en hun bondgenoot Riero van Syracuse. Hij bracht van
Catana den eersten zonnewijzer naar Rome.
Omtrent zijn censuur zie Sempronii n°. 17.
— 17) P. Valerius Fallo, consul in 238, werd
in Gallia Cisalpina eerst door de Bojers en
Liguriërs verslagen, doch eindigde met hen
te overwinnen. — 18) Al. Valerius Laevinus,
streed in 215 als praetor tegen de Carthagers, en werd in 214 tegen Macedonië uit
hij consul en veroverde-gezond,i210was
hij Agrigentum op de Carthagers, terwijl hij
in 208 en 207 met eene vloot op 's vijands
kusten stroopte. In 205 bracht hij het beeld
van de Magna Mater van Pessinus naar
Rome. — 19) L. Valerius Flaccus, in 195

consul met M. Porcius Cato (maior), overwon de Bojers en Insubriërs in Cisalpina
en woonde in 191 onder M.' Acilius Glabrio
den slag bij aan de Thermopylae tegen Antiochus III van Syria. In 184 was hij censor met zijn vriend Cato. — 20) C. Valerius
Flaccus, broeder van n°. 19, een losbol, werd
tegen zijn zin tot (amen Dialis gekozen en
gewijd, en wijzigde toen zijne manier van
leven geheel en al, zoodat hij een ingetogen
mensch werd. Het was in onbruik geraakt,
dat de Hamen Dialis in den senaat zitting
nam ; gesteund door de volkstribunen, doch
met hevige tegenkanting van de senaatsleden, nam Flaccus weder zitting. In 199
werd hij aedilis curulis ; daar de priester
van Jupiter geen eed mocht zweren, legde
zijn broeder dezen namens hein af. — 21)
C. Falerius Laevinus was in 189 de voorspraak
der Aetoliërs, toen het de vaststelling der
vredesvoorwaarden gold; in 176 bestreed. hij
als consul de Liguriërs. — 22) L. Valerius

Fleeces was in 100 consul met C. Marius
met wien hij echter volstrekt niet samen
Hij was in den Sullaanschen tijd prin--werkt.
ceps senates, en werd in 82 na den dood der
consuls tot interrex benoemd, zie Valeria ier
;

de Sulla dictalore. — 23) C. V dlerius Fleeces,
consul in 93, bestuurde Gallia en overwon de
(lalliers; hij was later een aanhanger van
Sulla, en bracht in 81 den Celtiberiërs eene
zware nederlaag toe. — 24) L. Valerius Fleecus werd in 99 aangeklaagd door C. Appuleius Decianus, was consul suffectus in 8G
in plaats van C. Marius (z. lex Valerie de
aere alieyzo) en liet zich ook het bevel in
den mithradatischen oorlog opdragen tegenove r. Sulla. Hij werd echter in 85 te Nico
zijn legaat C. Flavius Fimbria-medaor
vermoord. — 2) L. 17alerius Fleeces, zoon
van n°. 24, vergezelde zijn vader naar Azië,
en diende later in Cilicië en op Creta. In
63 maakte hij als praetor zich verdienstelijk
jegens den staat tegenover de Catilinarii.
Hierop kreeg hij Azië als provincie. In
59 wegens afpersingen aangeklaagd, werd
hij schitterend door Cicero verdedigd en
vrij gesproken. — 25a) L. Valerius Praeconinus, legates van L. Mallius (Manlii n". 15),
sneuvelde in 78 in een strijd tegen de opgestane Aquitaniërs..— 26) 11. Valerius Messëla
Niger, consul in 61, een uitstekend redenaar.
— 27) 1W. Z alerius - lessëla, neef van n°. 26,
werd, ofschoon met veel bedekte en openlijke tegenwerking, tot consul voor liet jaar
53 gekozen. In 51 werd hij door toedoen van
Pompeins van omkooping beschuldigd, doch
door den redenaar Q. Hortensius Hortalus
vrijgepleit. In den burgeroorlog koos hij,
Caesars partij . — 28) M. Valerius Messëlcc
Corvinus, uitstekend redenaar en goed letterkundige, streed bij Phillippi aan de zijde van
Cassius en Brutus, doch ging later over tot
Octavinus. In 34 onderwierp hij de Salassers in de Alpen, in 31 was hij consul, in
27. overwon hij de Aquitaniërs, waarna hid
praefectus urbi te Rome werd. Hij was zeer
bevriend met den dichter Tibullus, die heng
in 31 zou vergezellen in den oorlog van
Octavianus tegen Antonius, doch ziek te.
Corcyra moest achterblijven. Ook had hij met
Horatius omgang. Hij zelf schreef ook, o. a.
in het grieksch over de burgeroorlogen, en.
latijnsche redevoeringen; ook schijnt hij verzen te hebben gemaakt. — 29) M. Valerius
Messala lfessallïnus, zoon van n°. 28, aan
wiep Ovidius van Tomi uit eenige gedichten
heeft gericht, consul in 3, werd naar Germania
gezonden, en later naar Dalmatia om den
opstand van Bato te onderdrukken. Omtrent.
zijn broeder, door adoptie tot de Aurelii
overgegaan en llf. Aurelius Chile Maximus
311essálinu,s genoemd, zie zlurelii n°.8. -- 30)
C. Valeries Triarius was admiraal van Pornpeius in den oorlog tegen Caesar en sneuvelde
in 48 hij Pharsdlus. Cicero voert hein in
zijn werk cie F'inibus bonorum et maloruyn sprekende in. --- 31) Valerius Asialicus uit Gallia
was een hoofdpersoon bij den moord van Caligula, die hem zwaar had beleedigd. Door zijn
-
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rijkdom werd hij onder keizer Claudius het
slachtoffer dec beruchte Messalina (ka/eril n°.
33). Hij liet zich de aderen openen (47 n. C.). 32) Yctierius Asiaficus, zoon van dl. 31, ondersteunde tijdens Nero den gallischen opstand
van Vindex. Later sloot hij zich aan bij
Vitellius, wiens schoonzoon hij werd. 33)
Valeria Messalna, echtgenoote van keizer
Claudius, eene der meest zedelooze en gewetenlooze vrouwen, die de geschiedenis kent,
wilde ook de aanzienlijkste ron i. vrouwen
dwingen haar ontuehtig voorbeeld te volgen.
Zij spaarde niemand, die haar hebzucht of
haai haat had opgewekt, ook hare verwanten
niet. De zwakke Claudius liet zich geheel
door haar leiden, totdat eindelijk haar ontrouw hem de oogen opende en hij haar ter
dood liet brengen (48). - 34) L. I7alerizes
Gciuilus 211essalinus, een berucht verklikker
onder Domitinus, die zelfs toen hij blind
was dit bedrijf nog voortzette.
Onder de schrijvers, die den naam Valerius
dragen, komen de volgende in aanmerking.
- 35) Q. Valerius Sornus, uit Sora in Latium, redenaar en, naar het schijnt, een
dichter van naam, door Cicero echter om
zijne uitspraak van het Latijn berispt. Hij
werd door Pompeius in 82, toen hij volkstribuun was, terechtgesteld. - 36) Ka/erius
/Inlias, uit Antiurn in Latium, leefde ten
tijde van Sulla en schreef zeer onbetrouwbare anndles van Rome's stichting af tot op
diens tijd. Livius heeft er veel uit geput.
- 37) Valerius Cato, uit Gallia Cisalpina,
had in den sullaanschen burgeroorlog zijn
vermogen verloren en moest, om in zijn onderhoud te voorzien, les geven in taal- en dichtkunde. Hij is met C. Licinius Macer Calvus
( Licinii n 0 . 6) de aanvoerder van de nieuwe
richting in de poëzie, de neoerici, waartoe
ook Catullus behoorde. Of de gedichten Dirae
en Lydia, die op zijn naam staan, van hero
zijn, is niet uit te maken. 38) Q. Valerius Caullus, rom. dichter, werd ongeveer in
84 te Verna geboren uit eeoc vermogende
familie. Van zijn leven is weinig bekend.
Hij leefde op vriendschappeljken voet met
Cicero, Hortensius, Cornelius Nepos e. a. In
57 vergezelde hij den praetor C. Memmius
Gemellus naar Bithynia en bezocht op deze
reis in Troas het graf van zijn diep door
hem betreurden broeder. Hij bezat eene villa
bij Tibur en eene te Sirmio bij Verona aan
den lacus Bencus (Garda-rneer. Onder den
naam Les/Jia bezingt hij Clodia, de zuster
van den tribuun P. Clodius Puicher en echtgenoote van Q. Metellus Celer (zie Clau (1 ii
n°. 18), die hij hartstocheljk beminde totdat
haar wangedrag hem afstiet. Hij stierf waarschijnlijk in 54. Wij hebben van hem nog
116 grootere en kleinere lyrische gedichten
en epigrammen. Het meest munt hij uit in
erotische poëzie. Zijn verzen, soms wat ouderwetsch getint, zijn rijk aan gevoel en liefe
lijke gedachten, eenvoudig doch keurig van
taal. Hij was de eerste rom. lierdichter, die
grieksche versmaten bezigde. - 39) Valerius
Maxirnus, niet tot de patricische gens Vale-
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ria behoorende, verkeerde in behoeftige omstandigheden, totdat Sex. Fompeius (consul
14 n. C.) zich zijn lot aantrok. Tusschen 26
en 32 na C. schreef hij zijn eenig werk
Facloî-urn el dieloruiiz rnernoi-abiliu,n libii IX,

een werk zonder letterkundige waarde wat
den stijl betreft, waarin daden en gezegden
onder verschillende rubrieken gesorteerd zijn.
Zie Cornelius Vepos (Cornelii n°. 58). Toch
is het werkje in verschillende tijden veel
gelezen en hebben anderen er uit geput en
er weder uittreksels van gemaakt. - 40)
II. Valerius Probas, zie Probes n°. 2. - 41)
C. TTalerius Flaccus (Selinus Balbus), episch
dichter uit den tijd van Vespasianus. Hij
heeft 8 boeken /frgonaulica gedicht, bewerkt
naar het gedicht van Apollonius Rhodius
( z. a. n°. 1). Hij is gestorven, kort voor 92
na C. - 42) 711. l7alerius ]lIuliues z. Mut(l)iues.
Valgii. 1) J. Valgius streed in Hispania
onder Caesar, doch liep tot de pompejaansche
partij over. - 2) C. Valyius Rufus, een vertrouwd vriend van Horatius, een geleerd en
veelzijdig ontwikkeld man, ook schrijver en
elegieëndichter. Uit zijne werken (ie iralalione (van rhetorischen aard), de rebus per
epist'ulam quaesilis (taalkundige onderzoekingen) hebben Plinius, Gellius e. a. veel geput
en aangehaald. Ook schreef hij een onvoltooid leerdicht de hei-barzsia viuibus, dat door
Plinius met lof vermeld wordt. Horatius ontried hem het dichten van elegieën en, ofschoon Tibullus vleiend van hem zegt: aeterno
propior non aller Hornero schijnen de ouden
hem toch slechts eene zeer bescheiden plaats
onder de dichters te hebben aangewezen.
Vallis Poenïna, de Zuidkant van het meer
van Genève en het Boven-Rhone-dal (t w.
Wallis, Valais). De streek vormde een onderdeel van de kleine provincie Llpes Grciiae
ei Poeninae, die later tot Raetia behoorde.
Hier woonden vier, waarschijnlijk ligurische
of raetische stammen : Nantudtes, Veragri,
Sedüni en Viberi of Ijberi.
Valium Antonini, grenswal in Schotland
tegen de invallen der noordelijke volkeren
aangelegd door keizer Antoninus Pius in
142 n. C., tusschen de Firth of Clyde en de
Firth of Forth, zie Boclotria en Briio'nnia.
Valium Hadriani, grenswal in Noord-Engeland tegen de invallen der Caledoniers aanlegd door keizer Hadrianus in 122 n. C.,
tussehen den Solway Firth en den mond van
g

de Tyne. Z. Brilannia.

Vandali of Vandili, Odraoi, een germaansch volk, dat een tijd lang aan het
tegenw. Reuzengebergte woonde, dat dan ook
wel Vandalici monies wordt genoemd. Vervolgens trokken zij naar Dacia en ten tijde
der groote volksverhuizing naar Hispania,
waar zij nog hun naam in (W)andalusië hebben achtergelaten. In 429 n. C. staken zij
( zie Valenlinianns III) naar Africa over
onder hun koning (+eiserik en stichtten er
een vandaaisch rijk met Carthago tot hoofdstad. Geiserik schiep eene 'vandaalsche zeemacht, die de schrik werd der Middellandsche
zee, veroverde Sardinia, Corsica en Sicilia
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en deed in 455 eene landing in Italië, zie Maxiiaus (Petronius). Bij deze gelegenheid werd
Rome vreeselijk geplunderd; wat waarde had,
werd meegesleept, doch de schepen met Rome's
kunstschatten beladen, vergingen door storm
voor • zij Carthago hadden bereikt. Na Geiseriks dood in 477 verzwakte de macht der
Vandalen voortdurend, totdat hun rijk onder
,den laatsten koning, Gelimer, in 534 door
lustinianus' veldheer Belisarius vernietigd
werd.
Vangiones, germaansch volk op den linker
Rijnoever in Belgica. Hoofdstad : Borbetomagus, thans Worms.
Vannius. Na de verdrijving van Marobodans (zie kTarconianni), werden aan een gedeelte
van zijn volk in de streek tusschen Marus
(March) en Cusus (Waag) woonplaatsen aan
onder een koning uit het volk der-gewzn,
Quaden, genaamd Vannius (18 n. C.). Deze
breidde zijn rijk voortdurend uit, tot hij in
i)0 door Vibilius, den koning der Hermunduren en door Vangio en Sido, de zonen
zijner zuster, verdreven werd, en een toevlucht vond in het Romeinsche rijk. Het Rijk
van Vannius bleef echter bestaan, en kwam
nu aan de bovengenoemde neven, die aan het
Rom. rijk trouw bleven. De onderdanen worden gewoonlijk Suévi genoemd, hetgeen de
algemeene stamnaam is.

Varagri = Veragri.
Var+laei, z. Barcdiaei.
Vargautéii. 1) L. Varyunteius, rom. sena-

tor, handlanger van Catilina, belastte zich met
de taak, Cicero te vermoorden. — 2) Vargunteius, legaat van Crassus, sneuvelde in den
parthischen oorlog.
Varia, schilderachtig gelegen vlek aan de
via Valeria ten N.O. van Tibur, op een heuvel aan den Anio. Tot de buurtschap behoorde
het landgoed van Horatius.
Varia (lex) de 7naieslate van den volkstri
dat een gerechte--bunQ.VarisEyd,
lijk onderzoek moest worden ingesteld, wie de
italische bondenooten tot het opvatten der
wapenen hadden opgeruid (91). Dit was olie
in het vuur, en hierop ontbrandde dan ook
de marsische oorlog.
Varii. 1) Q. T7 arius Sucronensis, uit Sucro
in Hispania, meer bekend onder den bijnaam
Hybrida, dien het volk hem gaf, omdat zijn
burgerrecht door sommigen werd betwijfeld,
stelde als volkstribuun in 91 de heillooze
lex Varia de maiestale voor, waardoor de italische bondgenooten, die zich reeds gewapend
hadden om Rome liet burgerrecht af te dwingen en die op enkele plaatsen reeds tot oproer waren gekomen, zóó verwoed werden,
dat zij Rome den ondergang zwoeren. Hij
was een goed redenaar. Hij was, naar men
zeide, medeplichtig aan den moord van zijn
ambtgenoot M. Livius Drusus en werd ook
beschuldigd van vergiftiging van Q. Caecilius Metellus Numidicus .(Caecilii n°. 13).
Later werd hij krachtens zijn eigen wet
veroordeeld, ging in ballingschap en werd
op wreedaardige wijze vermoord; hoe, is niet
bekend. — 2) T sirius Cof la (= wijnvat)

was een deelgenoot der drinkgelagen van
Antonius, die hem echter eens aan een maaltijd door zijne slaven liet geeselen. Later
komt hij als bevelhebber eener legerafdeeling
in den mutinensischen oorlog voor. — 3) L.
Marius Rufus, rom. dichter uit den kring van
Maecénas, een vriend van Catullus en Ver gilius en ook van Augustus. Aan hem en
Plotius Tucca droeg Vergilius op zijn sterfbed de uitgaaf zijner Aentis op. Varius was
ook werkzaam voor de toelating van Horatius
in den kring van Maecenas. Als treurspel dichter stond hij hoog aangeschreven; zijn
Tk esíes werd opgevoerd bij de spelen ter
viering van de overwinning bij Actium en
,door Octavidtinus met een geschenk van een
millioen sestertiën beloond. Hij was vooral
beoefenaar der epische poëzie, Maeonii carniinis ales, zooals Horatius hem noemt. 0. a.
schreef hij een gedicht de more en een Panegyricus Auçjusti. Nagenoeg alles van hein is
verloren gegaan. — 4) Varius Avitus Bassic

anus = Heliogabalus.
Varini, volk in Germania aan de kust der
Oostzee, in het tegenw. Mecklenburg, behoorende tot die volkeren, die de godin Nerthus
vereerden.
Varinii, een onberoemd geslacht.
Varisti, zie Naristi.
Varro, familienaam in de yens Terentia en
de yens Visellia.
Varus (= krombeen), familienaam in ver
Zie A1, fen(i)us, Attii (n'. 4),-schilendgt.

Quincíilii.

Varus, thans Var of Varo, tussehen Nicaea
(Nizza, * Nice) ten 0. en Antipolis (Antibes)
ten W., grensrivier tusschen Gallia Narbonensis en Italia (Liguria).
Vas, hij die borg blijft, dat een gedaagde
ter terechtzitting zal verschijnen; zie vadimoniuna. Een borg voor het nakomen eener
aangegane verbintenis wordt praes genoemd.
Vasarium, eigenlijk gereedschapsgeld, de
som, die aan den stadhouder eener provincie
werd uitgekeerd voor zijne uitrusting.
Vascones, volksstam tusschen den Ibérus

(Ebro) en de Pyrenaeën, in de tegenw. baskische gewesten (Biscaye, Guipuscoa, Navarre).
Hoofdstad : Pompelo (Pampeluna). Als eerre
bijzonderheid vindt men opgeteekend, dat
zij blootshoofds ten strijde togen. Ook in
Aquitania woonden stamgenooten, ofschoon
onder andere namen. Hun naam leeft nog
voort in de namen Basken en Gascogne. Het
W. deel der Pyrenaeën heette naar hen TTasconum saltus.

Vatieánus (mores), een berg aan de rechterzijde van den Tiber, doch nooit in den
kring van het oude Rome opgenomen. De
wijn, die er groeide, was bekend als slecht.
Vatiniae (leges) van den volkstribuun
P. Vatinius in 59. 1) de imperio C. Caesaris,
waarbij aan Caesar bij plebisciet Illyricum
en Gallia Cisalpina als provinciën toegewezen
werden. Deze wet werd doorgedreven niette
heftig verzet van den consul MI.-genstad
Calpurnius Bibulus, wiens ambtgenoot Caesar
zelf was. De senaat voegde er nog Transal-
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ping bij, uit vrees, dat ook deze provincie
(die destijds nog alleen uit Narbonensis bestond) anders . ook nog door het volk aan
Caesar ten deel zou vallen. — 2) de alternis
consiliis reiciendis, waarbij vermoedelijk aan

den aanklager en den beklaagde nog eenetweede wraking van rechters werd toegestaan,
wanneer de eerstgewraakte reeds door andere
•

vervangen waren (zie iudex). — 3) omtrent
de uitzending eener kolonie door Caesar naar
Comum, als voorpost tegen de Alpenbewoners.
-- 4) rogatio de L. Vettii iudicio; deze ging
niet door, zie Vettii n°. 3.
Vatinii. 1) P. Vatinius uit Reite beweerde
in 168 van de Dioscuren de gevangenneming
van koning Perseus vernomen te hebben. —
2) P. Vatinius, afstammeling van n°. 1, een
der fortuinzoekers uit Caesars tijd, had in
63 de quaestuur op giet zeer eervolle wijze
bekleed en was in 59 volkstribuun. Als zoodanig diende hij Caesar (zie Vatiniae leges),
met wien hij in 58 naar Gallia, ging. Later
te Rome wegens knevelarij aangeklaagd, die
hij als quaestor had bedreven, wist hij met
behulp van Clodius de rechters door geweld
schrik in te boezeroen. In 56 trad hij in de
zaak van P. Sestius tegen dezen en diens ver
doch werd onmiddellijk-deigrCcop,
daarna door Cicero in eene opzettelijke rede
ontmaskerd. In 55 o erd hij praetor;-voering
in 54, wel niet ten onrechte, van omkooping
hiertoe beschuldigd, werd hij ter wille van
Caesar door Cicero verdedigd. Ook in het ver
bleef Vatinius Caesar trouw. In den bur--volg
geroorlog versloeg hij in het begin van 47
de Pompeiani bij het eiland Tauris, en verjoeg ze uit de Adriatische zee. In 45 ging
hij als proconsul naar Illyria, maar na Caesar's dood gaf hij de provincie over aan Brutus.
Vecta of Vectis, eiland op de Zuidkust
van Britannia, thans Wight.
Vectigal. Onder vectigalia verstaat men
de indirecte belastingen en wat men betaalt
voor het gebruik van staatseigendommen.
Hiertoe behoorden o. a. 1) pórtorinni, haven-,
brug- en weggelden en in- en uitvoerrechten.
— 2) script „tra, liet” weidegeld dat bij het
inscharen van vee op de weidegronden van
het staatsdomein (pascua publica) werd betaald.
-- 3) . verpachtingen van het vischrecht en
van houtkap in de bosschen van den staat,
van concessies voor ontginning en exploitatie
van mijnwerken, krijt -, zout- en steengroeven.
-- 4)
vicesima nwanumissionum, 5 °/, van de
getaxeerde waarde, bij vrijlating van slaven
te betalen. Deze belasting was ingevoerd
door de lex Manlia van 357. — 5) sinds den
keizerstij d, vicesima hereditaturu,- een successie
0 / 0 bij erfenis, wel te verstaan-rechtvan5
van erfenissen ex iure Quiritium; daarom gaf
Caracalla in 212 na C. aan alle vrije inwoners het burgerrecht, om over het geheele
rijk dit recht te kunnen heffen. -- 6) de
pacht voor het gebruik van aver publicus
en in de provinciën de decumae van tiend plichtige landerijen. — 7) centesima rerum
venalium; een verkooprecht op alles wat binnen
Italië werd verkocht, eene instelling van

Augustus. — 8) accijns op eetwaren, door
Caligula ingesteld. -- 9) quinquagesinia man2.c(pioruni venaliuni, een overgangsrecht bij
verkoop van slaven, van 2 °/ o , door Augustus
ingevoerd, door Claudius verdubbeld. —
10) een entreegeld voor de publieke privaten,
onder den naam vectigal foricarunm et urinae,
ingevoerd door Vespasiánus. -- 11) eene belasting op de nijverheid, patentbelasting, van
Alexander Sevérus. — 12) vectigal ex aquaeductibus voor het uit de waterleidingen naar
de huizen afgevoerde water ; cloacarium voor
het recht van waterloozing in de openbare
riolen, enz. — Voorzoover zij er toe geschikt
waren, werden de vectigalia door de censoren
verpacht sumnmis pretlis. Omrlinis causa werd een
begin gemaakt met de oesterbanken in den
lacus Lucrinus. Neemt neen veetigalia . in den
meer algemeenen zin van staatsinkomsten,
dan kan hiertoe ook de rechtstreeksche belasting, stipendium (z. a.), uit de provinciën
worden gebracht. In de provinciën Sicilia
en Africa was het stipendium geheel ver
tienden. Italia was van grond -vangedor
geheel vrij (zie ook ius italicum).-belasting
Over het tributum der rom. burgers, dat niet
tot de eigenlijke belastingen kan gerekend
worden, zie tributunl.

Vectones = Vettones.
Vedius Pollio, vrij gelatene, rom. ridder,
een nietswaardig mensch, ontzaggelijk rijk,
verkwistend en meedoogenloos. Bij zekere
gelegenheid, dat Augustus bij hem te gast
was, werd diens bescherming ingeroepen door
een slaaf van Vedius, die wegens het breken
van een voorwerp van murrha (z. a.) door
zijn meester veroordeeld was om in den vischvijver geworpen 'te worden - en tot spijs voor
de alen te dienen. Augustus gelastte toen
aan zijne lictoren, alle murrha in het huis
stuk te slaan. Vedius Pollio stierf in 15, na
Augustus tot erfgenaam van liet grootste
-

gedeelte zijner bezittingen benoemd te hebben,
o. a. van zijne prachtige villa Pausilypum

(Zonderzorg, Sans-Souci) tusschen Neapolis
en Puteoli.
Vegetius Rentitus (Flavius) schreef aan
het einde van de 4de eeuw na C. een epitome
rei militaris, eigenlijk eene compilatie, zooals
de schrijver zelf erkent, van verspreide berichten en mededeelingen, die hij bij ver
nd e - oudere schrij vers heeft aangetroffen,-schile
aangevuld met hetgeen hij aan de keizerlijke
verordeningen heeft ontleend. Ofschoon dikwij ls oud en nieuw zijn dooreengeward, heeft
het werk, bij gebrek aan andere en betere
krijgskundige geschriften, voor ons eene niet
geringe waarde. Waarschijnlijk moet een werk
over veeartsenijkunde van een zekeren P. Vegetius Renatus, uit denzelfden "tijd, ook aan
hem worden toegeschreven.
Veiento (A. Fabrieius), werd onder Nero
in 62 n. C. verbannen, omdat hij in schot
senatoren en priesters beschimpt-schriften
had. Onder Domitiiinus was hij als debtor
berucht. Hij was consularis.
Y éii, Ozrtot, oude en machtige etruscische
stad op Bene hoogte aan de rivier de Cremera,
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VEIOVIS, VEDIOVIS, VEDIUS—VENATIO.

liet flinke muren, waarvan nog sporen aan
zijn. Het uitgebreide gebied werd alter-wezig
L eiens of Veienet u.s genoemd. Daar Veii en
Rome slechts ruim drie uren van elkander
lagen, moest Rome's opkomst spoedig eene
botsing uitlokken. Reeds onder de regeering
van Romulus wordt een oorlog met Veii
vermeld. Ten laatste werd het in 396, vol
overlevering, na een tienjarig beleg,-gensd
door M. Furius Camillus ingenomen, geplunderd en verwoest. Het gebied der stad werd
alter publicus, maar reeds in 387 werden hier
4 nieuwe tribus ingericht, n.m. de tribus
Stellatina, Tromentina, Sabatina en Arniensis.
Veii had een beroemden Juno- tempel.
Veiovis, Vediovis Vedïas, een rom. god,
wiens naam door de ouden verklaard wordt
als jonge Jupiter of verdervende Jupiter. Hij
had sedert 192 een heiligdom tusschen het
Capitolium en den burcht, op de plaats van
het oude asyl van Romulus, en, sedert 194,
een op de insula Tiberina. In eerstgenoemden
tempel stond zijn beeld van cypressenhout,
jeugdig van gestalte, niet een bundel pijlen
in de hand en een geit naast zich. Den 7 den
Maart werd hem een geit geofferd. Wegens de
pijlen, die tot zijne attributen behooren, werd
hij soms met Apollo geïdentificeerd; in werkelijkheid behoorde hij tot den kring der
anderaardsche godheden.
Velïbrum, straat of buurt in Rome van
den mons Palatïnus in de richting naar den
Tiber, door den vices Tuscus met het forum
Romdnum verbonden. Op het Velabrum waren
winkels van fijne gerechten of lekkernijen,
waar men ook koks kon huren.
Velauni of Velliini = Vellávi.
Veleda, profetes uit den stam der Bructeren ten tijde van Vespasiánus. Bij hare
landslieden en de omringende stammen werd
zij vereerd als een hooger wezen. In den
opstand van Civ]lis oefende zij een grootera
invloed uit. Later werd zij door de Rom.
gevangen genomen en naar Rome gevoerd.
Velia, Ov',0,ta, ook .ffetia en Elea, bij He rodotus ` Yï genoemd, op de kust van Lucania. Zie Elea.
Velia, buurt van Rome, eigenlijk een rug,
die den mons Palatïnus met den mons Esquilinus verbond. Van de Velia daalde de Sacra via
af naar het forum Románum. De Velia maakte
een deel uit van Roi)ia quactrata (zie Patati)1Us (gazons).

Velinus (lacus), meertje in liet Sabijnsche
land, tgw. Lago di Piedilugo, gevormd door
den Avens (z. a.).
Velinus (portus), de haven van Velia of
Elea.
Velites, lichtgewapenden in het roei. leger,
zie ceilturia. Zij werden uit de arme burgers
gelicht, hadden harnas noch helm, maar
slechts een mantel en een vilten muts, en
waren gewapend met een klein rond ruiter
(parraa), een zwaard en een aantal-schild
(soms zeven) lichte werpschichten (iastae
vetitares, vercrtct) met dunne, scherpe stalen
punt. Zij deden dienst als tirailleurs en namen
ook de plaats en de wapenen der gesneuvelden

over. In het legerkarnp waren zij des nachts
onder den blooten hemel langs den binnenkant van den wal en voor de poorten ge
Sedert Marius ook de capite eensi in-legrd.
de gelederen der geregelde troepen opnam,
hing het van lichamelijke geschiktheid af,
of men bij deze of bij de velites werd in ge deeld, hoewel uit den aard der zaak deze
toch uit de geringeren werden genomen.
Velitrae, thans Velletri, latijnsche stad
ten Z. van het albaansch gebergte, langen
tijd in handen der Volsci, sedert 393 of 338
munic ilium sine sufradio. Het is de stam
-platsderOcvi.
Vellaunedunum, stad der Senones in liet
midden van Gallia, tusschen Genabum (Orléans) en Agedincum (Sens).
Vellávi, volksstam in de bergstreek der
Cevennes.
Velleda = Veleda.
Velléii. 1) C. Ketleius, rom. senator, door
Cicero in zijn werk de natura cteorum als ver
wijsbegeerte-tegnwordi pcueïsh
ingevoerd. --- 2) C. Velleius Patercutus, een
vriend van Pompeius, benam zich het leven,
in 41, toen Octaviánus tegen zijne woonplaats
Neapolis (Napels) optrok. -- 3) C. Velieius
Patereulus, rom. geschiedschrij ver, kleinzoon
van n°. 2, uit een rij van aanzienlijke voorouders gesproten, diende onder C. Caesar en
onder Tiberius in verschillende veldtochten,
werd in 6 na C. quaestor en in 15 praetor.
Hij schreef eene beknopte rom. geschiedenis
in 2 boeken (ad M. Vinicium consutem) in 30
na C., van Rome's stichting tot op dat jaar.
Dat dit werk niet anders dan hoogst oppervlakkig zijn kan, spreekt van zelf. De tekst
berust op slechts één enkel handschrift, dat
na de verschijning der eerste uitgaaf weder
is zoek geraakt. Van het tweede boek is ook
slechts een gedeelte over.
Vell(i)ocasses, gallisch volk aan den mond
der Sequana (Seine). Havenstad : Rotomagus
(Rouaan).
Vent,frum, stad in Samnium ten 0. van
Casinum (in Zuid- Latium) gelegen, wordt
sedert Augustus tot Campania gerekend. De
stad lag op eene hoogte, 5 kilometer van den
Vulturn as, te midden van olij f bosschen. De
olijfolie van Venafrum was om hare fijnheid
beroemd.
Velatio. Onder de geliefkoosde schouwspelen der Rom. behoorden de dierengevechten in het amphitheater. Met ontzaggelijke
kosten werden hiertoe uit verschillende gewesten wilde dieren aangevoerd, als : leeuwen,
tijgers, olifanten, rhinocerossen, enz., die men
tegen elkander liet vechten. Zoo bracht Pompeius bij één feest o.a. 600 leeuwen in de aréna.
Ook liet men mensehen tegen dieren vechten, zulke menschen werden bestiarii genoemd
en waren soms, voor loon gehuurd, auctorati,
soms veroordeelden, ad bestias dámnati. Gehuurde vechters waren natuurlijk gewapend,
veroordeelden nu en dan. Gedurende de
christenvervolgingen werden gewoonlijk de
veroordeelden bij hoopen weerloos in het
strijdperk gedreven, soms wel aan palen vast-

VENEDAE, -DI-- VERBAN U S LACUS.
gebonden, en werden vervolgens de wilde

dier en op hen losgelaten, om hen voor de
oogen der duizenden van toeschouwers te
verscheuren.
Venedae, -di, O éw/cab, aanzienlijk sarmatisch volk ten 0. der Vistula (Weichsel) aan
,

den sinus Venedicus, Ov^^ éd'oc YóA;IoS (golf
van Riga). Nog in de middeleeuwen komt
dit volk in Polen en Oostpruisen en ook
westelijker voor onder den naam van Wenden.
Venelli, volksstam in Gallia aan het Kanaal
-op het tegenw. schiereiland Cotentin.
Veneti, Oi h) Toi, 1) gallisch volk op de
kust van het tegenw. Bretagne, met de stad
Dariorigum of Venetae (Vannes), en op de
kust de insulae Veneticae (Ré, Oléron enz.).
Zij waren een zeevarend en handeldrijvend
volk en onderhielden een levendig verkeer
niet Britannia. — 2) een volk in het N.O.
van Italië, ook 'Eimol genoemd, waarvan
de afkomst den ouden onbekend was. Men
meende in hen het verdwenen paphiagonisch
volk der Ileneti (z. a.) terug te vinden.
Waarschijnlijk waren zij van illyrischen
stam. Hun land, o. a. met de steden Patavium
(Padua), Altinum en Aquileia, was buitengewoon welvarend door nij verheid en handel.
Zij waren niet krijgszuchtig en onderwierpen
zich reeds vroeg (215) aan de Rom., om
bij hen steun te vinden tegen hunne gallische naburen. Hun gebied, lrenetia,, komt in
het algemeen, wat de ligging betreft, overeen
met dat der latere republiek Venetië. De invallen van Gothen en Hunnen waren voor
hen een groote ramp, zie hieromtrent Altinum.

-

Venetus lacus = Brigantinus lacus.
Venilia, moeder van Turnus, zuster van
Amt ta, gemalin van Neptunus of Faunus.
Vennones, een woest Alpenvolk in Raetia
aan de bronnen van den Athesis.
Vennonius, geschiedschrijver ten tijde der

Gracchen.
Venta; naam van enkele steden in Britannia. 1) t'. Be(garum, in liet Z., thans
Winchester, nabij Clausentum (Southampton).
--- 2) 17. Icenorun, in het 0., nabij het
tegenw. Norwich. — 3) T. Siluruni, in Wales,
ongeveer - tegenover het tegenw. Bristol.
Vent idius Bassas (P.), een man van geringe
afkomst, doch van groote bekwaamheid. In
den marsischen oorlog waren zijne ouders
onder de gevangenen uit Picënum, die in 89
den triumftocht van den consul Cn. Pompeius
Strabo moesten opluisteren. Zijn vader werd
vervolgens ter dood gebracht. Toen Bassus
een man was geworden, voorzag hij eerst in
zijn onderhoud door aan overheden, die naar
de provinciën gingen, paarden, muildieren
en wagens te leveren. Caesar, die hem had
leeren kenne-n, hief hem uit zijn stand op
en bracht hein in den senaat. Hij diende
onder Caesar in Gallia en in den burgeroorlog, koos na Caesars dood de zijde van
Antonius, drong bij Cicero aan dat deze zich
tijdig uit de voeten zou maken, en wierf in
Picénum een leger om Antonius te steunen.
Na het sluiten van het driemanschap in 43
werd hij consul (als suffectus voor Q. Pedius).
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In 39 ging hij als legaat van Antonius naar
Syria en bracht in dit en het volgende jaar
den Parthen drie gevoelige nederlagen toe,
waarbij de parthische prins Pacorus, zoon
van Oródes I, sneuvelde. Hij genoot daar
eer van een zegetocht. Z. ook-vorde
Labieni n°. 2.

Venus, italiaansche lentegodin, vooral beschermster der tuinen en van de groenteteelt,
onder griekschen invloed geheel vereenzelvigd met Aphrodite en dus geworden tot eene
godin van schoonheid en liefde. Haar dienst
was afkomstig uit Ardea. Oorspronkelijk had
zij te Rome twee tempels, één in den lucus
van Libitina (z. a.), één bij het Circus
maximus, en de stichtingsdag van den laat
feestdag der-stenid19óAug,e
holitores (groenteboeren), die Venus speciaal
vereeren. In den tweeden punischen oorlog
werd, volgens voorschrift van de Sibyllijnsche
boeken, de geheel grieksche eeredienst van
f'. Erycina ("Erucina) uit Sicilië naar Rome
overgebracht; men offerde haar den 23sten
April ; een eeuw later werd de dienst ingesteld van F. Verticordia (feestdag 1 April).
Sulla vereerde haar onder den naam F. Felix
(dit is de F. Pompeiána, de stadsgodin van
Pompeii), Pompeius als F. Tlictrix, maar
haar dienst kwam vooral in hoog aanzien
en het aantal aan haar gewijde tempels nam
aanmerkelijk toe, sedert zij als de moeder van
Aeneas en dus als de stammoeder van het
rom. volk beschouwd werd, en nog meer toen
Caesar en Augustus, en naar hun voorbeeld
ook latere keizers, haar als de moeder van
de gens Iulia vereerden. Omtrent F. Cloacina en V. Murcia, zie Cloacina en Murcia.
Zie verder Aphrodite.
Venusia schilderachtig gelegen stad van
Apulia, dicht aan de lucanische grenzen nabij
de rivier Aufidus en den mons Vultur gelegen, geboorteplaats van Horatius. Oorspronkelijk was V. eene stad der Samnieten ge
weest. Sedert 291 lat. col.
Ver saeram . Bij italiaansche volken, vooral
bij de Sabijnen, gebeurde het meermalen, dat
in tijden van pest, misgewas en andere rampen
al wat in de eerstvolgende lente zou geboren
worden, aan de goden werd gewijd. De dieren,
die in zulk eene gewijde lente geboren werden,
werden geofferd, de menschen echter, als zij
volwassen waren, over de grenzen gezonden
om zich elders als volksplanters neer te
zetten. Als de romeinsche senaat tot een
ver sacrum besloot, moest dit besluit door
het volk bekrachtigd worden.
Veragri, raetisch of ligurisch volk aan de
poeninische Alpen in Helvetia, in het tegenw.
kanton Wallis. Hoofdplaats Octodiurus (Mar-

tigny).
Veranii. 1) Í eranius, een vriend van Catullus, die zijn geluk vruchteloos in Hispania ging beproeven. — 2) Q. Tleranius, legaat
van Germanicus, klaagde Cn. Piso (Calpurnii
n°. 7) aan. 3) Q . TTeranius, consul in 49
na C. en in 58 stadhouder van Britannia,
—

waar hij stierf.

Verbánus lacus,

0ïi,toj*u riS ^í.,uv^,

thans

VERBENA—VERGILIT.
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lago Maggiore, waardoor de Ticinus stroomt,
in Gallia Transpadna.
Verbéna = lierbéna, heilige kruiden, op
het Capitool gegroeid, ook sc^grzina geheeten.
Ook takken van heilige boomera., als myrten,
olijf- en laurierboomen, geplukt tot eenig
heilig gebruik, werden verbena geheeten.
Smeekelingen, gezanten en vooral de fetiaalpriesters omkransten zich het hoofd met zulke
heilige kruiden of gewassen ; ook bezigde men
ze tot het versieren van altaren, godenbeelden, offerdieren, enz.
Verbigenus pagus, zie Helvetii.
Vereellae, thans Vercelli, hoofdstad der
Lebecii in Gallia Transpadána, sedert 89 met
het ins Latii, sedert 49 rom. municipium. Op
de nabijgelegen Canipi Rauclii vernietigde C.
Marius in 101 de Cimbren.
Vereingetorix, een aanzienlijk Galliër uit
de Arverni, het hoofd van den grooten gallischen opstand tegen Caesar in 52. Hij ver
bij Gergovia, maar daarna sloot-sloegCar
Caesar hem met zijn leger op in Alesia. Hij
moest zich overgeven en werd te Rome na
Caesar's triumphus in 46 ter dood gebracht.
Verétum, W!ïeo iov, stadje in Calabria,
nabij het promunturium Salentinum.
Vergelius of Vergellus, een beek, die door
het slagveld van Cannae stroomde.
Vergiliae, z. Pleiades.
Vergilii. 1) 1l1. l'ergilius, volkstribuun in
87. — 2) C. l' e ygilius, 61-58 propraetor van
Sicilia, een groot vriend van Cicero. Later
(47) verdedigde hij Thapsus tegen Caesar. —
3) P. Very. ilius Maro, de beroemde dichter
der Aenëis, was in 70 op een landgoed zijns
vaders, te Andes bij Mantua geboren. Eerst
ging hij in het naburige Cremona school,
later als jongeling volgde hij lessen te Medio
(Milaan), vervolgens ging hij in 53-lanium
naar Rome, waar hij met Alfénus Varus (zie
Alfenus) het onderricht genoot van den
epicureïschen wijsgeer Siro. Daarna keerde
hij naar zijn vaderlijk landgoed terug en
dichtte hij enkele zijner Eelogae of herderszangen. Toen echter Octavidnus na den slag
bij Philippi (42) de veteranen door eene toewijzing van landerijen beloonen wilde en
daartoe ook de omstreken van Cremona en
Mantua had uitgekozen, zag ook Vergilius
zijn goed door een vreemde in bezit nemen
(41). Door bemiddeling echter van C. Asinius
Pollio, die met 7 legioenen in het gebied
der Veneti stond en de landverdeeling bestuurde, had deze inbezitneming geen verder
gevolg en beloofde Octavianus aan Vergilius,
-

dat zijn landgoed ongemoeid zou blijven. Doch
op Asinius Pollio volgden Alfenus Varus
en Antonius Musa, en opnieuw zag V. zich
in zijn - bezit bedreigd. Hij beloofde Varus
te zullen bezingen, als deze zijn grondbezit
spaarde. Uit de omstandigheid, dat de ode
Ecloga aan Varus is gericht en dat V. toch
van zijn landgoed werd beroofd, mag men
misschien het besluit trekken, dat Varus zelf
het hem wel liet behouden, maar niet ver
dat een ander het hem ontnam.-hinder
Het gedicht van Verg. getuigt dan ook

niet van groote geestdrift. Hij ging naar
Rome, doch Octavianus was elders. Door
tusschenkomst van aanzienlijke . vrienden
(misschien bij Varus) werd hem de teruggaaf
van zijn goed beloofd, doch toen hij er heen
was gegaan, zou hij door den nieuwen bezitter,
zekeren centurio Arrius, doodgestoken zijn,
ware hij niet ijlings in den Mincius gesprongen (40). Eenige maanden bleef hij te Rome
en in den omtrek, tot hij eindelijk, vermoedelijk door tusschenkomst van Maecénas, zijne
goederen terug kreeg. Het is ook niet onwaarschijnlijk, dat Varus hem nu ten slotte
het rustig bezit waarborgde en daarvoor met
een gedicht door den dichter werd beloond.
Na door zijne Ecloyae of Bucoliea naam gemaakt te hebben, begon V. te Rome zijne
Georgiea in 4 boeken, een leerdicht over
akkerbouw, boomkweekerij, vee- en bijenteelt,
dat eigenlijk zijn meesterwerk is, waaraan
hij 7 jaar werkte, 37-30. Hij voltooide het
te Napels, een geliefkoosd verblijf voor hem,
uit hoofde zijner zwakke gezondheid. Intusschen of onmiddellijk daarna begon hij aan
zijn epos Aenèis, waarvan hij in 23 het 2ae,.
4de en 6de boek voor Augustus en diens omgeving voordroeg. Voor zijne gezondheid ei.
tot ontspanning ondernam hij in 19 eene reis
naar Griekenland, ontmoette daar Augustus
en keerde met dezen naar Italië terug. Te
Brnndisium aangekomen, was hij zóó ziek, dat
hij daar moest blijven en er binnen weinige
weken overleed. Volgens zijn verlangen werd
zijn lijk naar Napels vervoerd en is hij aan
den weg naar Puteoli begraven. Hij had eerst
gelast, dat zijn onvoltooid epos (zie over den
inhoud het art. Aenéus) verbrand moest worden, doch liet zich verbidden om de uitgaaf
aan zijne vrienden Pi.otius Tucca en Varius
Rufus toe te vertrouwen, onder voorwaarde
dat zij het geheel onveranderd zouden laten,
opdat ieder zou kunnen zien, dat de dood
hem belet had er de laatste hand aan te leggen.
Menige plaats komt er in voor, die de
dichter, zoo de tijd hem gegeven ware, aangevuld of gewijzigd zou hebben. V. bleef bij
zijn volk steeds in hooge eer ; in de middel
hield men hem voor een toovenaar en,-euwn
voor zoover dit voor een heiden mogelijk
was voor een heilige. Aan het gewaande
graf van V. werden zelfs wonderen vastgeknoopt. De groote verdienste der Aeneis
is deze, dat daarin met onmiskenbaar talent
van vorm en uitdrukking een nationaal-rom.
epos op homerische leest is geschoeid. Bovendien diende het tot verheerlijking van Augustus en zijne familie. Het werd dan
met vooringenomenheid op de rom. scholen
gelezen en verklaard. Op de Bucolica en
Georgica schreef Valerius Probus (le eeuw
na C.) een commentaar, terwijl wij ook den
rijken commentaar op Vergilius van Servius,
Maurus Honordtus (4de eeuw na C.) (z. Ser vies n°. 3) bezitten. Zie ook Ilonatus (Tiberius Claudius). Enkele kleinere gedichten op
naam van Vergilius (Crier, iTlorétum e. a.)
worden door sommigen niet aan hem toege.

schreven.

VERGINII---VERTUMNUS OF VORTUMNUS.
Verginii, een deels patricisch, deels plebejisch geslacht. 1) OpiGer y erginius 2ricostus, consul in 502, streed tegen de Latijnen
en sneuvelde in 487 tegen de Volscen. — 2)
T. V erginius Tricostus Caeliomontanus,_ consul
in 49i, nam deel aan den slag bij het meer
Regillus. -- 3) Proculus l7eryinius Tricostus
Rutilus, consul in 486, was een tegenstander
der akkerwet van zijn ambtgenoot Sp. Cassins Viscellinus (zie Cassii n°. 1). — 4) verder
komen er tot 435 nog een achttal heryinii
Tricosti onder de consuls voor met de toe,

namen Ruíilus, Esquilinus, Caeliomontanus,
waarbij ook de vóórnamen Opiter en Proculus nog eenmaal terugkomen. Ook vindt
men er twee onder de consulairtribunen. —
5) 2. Veryinius bewerkte in 457, dat het getal
volkstribunen op 10 werd gebracht. Hij zelf
bekleedde dit ambt 5 jaar achtereen. -- 6) L.
Verginius doodde volgens de overlevering in
449 zijne dochter Verginia, opdat zij niet in
handen van den tienman App. Claudius zou
vallen, en gaf hiermede het sein tot de tweede
secessio plebis. Daarop werd hij tot volkstribuun verkozen. — 7) J. Tlerginius, rom. rechts
omstreeks 100. — 8) L. l erginius-gelrd,
Rufus, legatus pro praetore van Germania
Superior onder Nero en Otho, wees na den
dood van Vindex (z. a.) en in 69 na C.
na den dood van Otho het aanbod zijner troepen van de hand, hem tot keizer uit te roepen. In zijn sterfjaar, 97, was hij met keizer
Nerva consul. Tacitus hield eene lijkrede op
hem. Hij was een vaderlijke vriend voor den
jongeren Plinius. Hij maakte ook gedichten.
Verna of vernaculas is een slaaf, die in
zijns meesters huis geboren is. Uit den aard
der zaak waren zij in den regel vrijpostiger
dan gekochte slaven. — T ernaculae tegiones
zijn troepen, bestaande uit personen, die bij
de werving nog geen Romeinsche burgers
waren, maar dit recht verkregen, zoodra zij
ingelijfd waren; dus = nzilites libertini.
Verolamium, hoofdstad der Catuvellauni,
ten N.W. van Londinium (Londen), thans
Old-Verulam, rom. municipium.
Veromandui, zie Viromandui, welke schrijfwijze
ze beter is.
Verona, stad in Gallia Transpadána aan
den Athesis, eerst aan de Euganei, later aan
de Cenomiini toebehoorende, sedert 89 met het
ins Latii, sedert 49 een bloeiend rom. municipium, geboorteplaats van Catullus en Vitruvius. Verona, thans nog aldus geheeten, was
de schoonste stad van Cisalpina. Het marmeren amphitheater, onder Diocletidnus gebouwd, dat 22000 toeschouwers bevatten kon,
is nog vrij 'goed bewaard gebleven.
Verres (C.) was in 82 quaestor van den
consul Cu. Papirius Carbo in Cisalpina, doch
liep tot de partij van Sulla over, de kas
medenemende. Toch kreeg Sulla van het geld
niet veel te zien, daar Verres beweerde dit
te Ariminum (Rimini) te hebben achtergelaten,
waar het bij de verwoesting der stad verloren
zou zijn gegaan. Zijne verantwoording was
merkwaardig. „Ontvangst HS 2235417 ; uit „gaaf aan soldij, , koren enz. HS 1635417;
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„saldo te Ar. achtergelaten HS 600000." In
80 ging Verres als legaat van Cn. Cornelius
Dolabella naar Cilicia, waar hij weldra na
den dood van den quaestor C. Malleolus proquaestor werd. Zijn reis daarheen was een
rooftocht. In Griekenland en Azië liet hij,
zelfs bij dag, de tempels openbreken en beelden
en kostbaarheden er uit wegvoeren. Toen
Dolabella later van afpersingen was aangeklaagd, had V. de onbeschaamdheid als getuige tegen hem op te treden. Met een deel
van den geroofden buit wist hij zich tegen
74 tot praetor te doen verkiezen. Zijne praetuur
(de praetura urban
was, zooals men denken
kan, eene bespotting van het recht, eene
onafgebroken reeks van rechtsverkrachtingen.
In 73 werd hij propraetor van Sicilia, waar
hij drie jaar bleef. In die drie jaar mergelde
hij de provincie uit. Behalve dat hij den
landbouwers hun koren afpérste en hun dan
het graan, dat zij moesten leveren, uit hun
eigen voorraad duur verkocht, om ten slotte
nog het geld, dat de senaat hem tot aankoop,
van koren toezond, in zijn eigen zak te steken,
waren ook geen kunstwerken of kostbaarheden voor hem veilig. Hij hield er spionnen op
na om na te speuren, wie iets in bezit had,,
wat van zijne gading kon zijn. Op verzoek
der Siciliërs trad Cicero in 70 als aanklager
op en beschuldigde Verres voor 40 millioen
sestertiën op Sicilië gestolen en afgeperst te
hebben. Ten spijt van alle kuiperijen van
Verres en diens machtige vrienden (zie Tullii
no. 5), handelde Cicero met zooveel voortva
doortastendheid en overstelpte hij.-rendhi
Verres met zooveel onwederlegbare bewijzen,
dat diens verdediger Hortensius het pleit
opgaf en Verres zich in ballingschap naar
Massilia (Marseille) begaf.
-

s)

Verrius Flaccus (M.), rom. taalgeleerde
onder Augustus en Tiberius, leermeester van
de kleinzonen van Augustus, schrijver van
een groot alphabetisch geordend werk de
verborum signi ficatu (zie Testos n°. 2),. ook
geciteerd als libri rerun ineinorics ctignarum,
en van de Pasti. Praenestini, waarvan nog
fragmenten over zijn.
Vertieordia, bijnaam aan Venus (z. a.) gegeven, wegens haar invloed op het menschelijk hart. In 114 werd haar een tempel
gewijd met de bede, dat zij de vrouwen van
onkuischheid zou afhouden.
Vertumnus of Vortumnus, god van verandering of afwisseling, in het bijzonder
van de afwisseling der jaargetijden, die de
vruchten doet rij pen, maar verder ook van
de veranderingen in de gezindheid der
menschen, van ruilhandel, enz. Hij zelf bezat het vermogen allerlei gedaanten aan te
nemen en maakte daarvan gebruik, toen hij
de liefde van Pomona trachtte te winnen,
wat hem eerst gelukte, nadat hij, als oude
vrouw vermomd, gehoor bij haar had gekregen. Rij had een beeld in den vicug
Tuscus, waarom hij voor een oorspronkelijk
etrurisch god gehouden werd, en een tempel
aan den voet van den Aventinus; deze tempel
was door M. Fulvius Flaccus na zijn ver-

,
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-overing van Volsinii gesticht. Vortumnus
was waarschijnlijk de hoofdgod van Volsinii;
zie ook V oltarnna. Men bracht hem offers op
den 13 Augustus. Men verwarre dezen god
niet met Volturnus (z. a.).
Verulae, hooggelegen stad der Hernici
in Latium.

Verulamium = Verolamium.
Verus (L. Aurelius), zoon van L. Aelius
Verus (zie Annii n°. 6), jongere broeder en
mederegent van keizer Marcus Aurelius en
indertijd riet dezen door Antonïnus Pius tot
zoon aangenomen. Vóór zijn acloplio heette
hij L. Ceionius Commodus, en hij wordt
nog vaak door de schrijvers Commodus genoemd. Hij was te veel overgegeven aan
ten weelderig en gemakkelijk leven om iets
te beteekenen. Zijne regeering (als zij dezen
naam verdient) duurde van 161 na C. tot
169, toen hij stierf. In 162 trok hij naar
het Oosten, om tegen de Parthen te strijden,
die in het rijk gevallen waren. Hij bleef
echter in Antiochia achter, en liet den oorlog,
die van 161-166 duurde, door zijne legaten
voeren. Door de verovering van Artaxata
(163) werd Armenia tot een rom. vazalstaat.
Ten gevolge van de veldtochten van Avidius Cassius (zie Cassii n°. 18) werd in
166 de vrede met Vologeses gesloten, kwam
Osrodne onder rom. invloed en werd Carrhae
rom. kolonie. Daarna trok Verus met M.
Aurelius tegen de Marcomannen, maar stierf
in 169 te Altmum.
,

Vesbius, Vesévus = Vesuvius.
Veseelia, stad der Oretdni in Hispania
Tarraconensis,. in het gebied van den Anas
(Guadiana).
Vescia, verdwenen stad der Aurunci of
Ausones in Latium in eene liefelijke streek,
ager T eseinus, die tusschen den Liris en den
mons Massicus lag.
Veseris, een vlek of een riviertje (dit is
onzeker) in Campania aan den Vesuvius.

Vesévus = Vesuvius.
Vesontio, thans Besancon, hoofdstad der
Sequani in Gallia aan den Dubis (Doubs),
die zoo de stad omspoelde, dat hij haar
bijna geheel insloot, terwijl het openliggende
gedeelte afgesloten werd door een berg, waarop
de burcht lag. Er zijn tal van overblijfsels
uit den rom. tijd aanwezig.
Vespasiánus (T. Flavius), romeinsch keizer
70-79 na C., in 9 na C. te Reáte in het
sabijnsche land geboren, was de zoon van
Flavius Sabinus en Vespasia Polla. Hij ging
reeds vroeg in krijgsdienst, was krijgstribuun
in Thracia, quaestor van Creta en Cyrenaica,
,daarna te Rome aediel en vervolgens praetor,
en werd door Claudius als legatus legionis naar
Germania en in 43 naar Britannia gezonden.
In 51 was hij consul, trok zich toen uit vrees
voor Agrippina een tijd lang uit het openbare
leven terug, totdat in 59 Nero hem als proconsul naar Africa . zond. In 66 werd hem
door Nero opgedragen, den opstand in Judaea
te dempen, en deze taak was nog niet volbracht,
toen hij in den zomer van 69 door zijn leger
tot keizer uitgeroepen en door het geheele

Oosten erkend werd. Na de overwinning bij
Cremdna en den dood van Vitellius kwam
V. in 70 onder groot gejuich van liet volk
te Rome. Hij regeerde zacht en gematigd,
wat het inwendig bestuur betreft, doch krach
wat de bescherming der grenzen en de-tig,
tucht in de legers aangaat. De Parthen ontzagen hein en lieten hem met rust, zijn zoon
Titus voltooide de onderwerping der Joden
en zijn veldheer Petillius Ceredlis dempte den
gevaarlijken opstand der Batavieren. Door
eene naar den zin der Rom. te groote zuinigheid (zie 7mlirnus) stijfde hij de uitgeputte schat
Hij heeft veel gebouwd, zie o.a. -4nzphi--kist.
theaHrum aan liet einde. Na den terugkeer
van Titus hield V. niet dezen een luisterrijken zegetocht over de Joden. Door hem
werd in 76 of 77 Agricola naar Britannia
gezonden. In 79 stierf V. op de badplaats
Aquae Cutiliae. Zijn zoon Titus volgde hem
op. — V. had twee broeders. Omtrent Flavius Sabinus, zie Sabinus n°. 3. De andere
broeder, Flavius Clemens, huwde met zijne
nicht Domitilla, eene dochter van Vespasianus
en van de vrijgelatene Flavia Domitia. Domitiánus liet hem later ombrengen, evenals den
zoon van Sabinus.
Vesperna, avondeten in den ouden tijd, z.
coena.
Vesta, godin van den huiselijken haard
en het haardvuur, in heteekenis gelijk aan
de grieksche Hestia, maar door de Rom. hooger
in eere gehouden dan deze door de Grieken.
Zij werd in ieder huis gemeenschappelijk met
de Laren en Penaten vereerd, maar had bovendien een zeer heiligen tempel bij de re,'ia,
waar op haar altaar een eeuwig vuur brandde,
dat als het haardvuur van den gebeden staat
beschouwd werd, en waarheen de rom. vrouwen jaarlijks den 9df n Juni (Vestalfa) in
processie trokken. Deze Zesla/ia werden echter
niet alleen door de rom. vrouwen gevierd,
maar het was ook de feestdag der bakkers
en molenaars. Het heilige vuur werd jaarlijk s den lsten Maart met bijzondere plechtigheid vernieuwd, ging het bij ongeluk eens
uit, dan werd dit als een zeer slecht voorteeken beschouwd, en moest het door het
wrijven van hout opnieuw ontstoken. worden.
In het binnenste van den tempel van Vesta,
de penos Veslae geheeten, werden behalve
den door de Vestaalselie maagden bereiden
offervoorraad (zie hieromtrent onder 1/es/ales),
ook volgens de overlevering het Palladium
en de Penaten van den staat bewaard, die
door Aeneas van Troje naar Lavinium gebracht waren ; ook in deze stad had zij een
zeer oud heiligdom, waar de hoogere rom.
magistraten kort na de aanvaarding van hun
ambt gingen offeren. Te Rome werd de dienst
van Vesta met groote nauwgezetheid waargenomen door zes maagdelijke priesteressen,
die aan zeer strenge tucht onderworpen waren,
maar daarentegen in hoog aanzien stonden
en buitengewone voorrechten genoten (z.
Veste/es).
Vestles, ook virf/ines Tlestae geheeten, vestaalsche maagden. In den Vesta- tempel, de
,

VESTIBULUM—VESUVIUS, VESEVUS, VESBIUS.
heilige haardstede van den rom. staat, werd
de dienst door zes priesteressen waargenomen.
De voornaamste taak der dienstdoende Vestalin was te zorgen dat het vuur in den tempel
niet uitging; doch bovendien hadden de
priesteressen nog andere plichten te vervul len, o. a. het bereiden van liet gezouten offermeel (neola salsa), waarmede de offerdieren
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realioneyir gehuwd zijn. Uit deze 20 werd door
het lot ééne aangewezen en door den pontifex
maximus als vesfaalsche maagd aangenomen
(cirginem tapere). Hoewel er enkele redenen
tot vrijstelling waren, b.v. wanneer reeds eene
zuster in Vesta's dienst was of wanneer het
kind reeds aan een pontifex verloofd was of
wanneer de vader tot de flamines, augurs,

XV viri sacris faciundis of septemviri epuló-

bestrooid werden, het bewaren van bloed
en asch van sommige offers, die later als
reinigingsmiddelen dienst moesten doen, het
opzenden van gebeden voor volk en staat,

later ook voor den keizer en diens gezin,
enz. Ging het vuur uit, dan werd de nalatige priesteres door den opperpontifex gegeeseld. Slechts éénmaal 's j aars, den Jen
Maart, den dag waarop oudtijds het jaar
begon, moest het vuur uitgaan, om dan
vernieuwd te worden. Nooit mocht het van
buiten ingebracht worden, het moest in den
tempel zelf door wrijving van hout ontstoken
worden. Evenals het vuur een zinnebeeld van
reinheid is, moesten ook Vesta's priesteressen
hare maagdelijke kuischheid bewaren; anders
werden zij levend in een graf ingemetseld,
terwijl ook haar verleider met den dood gestraft werd. Volgens de lex .Papia (z. a.) koos
de pontifex nzaximus, wanneer er een plaats
als Vestalin te vervullen viel, naar goed
meisjes uit, niet jonger dan zes en-vinde20
niet ouder dan tien jaar ; deze moesten vrij
van lichaamsgebreken zijn, hare ouders, vader
en moeder, nog in leven zijn en per confar-

nes behoorde, kon men zich zonder zulk een
reden niet aan de keus onttrekken. Ook
konden ouders hunne dochters aanbieden.
Tien jaar lang bleef de Vestalin leerlinge in
den dienst, daarna moest zij tien jaar dienst
verrichten, vervolgens tien jaar als leermees
nieuwelingen werkzaam zijn. Na-tersd
die 30 jaren mocht zij huwen, hetgeen echter
ongaarne gezien werd. De virgines Vestales
genoten groote eer. Zij waren sui inris, zij
alleen mochten te Rome op een wagen rijden,
bij openbare feesten en spelen hadden zij de
eereplaats. Op straat werden zij voorafgegaan
door een lictor, zelfs de consul week voor
haar uit, terwijl zijne lictoren hunne roeden bundels naar den grond gericht hielden (fasces
subrrliítere). Wanneer zij een veroordeelde
ontmoetten, was deze vrij. Zie ook Claudii
n°. 12. De vestaalsche maagden droegen over
het gewone vrouwengewaad een soort van
linnen jakje, verder het suffibulum en de in fula.
Aan haar hoofd stond de virgo maxima.
Vestibulum, een voorplein voor een aan
rom. huis, aan drie zijden door muren-zienljk
ingesloten . In de teekening op bl. 241 is
wel eene kleine inspringende ruimte als vestibuluïn: aangegeven, doch men vergete niet,
dat daar slechts een woning van zeer matigen
omvang in eene landstad is voorgesteld, die
niet te vergelijken is met de paleizen der
rijken te 'Rome.
Vestmi, rom. geslacht uit den keizerstijd.
1) L. Vesíinus, uit Vienna (Vienne) aan den
Hhodanus (Rhone) in Gallia, bij keizer Claudius zeer gezien. — 2) M. Vestinus .netas,
zoon van n°. 1, eerst een vriend van Nero,
later van hem afkeerig. Hij bespotte en beleedigde zelfs den keizer, die hem eerst vruchteloos in de samenzwering van Piso zocht te
betrekken, en hem 'ten slotte, omdat hij met
Statilia Messalina getrouwd was, in zijn eigen
huis liet overvallen en om het leven brengen
(65 na C.). — 3) L. t' estinus, ook een zoon
van n°. 1, herbouwde voor Vespashinus het
afgebrande Capitool.
Vestini, 0i1ioroi, kleine sabellische volksstam aan de Adriatische zee, gewoonlijk in
éénen adem genoemd met de verwante 1Vlarsi,
Marrucini en Paeligni, met wie zij verbonden
waren. Zij werden in 301 onderworpen door
de Rom. en namen in 90 deel aan den opstand

der bondgenooten.
Vestricius Spurinna, z . Spisrinae n°. 2.
Vesulus mans, thans Monte Viso, in de Cot-

tische Alpen, een der weinige Alpentoppen,
waarvan een rom. naam bekend is. Op dezen
berg ontspringt de Padus (Po).
Vesuvius, Vesévus, Vesbius, Oz,ca ov^o L ,
thans nog Vesuvius, de bekende
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vulkaan bij Napels. Gedurende den geheelen I
Veturii. 1) Peíur•ius .11an rius, beroemd
tijd van Rome's bestaan schijnt de berg in ` wapensmid, zie ancile. --- 2) P. 1 eturius Geeiirust te hebben verkeerd tot&aan de vreeselijke I nus Cicur7nus, consul in 499, overwon de
en geheel onverwachte uitbarsting van 79
Fidenaten, en zijn broeder T., consul in 494
de Aequers. — 3) T. Telei. Gem. Ciczerinuus,
n. C., waardoor o. a. Herculaneum en Pomconsul in 4%2, hield een ovatio (z. a.) over
peii bedolven werden. Door deze en latere
uitbarstingen is het uiterlijk van den berg Aequers en Volscers. — 4) C. Veter. Cicur.,
consul in 455, overwon ook de Aequers. — 5)
geheel veranderd.
onder de decemviri en consulairtribunen komt
Vetera, voluit Castra Petera, rom. sterkte,
een vijftal T%eturii Crassi Cicurini voor. — 6)
in de geschiedenis van den bataafschen
T. l'eturius Calvinus was een der consuls, die
opstand bekend, zeer nabij het iegenw.
Xanten aan den Rijn. Zie verder onder in 321 bij Caudium door de 8a,mnieten werCastra.
den ingesloten. Hij en zijn ambtgenoot Sp.
Postumius Albinus (Posfunnii n°. 7) werden
Vettii. 1) T. 1 ettius, remeinsch ridder, verdoor den senaat, die het gesloten verdrag
oorzaakte in 104 in Campania een slaven verwierp, aan de vijanden uitgeleverd, 4 doch
opstand. -- 2) P. Vettics Seaío (Cato) een
van de aanvoerders der bondgenooten in den
de Saninieten zonden hen naar Rome terug.
marsischen oorlog, die den Rom. eenige
In 334 waren beiden ook te zamen consul
nederlagen toebracht (90), doch op den duur geweest. — 7) L. Veeu7•ius Philo was consul
in 220. In 217 tot dictator coynitiorumt habenhet onderspit moest delven. Toen de bondgenooten zich langzamerhand aan de Rom. domurn causa benoemd, moest hij als vitio
creates aftreden. In 210 was hij censor, maar
onderwierpen, kon Vettius er niet toe besluistierf tijdens de censuur. — 8) L. l eturriu.
ten de wapens neer te leggen, en toen zijne
eigene soldaten hem aan den rom. consul Philo, misschien een zoon -van n°. 7, onder Cn. Pompeius Strabo wilden uitleveren, liet
scheidde zich in 207 als legaat in den slag
hij zich door een slaaf dooden. — 3) L. Vetbij den Metaurus, in 206 was hij consul en
ties, rom. ridder, behoorde tol de Catilinarii,
onderwierp Lucania weder. In 202 diende hij
maar verried daarna zijne medeplichtigen (63).
onder Scipio in den slag bij Zama, en bracht
Later liet hij zich door Caesar gebruiken, om daarna het bericht van de overwinning naar
eene samenzwering tegen Pompeius te ver - Rome over. — 9) ITetuuia, moeder van Corioladichten en o.. a. Scribonius Curio en diens nus, zie Mardi n°. 3.
zoon (Scribonii n°. 5 en 6) en anderen er van
Vexillum, zie signum n° . 2.
te beschuldigen (59). De volkstribuun P. VaViátlus, rivier in Germania, thans Oder.
tinlus kwam hierop met een wetsvoorstel voor
Viatóres, staatsboden in dienst van sommige
den dag om tegen de door Vettius genoemde j rom. overheden, als : consuls, praetoren, een personen een gerechtelijk onderzoek in te ' soren, volkstribunen, aedielen e. a. Zij werstellen. Intusschen, zóó ver kwam het niet.
den gebruikt om boodschappen over te brengen,
Vettius was in -zijne verklaringen zoo niet
oproepingen te doen, iemand in hechtenis te
zichzelf in strijd, dat hij zelf in de gevangenis
nemen. Zie verder apparitores.
werd geworpen. Daar vond men hem op zekeren
Vibii, rom. gesl. van samnietischen oor dag dood, waaraan Caesar of Vatinius versprong. 1) C. K bins Pansa Caeíronianus, eerst
dacht wordt niet vreemd te zijn geweest. — ^ uit Rome om zijne mariaanschgezindheid ver 4) Tletíius Valens, beroemd geneesheer onder • bannen, sloot zich na zijn terugkeer bij Caesar
Claudius. -- 5) Vettius Poldnus, diende onder 1 aan, onderwiep hij ook in Gallia diende. In 51
Domitius Corbulo in Armenia, werd door werd hij volkstribuun, in 47 en 46 stadhouder
Vitellius als stadhouder naar Brittannia en I van B-ithynia, in 45 van Gallia Cisalpina.
door Vespasinus naar Asia gezonden.
Na Pompeius' dood was hij voor een aantal
Vettong, klein plaatsje in Umbria, aan den ! personen bij Caesar voorspraak. Na Caesars
bovenloop van den Tiber, ten Z. van Perusia,
dood was hij in 43 consul met A. Hirtius
tgw. Bettona.
Í (z. a.). In den mutinensischen oorlog tegen
Vettones, OviTrwves en Otirrov. c, aanzien - j M. Antonius sneuveldenPansa en Hirtius
lijk volk in Lusitania tusschen den Darius j beiden in de nabijheid van Mutina. — 2)
Vibius Gallus, rom. rhetor onder Augustus,
(Duero) en den Tagus (Tang). Hoofdstad:
Salmantica (Salamanca). Van hen wordt ver - Í - oefende zich zoolang in het nabootsen van
haald, dat zij in het eerst de rom. officieren, krankzinnigen, tot hij zelf krankzinnig werd.
die zij zagen wandelen, met geweld naar het — 3) C. Vibius Postuiiius streed met goed
gevolg 9 na C. tegen de opstandelingen in
kamp terugbrachten, omdat zij meenden dat
men krankzinnig moest wezen, om zich noode- Dalmatia. — 4) C. 1 ibius Marsus was legaat
;' van Germanicus in het 0. en bracht na diens
loos zoo te vermoeien.
Vetulonia, Oi^zot ),órtoi', eene der 12 etru- Í dood Agrippïna naar Rome. Onder Claudius
rische bondssteden, niet ver van de kust, ten Í was hij stadhouder van Syria. — 5) P'ibiur
Serénus was in 16 n. C. één van de aanklaN. van Rusellae. De stad is vroeg vervallen;
ze lag .in de beruchte koortsstreek der Marem- gers van Scribonius Libo (&ribonii n°. 9);
men. In de nabijheid waren warme bronnen, hij werd in 24 door zijn eigen zoon bij Tibeaquae j%etuloniae. Velgens liet verhaal zouden
rius aangeklaagd van hoogverraad, doch door
de Rom. de fasces, sella curulis, toga praeden keizer begenadigd. — 6) Q. Vibius Cristexta en tuba aan de Vetuloniërs ontleend pus, redenaar ten tijde van Domitiánus. — 7)
hebben.
C. i7ibius Trebonianuus Gallus, uit Perusia.
,

,
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rom. keizer 251— 253 na C. Zie Gallus. — 8)
C. Tlibius fi,nius Gallus f elddumnidnus T'olusidnus, gewoonlijk Volusianus genoemd, zoon
van n°. 7 en door zijn vader tot Caesar aan
zie Gallus. — 9) 1 ibiuus Sequester,-genom;
schrijver van een saai werkje de fluminibus,
fontibus, lacubus, neinoribus, paludibus, ïnontibus, rgentibus, quorum cspud poëtas mentio fit,
leefde in de 4de of 5de eeuw na C.
Vibisei, zie Bituriges.
Vibo, zie T cilentia n°. 4 en Hippo n°. 4.
Vibullins Rufus (L.), aanhanger van Pornpeius, eerst door dezen als onderhandelaar
met Caesar gebruikt, werd in den burgeroor log tweemaal door Caesar gevangen genomen
doch weder vrijgelaten en de tweede maal
met vredesvoorstellen tot Pompeins gezonden.
Vica Pota, v. s. een andere naam voor
Victoria, de rom. godin der overwinning;
anderen leiden haar naam af van victus en
potos, zoodat ze op eten en drinken betrekking zou hebben. Zij had een heiligdom aan
-

de Velia.
Vicarius heette de slaaf van een slaaf. Wanneer toch aan een slaaf door zijn meester het
genot van eenig vermogen was toegestaan, b.v.
een deel van zijne verdiensten (zie peculinm),
hetgeen meermalen het geval was met slaven,
die een ambacht beoefenden en op zichzelf
woonden, dan kon zulk een slaaf op zijne
beurt ook soms weder een slaaf koopen en
in zijn dienst gebruiken. — Onder Constantijn
den Gr. was vicarius de titel van een stad
waarin elke-houdervn ics,
praefectuur verdeeld was. Zie pruefectur a.
Vice(n)tia, thans Vicenza, stad der Veneters tusschen Patavium (Padua) en Verona.
Victor, Vietrix, bijnaam van Jupiter, Mars,
Hercules, Venus en Minerva. Ook sommige
rom. legioenen kregen den bijnaam Vietrix.
Victor. 1) C. Julius victor, schrijver van
een klein werkje, ars rhetorica Tlernaagorae
etc. Hij leefde in de 4de eeuw n. C. — 2)
S. Aurelius I' ictor, zie zlurélii n°. 12.
Victoria, Vietorina, zie Victorinus.

Vietoriati, z. Bigati.
Vitorinus (M. Piavonius), een Galliër,

die onder de regeering van Galliënus, in
het zoogen. tijdperk der 30 ty rannen, in het
begin van 268 n. C. door Postumus (z. a.)
tot mederegent werd aangenomen, maar in
269 of 270 te Colonia Agrippina (Keulen) met
zijn zoon vermoord werd. Een grooten invloed had tijdens zijn regeering en daarna
zijne moeder Victorina (Victoria), die eerst
M. Aurelius Marius tot keizer liet uitroepen,
en toen deze door zijne soldaten vermoord
was, Tetricus (z. a.). De berichten omtrent
dezen tijd zijn echter zeer verward en onzek er.
Vietamalae, plaatsje ten W. van den Ticinsts, waar in 218 P. Cornelius Scipio
(Cornelii n°. 11) door Hannibal verslagen
werd.

Vieus. 1) onderafdeeling eener tribus urbana
(zie tribus), dus eene wijk. Aan het hoofd
daarvan stond een magister vici. De bewoners
eener wijk hadden gemeenschappelijke gods-
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dienstige feesten, compitalia (z. a.), en gemeenschappelijke laces compitales. — 2) naam
van sommige straten te Rome, als : vicus
Tuseus, vicus Iugarius, vines Longzus e. a. — 3)
buiten de stad beteekent het woord een
dorp , of een vlek. Deze vici droegen den
naam van fora en concitiabula, als het markten gerechtsplaatsen en centra voor de lichting
waren. Zij hadden niet de rechten van een
municipiuni ; waren zij versterkt, dan heetten
zij castra of castella.
Viduus, een god, door Wien de ziel van
den mensch bij zijn dood van het lichaam
gescheiden wordt. Hij had een tempel buiten

Rome.

Vienna, thans Vienne, hoofdstad der Allo

aan den Rhodanus (Rhone), ten Z.-broges
van Lugdunum (Lyon).

Vigintisexviri, gemeenschappelijke naam

van eenige magistraten van lageren rang:

Xviri stlitibus iudicanclis, ITlviri iuri dicundo
of praefecti Capuam Curzas, Illviri menutales, I TTviri viis in urbe el Ilviri viis extra
urbem purgandis, Illviri capitales. Nadat

Augustus de IVviri iuri dicundo en de IIviri
viis extra - urbem purgandis had afgeschaft,
werden de overigen gezamenlijk vigintiviri
genoemd.

Vigintiviri, zie vigintisexvir•i.
Villa. Uit den aard der zaak waren er
groote en kleine buitenverblijven. Over liet
algemeen waren zij minder gebouwd met het
oog op regelmaat, dan wel op gemak en zooveel
mogelijk er op ingericht om in verschillende
jaargetij den aan verschillende zij den bewoond
te worden. Men onderscheidde de villa urbana
of het heerenhuis en de villa rustica of boerderij. Het buitenverblijf van een rijken Romein
vereenigde alle gemakken in zich. Behalve
woon -, slaap -, eet -, studeer- en ontvangvertrekken had men er de onmisbare badkamers,
sphaeristeria of zalen voor het balspel, gesloten en open gaanderijen om met alle weer
beweging te kunnen nemen (zie ook cryptoporticus), soms een of meer torens om een
ruim uitzicht te genieten, verder een wandel
vijvers, volières, meer--parkmetboschj,
malen eere diergaarde enz. De groote buiten
aan zee hadden dikwijls vijvers voor-platsen
zeevisch, die met eene sluis waren afgesloten.
Ook gebeurde het- wel, dat er van de kust
uit dammen in zee werden aangelegd om op
de daartusschen aangeplempte ruimte het hee renhuis - te kunnen bouwen met een onbelemmerd uitzicht. — De boerderij bestond in den
regel uit een of meer binnenpleinen, waaromheen de woning, de stallen en schuren
stonden. In het midden dezer binnenplaatsen
(coliortes, tortes) waren waterbekkens. ? n het
hoofdgebouw was de woning van den opzich ter of meier (villicus), in de bijgebouwen de
vertrekken voor de slaven (zie cella), de wijnen oliepersen (íorcularia,), de wijn- en oliekelders (cella vinaria, olearia) enz. Dan behoorde
er een hoenderhof bij met allerlei soorten van
hoenders, ook fazanten en pauwen, en een
duiventil. Op de boerderij was ook liet
ergastutunz of de slavengevangenis, een groot
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vertrek, niet geheel onder, maar toch in den
grond gebouwd, dat zijn licht ontving door
getraliede vensteropeningen boven in den

hij eene zending bij koning Antiochus van
Syria, bij welke gelegenheid hij Hannibal te
Ephesus ontmoette. — 2) L. TTillius, volks-

Rom. villa (muurschildering te Pompeii).

muur. — Willa publica is de naam van het
ambtslokaal der censoren op het Campus
Martins.
Villia (lex) anncilis, van den volkstribuun
L. Villius in 180, waarnaar de familie den
bijnaam van Annalis kreeg. Zij bevatte bepalingen omtrent den leeftijd, waarop men
naar eenig ambt mocht dingen en de volgorde,
waarin de ambten bekleed moesten worden.
Uit het voorbeeld van Tib. Gracchus, die reeds
vóór zijn 17de jaar in dienst ging en op
zijn 27 ste jaar quaestor werd, en dat van
Cicero, die drie jaar in Griekenland doorbracht en op zijn 31ste jaar quaestor was,
en uit enkele andere gegevens, mag men
vermoedelijk het volgende opmaken. In den
regel ging men na zijn 17den verjaardag in
dienst en moest men 10 dienstjaren hebben.
Had men die jaren nu achtereen uitgediend,
dan kon men reeds op zijn 27ste jaar naar
de quaestuur dingen, anders eerst later. Zes
jaar na de quaestuur kon men de aediliteit
of het volkstribunaat bekleeden, drie jaar
daarna de práetuur en nog drie jaar later
liet consulaat. Cicero was quaestor op zijn
3lste, aediel op zijn 37ste, praetor op zijn
40ste, consul op zijn 43ste jaar. De genoemde
ambten moesten in deze volgorde worden doorloopen. Aediliteit en volkstribunaat schijnen
op ééne lijn te hebben gestaan, zoodat men
kiezen kon, naar welk van beide men wilde
dingen.

Villicus, de opzichter der boerderij, meestal
een vrijgelatene. Zie villa.
Villil, een plebejisch geslacht. 1) P. l%illius
Tappul2us, consul in 199, kreeg' het opper bevel in den macedonischen oorlog, doch kon
niet veel uitvoeren. Hij werd opgevolgd door
T. Quinctius Flaniininus. In 192 volbracht

tribaun in 180; zie hillia lea. -=- 3) C. Viiliu.c,,
deelgenoot der plannen van Ti. Gracchus,
verloor met dezen het leven. -- 4) L. l'illiur
Anndlis, in 43 door de driemannen vogel
verklaard, werd verraden door zijn eigen-vrij
zoon, die tot belooning quaestor werd, doch
later zelf werd omgebracht door de soldaten
die zijn vader hadden gedood.
Viminaciuui, vesting aan den Donau, en
hoofdstad van Moesia Superior.
Viminilis (tollis) = biezenheuvel, een der
bergen, waarop Rome gebouwd was, gelegen
tusschen den Collis Quirinitlis en den Mons
Cispius.
Vinalia, wijnfeesten. -- 1) F. priori, een
feest, den 23-sten April te Rome gevierd,
waarbij men aan Jupiter offerde en bij den
tempel van Venus jongen wijn uitgoot. Het
werd later beschouwd als een herinnering
aan eene gelofte van Aendas (z. ilfezeniius).
— 2) F. rustica, een feest, dat den 19deu
Augustus in de wijnbergen gevierd werd,,
en waarbij de ,Hamen Dialis aan Juppiter
een lam offerde.
Vindelicia, Oki dia, sedert 15 roan. Donauprov., ten N. door den Donau begrensd,
en zich van den Aenus (Inn) in westelijke
richting uitstrekkende tot aan het land der
Helvetii (de lacus Brigantines, meer van
Konstanz of Bodensee,. lag nog in /inde
licia). Ten Z. grensde het gewest aan Raetia,
waarmede het ééne provincie uitmaakte. In
later tijd maakte V. de provincie Raetia II
uit. De ITindelici waren Kelten. Hoofdstad:
Augusta Vinclelicocura, thans Augsburg, aan
den Liens (Lech). Aan de samenvloeiing van
Donau en Inn lag Batttva Castra, thans
Passau.
Vin.lex (C. Julius), een Galliër, uit een.
-
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vorstelijk aquitanisch geslacht gesproten,
generaal in rom. dienst, werd door Nero als

propraetor over Gallia Narbonensis aangesteld. Over Nero's onwaardigheid en dwingelandij verbitterd, kwam hij in 68 n. C. tegen
hem in opstand, doch niet niet de bedoeling
zichzelf te verheffen. Hij droeg den Galliërs
zelfs op, hem te dooden, zoo hij naar de
heerschappij streefde. Hij omhelsde de zaak
van Galba. Met Verginius Rufus, stadhouder
van Germania Superior (zie TTerginii n°. 8),
sloot hij eene overeenkomst, doch door een
misverstand geraakten beider troepen bij
Vesontio (Besancon) slaags; Vindex werd
overrompeld en benam zichzelf het leven.
Vindex, qui vim dicit, die niet geweld
dreigt, n.l. in goeden zin, als men iemand
wil aanranden, dus : handhaver van het recht,
wreker, beschermer, verdediger. In rechten
is vindex degene, die bij eene in les vocatio
zich in plaats van den gedaagde stelt en bij
de eianus iniectio door zijne tusschenkomst
de inhechtenisneming verhindert en de zaak
van den gegrepene tot de zijne maakt, dus:
bevrijder, redder, borg. Vandaar komt vinder
ook in de beteekenis van plaatsvervanger
voor. Overdrachtelijk ook: iemand die den
knoop doorhakt.
Vindieare, vindieatio. JTindicatio is oor
handhaving van zijn recht-spronkelijd
(vgl. vinden,), een zinnebeeldige handeling
bij strijd over eigendomsrecht. Beide partijen
betraden b.v. den betwisten grond in tegen
getuigen-wordighevanpto
(superstites); later bracht men slechts eene
kluit aarde mede, die men van den grond
in kwestie had medegenonlen en die vindiciae
genoemd werd, omdat zij gevindiceerd werd.
Elke der partijen raakte de kluit met het
zinnebeeldige roedje, vindicta of fest^ •ca (eigl.
een grashalm, op de betwiste plaats geplukt)
aan en verklaarde deze voor zijn eigendom
(vindicatio en revindicatio). In ruimeren zin
is i indicalio de actie over eigendomsrecht in
het algemeen. Zij had ook plaats bij geschillen
over eigendomsrecht, alsmede in processen
over vrijheid of onvrijheid, causae liberales
(zie asserior, vgl. ook manninissio). Vandaar
de uitdrukking aliquenz in liberiatena vindicare, iemands vrijheid eischen, iemand bevrijden. Ook komt vindicare in de beteekenis
voor van straffen, wreken (aliquid, . in aliquemJa); in het latere Latijn ook : se vindicare
ab aliquo, zich op iemand wreken.
Vindicius, een slaaf te Rome, die de samenzwering ten gunste van den verdreven koning
Tarquinius Superbus aan het licht bracht en
met vrijheid en burgerrecht werd beloond;
zie ITaleriae leges n°. 2.
Vindieta = festuea, zie vindiccare.
-

,

Vindili = Vandali.
Viudius moes, gebergte langs de Noordkust
van Hispania, het tegenes. Cantabrisch gebergte. — 2) OïrYtoi' 600c, gebergte in India
dat Noord-Indië van Dekhan scheidt, tgw.
Vindhja.
Vindobona, keltische stad, rom. municipium in Pannonia, ligplaats der Donauvloot;
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thans Weenen. Keizer Marcus Aurelius overleed hier, 180 na C.
Vindonissa, stad der Helvetii, aan den
Arurius (Aar), thans Windisch, met belang
overblijfsels, o. a. van eene waterleiding-rijke
en een amphitheater.
Vineae, schutdaken, als het ware kramen,
van een stevig dak voorzien en die aan de
zijden naar verkiezing konden geopend en
gesloten worden. In den regel waren zij bij
de 5 meter lang. Door een aantal zulke vinieae
aan elkander te schuiven, vormden de belegeraars een overdekten bang, waarin zij schot-

vrij waren en waar de stormram (zie cries)
werken kon. Van boven werden zij gedekt
met gelooide of ongelooide huiden, om te
voorkomen dat zij vuur zouden vatten door
de brandbare stoffen, die de belegerden er op-

wierpen.
Vinieii. 1) P. en L. hinicius, twee broeders,.

van wie de eerste een middelmatig, de tweede
een goed redenaar was vooral bedreven in
het spreken voor de vuist. De laatste was in
51 volkstribuun, in 33 consul. — 2) M. Vini
eies, consul in 19, diende onder de regeering
van Augustus in Germania en Pannonia.
— 3) L. Vinicius, zoon van .L. f inicius n°. 1,
een edel jongeling, gunsteling van Augustus.
— 4) M. Tlinicius, wiens vrouw eene zuster
van Caligula was, hoopte te vergeefs dezen
op te volgen. Later werd hij door Messalina,.
wier verleiding hij afwees, vergiftigd (46
n. C.). Velleius Paterculns droeg aan hem
zijn geschiedwerk op.
Vinii. 1) T. Vinius werd van de 'p roscripties der driemannen gered door zijne vrouw
en door de trouw van een vrijgelatene,,
T. Finius Philopoernen, die later door de gunst
van Augustus rom. ridder werd. — 2) C.
V inius Fronlo Asella, buurman van Horatius.
— 3) T. Tinins Ru finus, legaat en mede
keizer Galba (68 na C.), gehaat.-consulva
om zijne .laagheden en hebzucht, werd met.
Galba vermoord. — 4) Vinia Crisp %na, doch,

ter van n°. 3, bij haars vaders leven ver
(keizer in 69), kocht voor-lofdmetOh
hoogen prijs het hoofd haars vaders van
diens moordenaars.
Vipsanii. 1) 1W. Tlipsaniuus dyrippa werd
in 63 uit een onaanzienlijk geslacht geboren.
Door gemeenschappelijke studiën in nauwere
aanraking met Octavidnus gekomen, werd
hij diens boezemvriend en intieme raadsman.
Eerst onderscheidde hij zich in den perusijnschen oorlog (zie zlntonii n°. 6), waarna hij
praetor werd. Vervolgens bedwong hij een
opstand in Gallia, drong ook over den Rijn
en werd in 37 consul. Hij legde vervolgens
een oorlogshaven bij Baiae aan (zie Avernus laces) en bouwde een nieuwe vloot voor
de Tyrrheensche zee. In 36 bracht hij aan
Sex. Pompeius gevoelige nederlagen ter zee toe
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op de sicilische kust bij Mylae en Naulochus.
Met Octavianus streed hij nog voorspoedig in
Illyria en Dalmatia, en werd in 33 aediel. Aan
de overwinning bij Actium in 31 '(zie Anloiiii
n°• 4) had Agrippa als admiraal het grootste
aandeel ; ook de nieuwe indeeling van Italia
in het jaar 30 was zijn werk. Nog tweemaal
bekleedde hij het consulaat, terwijl hij nog
verschillende veldtochten ondernam en opstanden dempte, o. a. andermaal in. Gallia,
in Hispania, in Pannonia, totdat hij in 12
overleed. Augustus liet zijne uitvaart op
prachtige wijze vieren. Agrippa is driemaal
gehuwd geweest, eerst met Pomponia, de
dochter van Atticus : uit dit huwelijk is
n . 5 geboren ; daarna met Marcella, zijne
nicht (zie Clcrudii a°. 38), wier broeder M.
Claudius Marcellus (Claucdii n°. 37) door
Augustus tot zoon was aangenomen en met
diens dochter Iulia was gehuwd. Hij scheidde
echter van Marcella en huwde na den dood
.van Marcellus diens weduwe, waardoor hij
nu de schoonzoon van Augustus werd (22).
Z ij ne beide zoontjes uit dit laatste huwelijk,

Gains en Lucius, werden door Aug. aangenonlen; een derde zoon werd na 's vaders
dood geboren en daarom Agrippa Postuynus
genoemd. Zie de genealogie aan het einde
van liet art. Iulli. Agrippa was ook een uit
schrijver en zeer bedreven in de-steknd
aardrijkskunde. Hij liet eene . groote kaart
vervaardigen van alle heerbanen en kusten
in liet rom. gebied, waarvan talrijke copieën
gemaakt werden (vgl. n°. 4). Rome had
voor zijne verfraaiing veel aan hem te danken
door den aanleg van waterleidingen, baden,
zuilengangen, tuinen, zijne grootste schep-

ping -echter is het Pantheon (z. a.) met zijn
ontzaggelij k koepeldak. Het tegenwoordig
Pantheon is echter niet van hem. Ook in
de provinciën legde hij heerwegen en bouw
aan, o. a. te Lugdunum (Lyon ) en-werkn
te Nemausus (Nimes). — 2)^rippa Postunus, derde zoon van n°. 1, werd door Augustus naar het eil. Planasia verbannen en later
na 's keizers dood op last van Tiberius omgebracht, 14 na C. — 3) L. Vipsanius, oudere
broeder van n°. 1, door Caesar in den burgeroorlog gevangengenomen, had aan de
voorspraak van Augustus zijne vrijheid te
danken. — 4) Polla TTi scinia, zuster van
n^. 1 en 3, legde den grondslag tot de groot
galerij, waarin haars broeders kaart op-sche
den muur was afgebeeld. — 5) Í ipsania .^^grippena, dochter van n°. 1 uit zijn eerste huwelijk, was gehuwd met Tiberius; op bevel
echter van Augustus moest haar huwelijk na
baars vaders dood verbroken worden, opdat
Tiberius (tegen zijn zin) niet Iulia zou kun
huwen. Zij hertrouwde met C. Asinius-ne
Gallus. Zij stierf in 20 na C.
Vipstni. 1) C. T ipslanus Apronidnus was

consul in 59 na C. en in 69 stadhouder van
Africa. — 2) Fipslanus Messala, in den aan
Tacitus toegeschreven dialogos cie oralorihus
voorkomende, diende in den oorlog van Vespasidlnus tegen Vitellius en onderscheidde
zich door dapperheid, onpartijdigheid en wel-

sprekendheid. Hij beschreef ook de geschiedenis van zijn tijd.
Virbius, z. Hippolgíus. Bij Egeria had hij
een zoon, die eveneens V. heette en onder
Turnus tegen Aendas streed. Oorspronkelijk
is het een mannelijke godheid, the met Egeria
hulp verleende bij geboorte.

Virdumárus = Viridomárus.
Virgilii = Vergilii.
V irginális, Virgo, bijnaam van Juno, Fortuna, Minerva, Diana, Vesta en Victoria.
Virginii = Vert(inii.
Virgo, Huo0- -05, het sterrenbeeld de Maagd,
z. Jlstraea.
Viriáthus, een lusitanisch herder, een ware
heldennatuur, was een der weinigen, die aan
het verraderlijke bloedbad van 150 ontsnap ten (zie Sulpicii n°. 11). Hij werd nu eerst
rooverhoofdman; door zijn lichaamskracht
en zijn beleid kreeg hij zulk een aanhang,
dat hij spoedig aan het hoofd der geheele
lusitanische krijgsmacht stond en jaren lang
aan de rom. legers het hoofd bood, totdat
in 141 de consul Q. Fabius Maximus Servilidnus hem eene nederlaag toebracht en in
140 °vrede met hem sloot. Doch Fabius ' broeder en opvolger Q. Servilius Caepio (consul
in 140)- verbrak verraderlijk den vrede en
wist onder de vrienden van V. eenigen om
te koopen om dezen te vermoorden (139).
Met zijn dood was de kracht der Lusitaniërs
gebroken.

•

Viridomárus, aanvoerder van de door de
insubrische Galliers te hulp geroepen Gaesaten, in 222 door den rom. consul M. Claudius Marcellus eigenhandig in den strijd doorstoken.
Viriplaca, misschien een bijnaam van Venus, eene godin, die vrede sticht tusschen
twistende echtgenooten.
Viromandui, gallisch volk in het tegenw.
Vermandois. Hoofdstad : Auqusta Tliromanduccram (St. Quentin, ten N.N.O. van Parijs).
Víseeratio, uitdeeling van vleesch, later
ook van geld onder het volk bij de begrafenis
van aanzienlijke Romeinen. Soms gaf men bij
zulk eene gelegenheid openbare maaltijden,
ook wel gladiatorenspelen.
Visellii, 1) C. Fisellius .flculeo, familie van
Cicero, een scherpzinnig jurist, een vriend
van den redenaar Crassus (Licinii n°. 12).
-- 2) C. risellius Fair, een neef van Cicero,
een talentvol redenaar, die zijn best deed om
Cicero uit de ballingschap te doen terugroe
— 3) C. t'isellius T avro, was in 21 na C.-pen.
legaat in Germania in den oorlog tegen Sacrovir. — 4) L. I'isellius harro, zoon van
n°. 3, consul in 24 na C.
Vistula, grensrivier tusschen Germania en
Sarmatia, thans Weichsel.
Visurgis, riv. in Germania, thans Weser.
Vitellia, oude stad in Latium, lid van den
ouden Albaanschen bond, ten N.O. van het
Albaansch gebergte.
Vitellii. 1) P. Vitellius was onder Germanicus legaat, eerst in Germania, later in het
Oosten. Na Germanicus' dood trad hij op als
aanklager van Piso. Na den val van Seia-
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nus werd hij aangeklaagd, opende zich de
aderen, maar liet ze weer toebinden, en stierf
in de gevangenis. — 2) L. 7 ilellizus was reeds
onder Tiberius stadhouder van Syria en
hield de Parthen onder streng bedwang. Hij
stond ook in gunst bij Caligula en Claudius, doch was al te gedienstig jegens Mes
jegens Agrippina. Hij be.-salinetr
kleedde samen met keizer Claudius de censuur
in 47 na C. en volgende jaren. — 3) A.
Vitellius, role. keizer, zoon van n°. 2 ; zie
-

l itellius. -- 4) L. T ilellius, ook een zoon
-

van n°. 2, was nog slechter dan zijn broeder
de keizer. Bij de inneming van Rome door
de troepen van Vespasianus werd hij op last
van diens veldheer Nl. Antonius Primus
(zie Anlonii n°. 15) gedood.
Vitellius (A.), rom. keizer, in 69 n. C. door
de legioenen aan den Rijn als zoodanig uit geroepen. Bij had bij Tiberius, Claudius, Caligula en Nero in groote gunst gestaan. Door
Galba naar den Rijn gezonden, bracht hij door
te groote toegevendheid de soldaten op zijne
hand en werd den 2 Jan. 69 te Keulen tot
keizer uitgeroepen, 13 dagen voordat Galba
door Otho werd onttroond. Zijne troepen
(zie Caecinae n°. 5) wonnen den slag bij
Bedriilcum op Otho's leger, waarop Otho zich
van kant maakte. Vitellius liet het bestuur
over aan onwaardige hovelingen en leefde
alleen voor zijne zinnelijke lusten, waaronder
onmatigheid en zwelgerij de hoofdrol ver
werd door-vulden.Dpratoischgde
hem ontbonden en een nieuwe van 20000
man gevormd. Intussen en bleven de soldaten
zonder soldij. Op eens kwam te Rome het
bericht der verheffing van Vespasiánus. Vitellius scheen het gevaar gering te achten,
hoewel generaals en troepen van hem afvielen en hij den slag bij Cremona (einde Oct.
69) verloor. Eindelijk gegrepen, werd hij
door de soldaten van Antonius Primus (zie
Antonii n°. 15) met een strop om den hals
door de straten gesleurd en werd zijn lijk
in den Tiber geworpen (21 Dec. 69).
Vitravius Pollio (M.), architect te Rome,
tijdgenoot van Caesar en Augustus, de eenige
rom. schrijver over bouwkunst, die ons een
werk de architectura in 10 boeken heeft
nagelaten, opgedragen aan Augustus.
Vivarium, bewaarplaats van levende dieren,
ook tot aanfokking daarvan, zooals voor vo
hoenders (vivarium avium of aviarium),-gelsn
voor hazen (leporarium), voor veldmuizen
(cylirarium), slakken (cochlearium), oesters (vivariurn ostrea7•um), vijvers voor visschen (vivarium piscium of piscina), enz.
Vocates, volk in Aquitania niet ver van
de spaansche

grenzen.

Voeetius eons, boschrijk gebergte, oostelijk gedeelte van den Jura.
Voconia (lex) van den volkstribuun Q. Vo
beperking van liet-coniusSax169,t
erfrecht van vrouwen. Zij bepaalde o. a. dat
iemand, die op 100000 as gecenseerd was, geen
vrouw tot heres kon benoemen ; wel kon hij
haar een legaat vermaken, doch de som der
legaten mocht het aandeel van den heres of
ScIli lMairlt en DE BOER.
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de herèdes niet te boven gaan. Het doel was,
te voorkomen dat groote fortuinen in handen
van vrouwen kwamen ; toch was de wet gemakkelijk te ontduiken, b.v. door een tesia2nrentullll per aes et libram.
Voeonii, een plebejisch geslacht, waartoe
behooren een volkstribuun in 169 (zie ier
l oconia), een legaat van Lucullus in den
mithradatischen oorlog, een rechter in het
proces van Cluentius in 66.
Voeortii, machtige keltische volksstam in
Gallia Narbonensis, niet de Rom. verbonden,
doch volgens eigen wetten levende, in liet
tegenw. Provence en Dauphiné.
Vogesas moes = Vosegus.
Volaterrae, O2a).a ti Q( ^, machtige etrurische zeestaat met de beide havens Luna en
Populonia.. Zij was een der 12 bondssteden,
en lag op eene steile rots, waarvan de kruin
slechts langs één moeielijken weg te genaken
was. De hooge en zware muren zijn nog aan
burgeroorlog hield de stad,-wezig.Ind
die met meer andere etrurische steden sterk
mariaansch gezind was liet beleg van Sulla's
troepen tot 79 uit. Sulla zond er eene kol.
van veteranen heen. Van dien tijd af verviel
de stad. De stad zelve lag een eind landwaarts in ; de kust was moerassig en gedekt
door wadden, zie l' ada.
Voleae, aanzienlijke keltische volksstam in
-

Gallia Narbonensis tusschen de Pyrenaeën en
den Rhodanus (Rhone), oudtijds zelfs over
deze rivier. Er waren twee hoofdstammen,
de 1'Ireco2 nisi ten 0. met de hoofdstad Ne
(Nimes) en de Tectosayes met Tolosa-maus
(Toulouse) ten W. Tectosages vond men ook
in het aziatische Galatia (z. a.).
Volei nal, Voleanalia, zie Z'ulcanus.
Voleánus, betere, doch minder algemeene
-

schrijfwijze voor 7' ulcdnus (z. a.).
Voleatii. 1) een vriend van Verres. — 2)
l' olcalius ,Sediyitus (zesvingerige), ± 130,
schrijver van een dichterlijken canon. — 3)
L. Volcatius T2rllus, consul in 66, weigerde
Catilina als candidaat naar het consulaat aan
te nemen en verijdelde diens eerste samen
Een naamgenoot, misschien zijn-zwering.
zoon, was consul in 33. — 4) C. Volcatius
Tullius, diende in 53 onder Caesar in Gallia,
en in 48 bij ~ Dyrrhachium.
Voleei, Oé^lxo^, stad in Lucania, zie Volceníes.
Voleentes, bewoners van het gebied der
stad Volci, Volcei of Vulci in het binnen
nabij de rivier Silarus.-landvLuci,
Volei, Vulei, 1) stad in Etruria ten N.W.
van Tarquinii met uitgestrekte grafgewelven.
Bij Volci heeft men een groot aantal vazen
en andere voorwerpen van grieksche kunst
in den grond gevonden. De stad werd in
280 door de Romeinen onderworpen, en op
haar gebied Cosa (z. a.) gesticht. — 2) stad
der Voleentes (z. a.) in Lucania.
Volero, familienaam in de yens Publilia.
Vologeses of Volagaeses, naam van een
vijftal parthische koningen uit den tijd van
Parthië's verval. — 1) Arsaces XXIII (XXIV)
Vol. 1, 51-78 na C., veroverde Armenia voor

42
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zijn broeder Tiriddtes (z. a.), doch deze moest
de kroon uit de hand van keizer Nero aannemen en daarvoor naar Rome komen. Onder
de regeering van Vol. I had Farthië veel
te lijden van invallen der Alanen, zoodat hij
zich zelfs tot Vespasidnus om huip wendde,
die echter niet verleend werd. Commagëne
werd tijdens zijn bestuur door de Rom. in-

geljfd (72 n. C.). - ) Ars. XXT1 (XXVII)
Fo l . II, 130-148, van wien geene oorlogen
bekend zijn. - 3) ijrs. XXVII (XXVIIJ)
Vol. III, 148-190, viel in 161 in Armenia
en versloeg eerst de uit Cappadocia te hulp
gesnelde Rom., doch werd ten slotte in 163
door L. Verus in de engte gedreven ; Seleucia
en Ctesiphon werden ingenomen en Mesopotamia was veroverd, toen op eens een vreeseljke pest uitbrak, die een eind aan den oorlog
maakte (166). Zie Verus. - 4) di-s. XXVIII
(XXII) O7 IV, 19 0 - 0 9, leed zware verliezen tegen Septimius Sevrus, die Ctesiphon
innam en plunderde, de mannelijke bevolking
afmaakte en vrouwen en kinderen wegvoerde
(198). \\Tederom kwam ziekte den Parthen te
hulp. - 5) Ars. XXIX (XXX) Vol. J,

regeerde met zijn broeder Artabnus IV van
209 tot 226, hoewel Vol. waarschijnlijk niets
te zeggen had. Zij waren de laatste Arsaciden

in Parthië.
Yolseens, veldheer in het leger van Turnus,
die door dapperheid uitmuntte, maar door
Nisus gedood werd.
Vo l sci, oud volk in Latium, aan beide
oevers van den Liris, verbitterde vijanden
der Rom., tusschen de zee en de grenzen
van Samnium. Na ruim anderhalve eeuw
van telkens hernieuwden strijd moesten zij
eindelijk in 329 zich onderwerpen aan de
Rom., waarna de naam der Volscen verdwijnt.
Suessa Pometia was hunne hoofdstad. Zie
ook Laeiurn.
Volsinii, welvarende bondsstad van Etruria,
op een steilen berg gelegen. In 265 werd de
stad door de Rom. verwoest, waarna de inwoners eene nieuwe stad moesten bouwen
aan den Lacus Volsiniensis (Lago di Bolsena).
Ook deze nieuwe stad werd rijk en bloeiend.
In de middeleeuwen is de oude plaats weer
opgebouwd, tgw. Orvieto.
Voltacilius Pitholaus (L.), leermeester van
Pompeius, onderwijzer in de rhetorica, de
eerste vrijgelatene, die als geschiedschrijver
opgetreden is. Zijn biographieiin van Pornpeius en diens vader zijn verloren gegaan.
Z. ook Pit/zoleon.
Voltunina, godin van den etrurischen statenbond, bij wier tempel de bondsvergaderingen
gehouden werden, waarmede offers, feesten
en jaarmarkten verbonden waren. De tempel

lag tussehen Arneria, Volsinii en Falerii.

Deze godin is verwant met Vertumnus (z. a.).
Voltar (mons), aan de grenzen van Sa
mniuin en Apulia en nabij die van Lucania.
Voittircius (T), deelgenoot aan de samenzwering van Catilina, die gevangen werd
genomen en onder belofte van vergiffenis
alles bekende.
Volturnalia, zie Voleurnzes.

Volturmim, 1) oude naam van Capua.
) stad aan den mond van den Volturnus,
in 194 door de Rom. aangelegd op het gebied van Capua.
V oltur n us, thans Volturno, hoofdriv. van
Campania, ontspringt diep in Samnium en
stroomt langs Casilinum naar de Tyrrheen
sche zee. De vlakte ten N. heet ager Falernus, die ten Z. ager Camp5nus, het grondgebied van Capua- Volturnus, is oorspronkelijk de naam van een riviergod, die
een afzonderljken ficirnen had, en wiens feest,
de Voliiernalia, op 2 7 Augustus gevierd werd.
Het woord is afgeleid van volvere, het wentelen der golven. Men verwarre dezen god niet
met Vertumnus. - Volturnus is ook de
naam voor den Zuid-Oosten wind (Eurus,
tgw. Sirocco, zie Windsereken), die in Mei en
Juni in Apu li 6 zeer heftig optreedt, en den
Rorneinen volgens Livius in den slag bij
Cannae veel stof in het gezicht woei. De
Volturnus brengt soms regen.
Volumnii. 1) T 01urn2zia, echtgenoote van
Coriolanus; zie Mctrcii n°. 3. - '2) P. VoluVl2ZUS Amintinus Gallus,. consul in 461. - 3)
L. Volumnius Flumma Violens, consul in 307
en 2 96, beide malen met App. Claudius Caecus,
streed (296) zeer voorspoedig tegen de Samnieten. - 4) P. Volumnius Eutrcipelus, aanhanger van Antonius, van wiens bemiddeling
Cicero poogde gebruik te maken. - 5) P.
Voluiiinius, geschiedsehrij ver en boezemvriend
van M. Brutus.
Volusianus (C. Vibius Afinills Gallus Velduniiiinus), rom. medekeizer 251-253 na
C.; zie Gal/as.

Volnsii. 1) Q. Volusius, een van Cicero's
beambten in Cilicia. - 2) L. Volusius Satur
flflus, een man van groote rijkdommen en
groot aanzien, was consul in 12 en oefende
later de censorics poles/as uit. Zijn zoon en
naamgenoot hield het erfgoed zijns vaders
goed bijeen en stierf in 56 na C. als praefectits urbi. --- 3) Volusius Proculus kreeg
van Nero de opdracht, diens moeder Agrippina uit den weg te ruimen. Tot belooning
werd hij admiraal van de yloot der Tyrrheensche zee. - 4) L. Volusius Maecidnus, goed
jurist onder Antoninus Pius, leermeester van
M. Aurelius. - 5) Door Catullus wordt een
dichter Voles/as uit Noord-Italië bespot wegens
zijn boerscie Anna/es. Door sommigen wordt
deze Volusius geïdentificeerd met Tanusius
Geminus (z. a.), waarschijnljk ten onrechte.
Vonönes, parthische koningsnaam. 1) Arsaces XVIIJ Von. I, 6-16 na C., was als
gijzelaar te Rome opgevoed. Na den dood van
Orödes II werd V. tot den troon geroepen,
doch door zijne rom. zeden verbeurde hij de
achting van zijn volk en moest naar Armenië
en later naar Syrië vluchten, terwijl Artabnus III koning der Parthen werd. - 2)
Vouönes, die met zijn zoon Meherdates te
Rome leefde als gijzelaar, totdat Meh. in 50
na C. onder den naam Arsaces XXII vruchteloos de kroon van Parthië trachtte meester
te worden. - 3) Ars. XXII (XXIII) Von.
II, 51 n. C., regeerde slechts weinige maanden.

VOPISCUS (FLAVITJS)—WINDSTREKEN. 659
Vopiscus (Flavius) van Syractïsae, een van
de schrijvers der Historia Azqusta, omstreeks
300 na C. Hij beschreef de levens van een
aantal keizers, van Aurelitnus tot Carinus.
Vortumnus = Yertinnnns,
Vosegus, beter dan Vogesus, gebergte in
Gallia, de tegenw. Vogezen (les Vosges).
Yotivi (latH), zie Lach.
Vuleaniae insulae = Aeoliae iiisulae.
Vuicina1 (Vo1cina1), zie Vubecinus.
Valeani insula = Hiera n°. 1.
Vu1euus, Vole., rom. god van het vuur.
Daar hij een god is, die brand veroorzaakt,
maar ook afweert (IWuiciber = de verzaehter),
trachtte men, door zekere formulieren op de
muren der huizen te schrijven, zich tegen
zijn verderfeljken invloed te vrjwaren en
zich van zijn hulp te verzekeren. Om dezelfde
reden bouwde men zijne tempels liefst buiten
de stad, doch in Rome zelf was hem het

Windstreken. Oorspronkelijk had men
slechts voor de vier hoofdwinden bepaalde
namen. 1) Boreas, Boeiaç, was de Noorden
wind, koud maar gezond voor de landen ten
N. der Middellandsche zee, voor Afrika dikwij l s regen aanbrengend. De Boreas was
vooral geducht in het Noorden van de Adri
atische zee, tgw. de bekende Bora. Tegenover Boreas staat Notus, 1Viroç, ook
Auster geheeten, de Zuidenwind, die aan

-

Voleanab gewijd, eene verhevenheid bij het
Comitium, die evenals de tempel van Vesta als
het zinnebeeld der eendracht van den staat
beschouwd werd. Vandaar sprak, volgens de
traditie, de koning de volksvergadering op
het comitiurn toe. Overigens werd hij geheel
en al met Hephaestus vereenzelvigd. Op zijn
feestdag, Vulcancchict (23 Augustus), werden in
den keizertijd spelen in den Circus Flaminius
gehouden. Zie ook Aloha n°. 2 en Stcttct mater.
Vuleatii = Volcatii.
Vulei = Void.
Vulgivaga, Volg., bijnaam van Venus, =
1Icl'cuoç.

Vulsinii = Volsinii.
Vultui = Voitnr.
Vulturcins = Volturcius.
Vulturnum = Voltarnum.
Vulturnus = Volturnus.

heet hij 'A)y&OV1Ç. De Rom. noemden hem
ook Favonius. - Homerus kent slechts deze
vier winden. Later echter had er eene verschuiving der vier windstreken daats, en
kreeg men acht hoofdwinden, n.l. 1) Septentrio,
'Art(»Tç, die rechtstreeks uit de hemelstreek
der Triönes of der dwroç woei, dus als Noor-

denwind gold. - 2) Boreas of Aquito, die

een Noordoostenwind was geworden. - 3)
zipehiôtes, 'Asti7tthri7ç (van de zon, d. i. van

Septentrio, A7t(f-mTiaç.
Circius, Corus of Caurus, E1gaozaç.
Favonius, lapyx,

Boreas, Aquilo, Boã.
Caecias, .Kouzxç.

'Aysiaç, 'Ic2rcv.

Zephyrus, Ziqvo.

Apeliotes,

Africus, Aiij.
/Lt163' 0 roç, A9oqo

Eurus, Volturnus, EQoç.
)

Albus Notus, Aevz6 1 ' 0 i 0 ç, 'Poiuzaç.

L.
t.

Notus, Auster, Niroç.
Atabulus.
Griekenland dikwijls nevel en regen aanbracht
en stormen verwekte. - 3) Earns, EdQoç,
ook Volturnus, was de Oostenwind, dikwijls
stormachtig. 4) tegenover Eurus stond
Zephlrns, Zcpipoç, de Westenwind die uit de
streek der duisternis (ç'iqoç) waait, waar de
zon ondergaat, en die vooral in het voorjaar
heerschte en na de winterkoude zachter weder,
maar ook vochtigheid aanbracht. Bij Hesiodus

het Oosten, komende), de oostenwind, ook
Sotanus of Subsottnns geheeteri. - 4) Earns
of Vo l tu rnus, die een Zuidoostenwind geworden was. - 5) ]Votns of Anster, die Zuidenwind bleef. In Apulia wordt de Zuidenwind
Atabulus genoemd. - 6) Africus, de Zuidwestenwind. - 7) Zephyrus, Westenwind. 8) Argestes, Tapy.v, Noordwestenwind, waarop
de naam Favonius overging. - Dichters
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evenwel bezigden nog zeer dikwijls de namen
in de oorspronkelijke beteekenis. Van acht
winden klom men tot twaalf op, door tus
en 3, 4 en 5, 5 en 6 8 en 1 nog vier-schen2
winden in te schuiven, waardoor, met verdee

ling van den horizon in twaalf gelijke deelen,
de hiervoor geplaatste windroos ontstond.
De Libonotus wordt ook wel AJoqoii ge-

Xanthippe, Z(fl' 97t 7t1?, vrouw van Socrates, wien zij, naar men zegt, door knorren
en kijven dikwijls het leven verbitterde.
Xanthipptis, Zd1'&Lv7to, 1) Athener, die
met en na Clisthenes als staatsman optrad,
was een van de aanklagers van Miltiades,
volgde Themistocles op als bevelhebber van
de vloot, en behaalde met Leotychides de
roemrjke overwinning bij Mycale. Hij was
de vader van Pericles. - 2) Iacedaernonidr,
die in den ersten punischen oorlog aan het
hoofd van een troep huurlingen naar Carthago
kwam en wegens Zijne bekwaamheden het
opperbevel over het leger kreeg. Hij bracht
aan de Rom. eene groote nederlaag toe, maar

noemd wordt, daar hij het bedriegeljke der
zinnelijke waarneming en de onmogelijkheid
om tot de kennis der waarheid te geraken
betoogd had. - 2) z. Diogenes n°. 2.
33'cç aanklacht tegen iemand, die
wederrechteljk zijn naam in de lijsten der
burgers had doen opnemen. De zaak kwam
voor de 11'Tok, later voor de thesmotheten.
yitoç, bijnaam van Zeus, als beschermer
van het gastrecht.
Xeno, Zh'cn', 1) thebaansch legeraanvoerder
in den peloponnesischen oorlog (413). tyran van Hermione, die zich door Ardtus
liet overreden de heerschappij neer te leggen
en tot het achaeïsch verbond toe te treden.
- 3) een van de Achaeërs, die in 166 als
gijzelaars naar Rome gezonden werden. Een andere X. deed te Rome moeite om de
vrijlating van die gijzelaars te bewerken. 4) Athener, epicureïsch wijsgeer nit Cicero's
tijd, door hem met lof vermeld.
Xenoehia, ).lfliz.'ta, priesteres van Apollo
te Delphi, die weigerde aan IE[eracles een
orakel te geven, omdat hij niet gereinigd
was van den moord van Iphitus. Heracles
roofde echter haar drievoet en dwong haar
daardoor hem te antwoorden.
Xenocles, Zn'ozç, 1) zoon van Carcinus,
door de bljspeldichters van zijn tijd bespot
om Zijne slechte treurspelen, ofschoon hij eens
tegen Euripides den prijs won. - 2) aanvoerder der ruiterj bij het leger van Agesi
in Azië. - 3) van Adramyttium, een-lus
redenaar, met wien Cicero tijdens zijn verblijf in Azië veel omging.
Xenoerates, nozQdT?7, 1) broeder van
Theron van Agrigentum, overwinnaar in de
pythische en isthmische spelen, vriend van
Pindarus. - ) van Chalcêdon, geb. 396, leerling en vriend van Plato, dien hij op de reis
naar Sicilië vergezelde. Na Plato's dood verliet hij Athene, hij keerde echter spoedig
terug, volgde Speusippus als hoofd der academie op 339), en bleef dit tot zijn dood
(314). Hij ontwikkelde de leer van Plato op
eigenaardige wijze, zoodat sommigen hem
een vervalseher van die leer noemden, daar
hij stellingen van Pythagoras er in opnam
en in onderwijsmethode zeer van Plato afweek; hij was de eerste die een streng onderscheid maakte tusschen waarnemen, meenen
en weten en tussehen logica, physica en
ethica. Bij \roorkeur houdt hij zich bezig
met de studie der daemonen, die volgens
hem zielen van afgestorvenen zijn : zijne
meer mystieke dan wijsgeerige leerstellingen
op dit gebied schijnen van grooten invloed

1

keerde spoedig naar zijn vaderland terug, toen
hij zag dat zijn geluk de afgunst der Carthagers opwekte. Men zeide, dat hij op de
terugreis door de carthaagsche schippers gedood was.
Xanthus, Zd'&oç, 1) Z. Balius. - ) koning
van Thebe, door Melanthus (z. a.) in een
tweegevecht gedood. - 3) van Sardes, tijdgenoot van Artaxerxes I, schrijver eener
lydische geschiedenis ()IwYiZd).
Xanthlls, Zcii&oç, 1) nv. bij Troje, dezelfde
als de Scamander. - 2) nv. in Epïrus, door
Helenus aldus genoemd. - 3) hoofdrivier van
Lycia. Acht uren gaans boven den mond lag
de stad Xanthus, met beroemde tempels van
Apollo, Leto en Sarpèdon. Cyrus liet haar
door zijn veldheer Harpagus belegeren ; de
inwoners, geene kans op redding ziende,
brachten hunne tilbare have, vrouwen en
kinderen op den burg, staken dezen in brand
en sneuvelden zelven tot den laatsten man
tegen de Perzen. Later is de stad steeds zetel
van de bondsregeering, zie Lcici. In 42 veroverden Brutus en Cassius de stad; doch de
inwoners staken ze in brand en brachten
zichzelven om het leven.
Xenarehus, 2 CQXOÇ, 1) afheensch blij speldichter, tijdgenoot van Demosthenes, van
wiens werken nog eenige smaakvolle fragmenten bestaan. - ) zoon van Sophron, en
evenals zijn vader mimendichter. Hij leefde
onder den ouden Dionysius. - 3) van Seleucia,
peripatetisch wijsgeer, die omstreeks het einde
der le eeuw te Alexandrië, Athene en Rome
onderwijs gaf. Tot Zijne leerlingen behoorde
de geograaf Strabo.
2 ' 1/17)(LO(, eene wet, waarbij een staat aan
vreemdelingen verbiedt, zich binnen zijn
grondgebied te vestigen. Zulk eene wet bestond o. a. te Sparta.
Xeniades, 2''dcr ç , 1) van Corinthe, een
sophist, die dikwijls onder de sceptici ge)

'

noemd, de Albus 7Vous JwiZç, terwijl ziquilo
ook wel voor den Noordenwind wordt gebruikt.

XENOETAS— XENOPHON.
op lateren geweest te zijn. Hoewel hij in
uiterlijk en manieren iets terugstootends had,
werd hij algemeen geacht als een streng
rechtschapen man, ook werd hij meermalen,
hoewel hij een vreemdeling was, als gezant
naar Phflippus en Antipater gezonden. Van
zijne talrijke werken is bijna niets over.
3) van Aphrodisias, grieksch geneesheer en
schrijver over geneeskunde in de Iste eeuw
na Chr.
Xeuoetas, Z3/o1:(ç, Achaeër, veldheer van
Antiochus d. G., werd door dezen met een
leger tegen den afgevallen stadhouder van
Medië uitgezonden, maar werd door de vijanden overvallen en met het grootste gedeelte van zijn leger gedood (221).
Xenoplianes, fl'ofpcJ'i7ç, van Colophon, geb.
omstreeks 579, verliet vroeg zijne geboortestad
en zwierf door Griekenland, Sicilië en Italië,
het meest schijnt hij zich echter te Elea
opgehouden te hebben. Zijn lang leven hij werd meer dan 92 jaar oud - wijdde
hij geheel aan het bestrijden van het volksgeloof en de algemeen aangenomen mytho
logic ; in zijne met innige overtuiging geschreven en door hemzelf op de wijze der
rhapsodcn voorgedragen gedichten ontkende
hij ten sterkste het bestaan van goden, zooals
die in de gedichten van Homerus en Hesiodus
voorkomen, die in hun handelen en streven,
en ook in hun ondeugden, geheel op menschen gelijken; ook paarden en koeien, zeide
hij, zouden, indien het hun mogelijk was
godenbeelden te vervaardigen, deze maken
naar hun evenbeeld. Tegenover deze voorstellingen plaatst X. zijn eigen leer, de
eleatische, waarvan niet veel meer bekend is,
dan dat zij de eenheid, ondeelbaarheid en
onvergankelijkheid van heelal en godheid
verkondigde, en die door Parmenides (z. a.)
verder ontwikkeld is. Van zijne gedichten
is het een en ander bewaard gebleven.
Xenophantus, 3'iÇUrrOÇ, 1) Athener, vader
van den dithyrambendichter Hieronymus. 2) van Thasus, beeldgieter, die voor de Atheners een beeld van Hadridnus maakte.
Xenophulus, bevelhebber van den
burcht van Susn, die zich na eene langdurige
verdediging aan Seleucus overgaf en zich bij
hem aansloot (316).
Xenophon, Znioq&iv, 1) Athener, zoon van
Gryllus, geb. omstreeks 430, was in zijne
jeugd de leerling en een van de trouwste
aanhangers van Socrates, ook kreeg hij van
Prodicus onderwijs in de welsprekendheid.
Na den peloponnesisehen oorlog noodigde zijn
vriend Proxenus hem uit, om met hem deel
te nemen aan den tocht van den jongen Cyrus.
X. gaf gaarne, hoewel niet geheel met goedvinden van Socrates, aan die uitnoodiging
gehoor, maakte den tocht van Cyrus tegen
Artaxerxes mede en streed mede in den slag
bij Cunaxa. Toen op de terugreis de veldheeren der Grieken verraderlijk door Tissaphernes gevangen genomen waren, was X.
de eerste die het leger moed insprak en tot
volharding aanspoorde. Hij werd dan ook met
vier anderen verkozen om de Grieken op hun
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terugtocht te leiden en verwierf zich den
grootsten roem door den moed, het beleid, de
zelfverloochening en volharding, waarmede
hij deze taak vervulde. In weerwil van de
groote moeielijkheden, hem door Perzen e. a.
barbaarsche volken in den weg gelegd, zonder
hulpmiddelen tegen de natuurlijke hindernissen, die zich op dien langen tocht voordeden, bracht hij het leger in vier maanden
van het binnenste van Azië naar Trapezus,
van daar naar Byzantium, waar zij bij
Seuthes in dienst traden en eindelijk vereenigden zij zich met het spartaansche leger,
dat toen onder Thibron tegen Tissaphernes
en Pharuabdzus oorlog voerde. Bij dit leger
bleef X., ook onder I)ercylidas en Agesilrus,
met wiel hij zeer bevriend werd en in wien
hij het ideaal van een vorst en veldheer
zag. Toen Agesilëus naar Europa terugge
roepen werd, ging X. met hem mede en in
den slag bij Coronëa streed hij onder zijn
bevel tegen de Atheners en Thebanen (394).
Uit Athene verbannen - misschien wel
juist om zijn deelnemen aan dien slag ging hij naar Sparta, en kreeg h van de
Spartanen een landgoed bij Scillus, waar hij
nu vele jaren rustig leefde, zich bezighoudende met jacht en landbouw, en waar hij
ook bijna al zijne werken schreef. Na de
nederlaag van Sparta bij Lenctra, werd hij
als vriend der Spartanen door de Eleërs uit
zijne woning verdreven. Toen later Athene
en Sparta zich tegen Thebe vereenigden,
werd X. uit zijne ballingschap teruggeroepen
(369), of hij toen naar Athene teruggekeerd
is, is niet zeker, hij stierf te Corinthe (354,
V. a. reeds vijf of zes jaren vroeger). Als
schrijver munt X. uit door duidelijkheid en
eenvoud, ofschoon deze laatste eigenschap in
zijne geschiedkundige werken soms wel wat
overdreven wordt; de ouden prezen hem
zeer hoog, men gaf hem den naam van
t4rriuj pRtooa en zeide dat de godin der
overreding op zijne lippen zetelde. Ten gevolge van zijn lang verblijf buiten Athene
is zijn taal niet vrij van onattische uïtdruk
kingen en vormen. Zijne voornaamste werke zijn: KfQotI 'Aj'é 1 iizo ç , eene uitvoerige
geschiedenis van den tocht van Cyrus en
den terugtocht der 10000 Grieken, een werk,
dat wegens de groote bescheidenheid, waarmede de schrijver van zichzelf spreekt, door
sommigen ten onrechte aan een ander toeij

n

geschreven is (z. Tlzemiseogenes) ;

een geschiedenis van Griekenland, begonnen
als vervolg op Thucydides en voortgezet tot
den dood van Epaminondas, een werk van
groot belang voor de geschiedenis van dien
tijd, hoewel geschreven met duidelijk merkbare voorliefde voor spartaansche politiek
en instellingen en vooral voor zijn held,
Agesihdus ; KfQov 'flt(YC, een meer wijsgeerig dan geschiedkundig werk, waarin de
oude Cyrus als het ideaal van een volmaakt
vorst naar socratische zienswijze voorgesteld
wordt; 'Aco'iona zw Iû»odroi'ç, herinneringen aan Socrates, eene verzameling gesprekken van den meester, bijeengebracht met
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het doel om zijne nagedachtenis te verdedigen
tegen den sophist Polycrates (z. a. n '. 2) ;
ivluro tov, een tafelgesprek, waarbij vooral

Socrates het woord voert. Verscheiden klei
werken, die den naam van X. dragen,-ner
zijn deels van minder belang, deels waar
onecht. — 2) zoon van Euripides,-schijnlk
een van de aanvoerders der Atheners bij
het beleg van Potidaea (429). — 3) van
Cos, geneesheer van keizer Claudius, dien
hij ter wille van Agrippina vergiftigde. —
4) van Ephesus, schrijver van een griekschen
roman onder den titel ' Eq ot d , zà X(LTà '.4,-(f_3 zul'. 'Af1ooz6,^Ji ; hij leefde waarschijnlijk

in de Sae eeuw na C.

vreemdeling, gast, gastvriend , huur

-

ling. Het gastrecht werd door de Grieken hoog
in eere gehouden; niet alleen dat men zijne gasten zoo goed mogelijk ontving, hun geschenken
gaf, enz., maar tusschen een gastheer en zijn
gast bleef eene betrekking van vriendschap
bestaan, die soms gedurende verscheiden geslachten aangehouden werd. Tegenover aan
vreemdelingen, gezanten e. dgl. trad-zienljk
soms de staat als gastheer op. -- Zij, die zich
in een vreemden staat vestigden, wat te Sparta
e. e. niet geoorloofd was (z. ln' )ao^«), werden

a.) genoemd.
Xerxes, , FO )?c, 1) zoon van Darius Hy-

,u^ coro& (z.

staspis en Atossa, werd door zijn vader als
troonopvolger aangewezen, hoewel hij een
ouderen broeder had, daar deze geboren was,
voordat Darius aan de regeering gekomen
was. Na den dood van zijn vader (485) bedwong hij een opstand van Aegypte, daarna
rustte hij zich toe tot een veldtocht tegen
Griekenland, van verschillende kanten, vooral
door Mardonius, daartoe aangedreven. Nadat
hij den Hellespont had laten overbruggen
en den berg Athos had laten doorgraven,
ondernam hij in het voorjaar van 480 met
eens ontelbare legermacht en vloot den tocht.

Hij ging door Macedonië en Thessalië, drong
in weerwil van den tegenstand van Leonidas
door de Thermopylae en trok al plunderend
tot Athene voort, dat in brand gestoken werd,
terwijl zijn vloot de haven van Phalérum binnenliep. Doch na de verpletterende nederlaag
bij Salamis, die hij van een op het strand
opgerichten troonzetel aanzag, vluchtte hij
haastig naar Azië terug, en toen in het
volgende jaar Mardonius bij Plataeae en zijn
vloot bij Mycale verslagen waren, zag hij
van de verovering van Griekenland voor
goed af. Naar Susa teruggekeerd, gaf hij
zich aan allerlei wreedheden en uitspattingen
over, totdat hij door Artabánus vermoord
werd (465). — 2) X. II, zoon van Artaxerxes
I, volgde zijn vader in de regeering op (425),
doch werd na weinige weken door zijn halfbroeder Sogdidnus vermoord.
Xois, á,ó„S, oude aegyptische stad in de

Delta tusschen den Bolbitischen en den Sebennytischen Nijlarm, zetel der 14de dynastie.
Xuthus, ,nov oS, zoon van Hellen en de nimf
Orséis, werd door zijne broeders uit Thessalië
verdreven en vluchtte naar Attica, waar hij
met Creusa, de dochter van Erechtheus,
huwde, bij wie hij twee zonen kreeg, Achaeus
en Ion, de stamvaders der Achaeërs en Ioniërs. Toen hij na den dood van Erechtheus
als scheidsrechter over de troonopvolging
moest beslissen en de regeering aan Cecrops
toewees, werd hij ook uit Attica door zijne
zwagers verjaagd, waarop hij zich in Aegialea
,

vestigde.

Xynia, 3vv^«, stad in het Z.W. van liet
thessalische landschap Phthiótis, aan het meer
van gelijken naam.
Xystus, -turn, l21erós, --cov, in de grieksche
gymnasia een overdekte zuilengang, waar de
athleten zich des winters oefenden, ook een
beplante wandelplaats voor de zuilengalerij
der rom. landhuizen.

fr!
Zabatus, Zaflázos, ook Lycus geheeten,
rivier in Assyria, zijtak van den Tigris,
ontspringt in de bergen van Armenia.
Zacynthus, Zázzvi-kos, thans Zante, een
der. Ionische eilanden, in de Ionische zee
tegenover Elis gelegen, vruchtbaar en boschrijk (thans niet meer). Het behoorde tot het
gebied van Ulysses. Het eiland leverde aardpek. De hoofdstad, ook Zacynthus geheeten,
was eene belangrijke plaats.
Zadracarta (plur.), za ZactQá aaota, hoofd
gewest Hyrcania. -stadvnheprzic
Zagreus, Zayu ic, bijnaam van Dionysus,
waaronder hij in de orphische mysteriën ver
werd. Hij wordt de -:zoon van Zeus en-erd
Demëter of Persephone genoemd en was door
Zeus tot beheerscher van het heelal bestemd,
doch Hera zette de Titanen tegen hem op,
die hem verscheurden en verslonden. Alleen

zijn hart werd door Athéna gered en aan Zeus
gebracht, die het verslond en daarna Dionysus
voortbracht, vlg. Sabazius. De schuldige Titanen werden door den bliksem tot asch verteerd,
en uit deze asch, vermengd met het bloed
van Zagreus, waren de menschen ontstaan.
Zagros, ZcLyCós, gebergte tusschen Media

ten 0. en Susidna en Assyria ten W. Het noordelijk gedeelte wordt ook Chocdtkras genoemd.
Zár000c - v^to:^óoo^.

Zaleneus, Z nizos, wetgever der epize-

phyrische Locriërs, leefde waarschijnlijk in
het midden der 7de eeuw. Zijne wetten waren,
naar men verhaalde, de eerste die op schrift
gebracht werden en hadden evenzeer betrek king op het bizonder leven der burgers als
op de staatsregeling.
Zama, bijgenaamd Regia, vesting in de
provincie Africa, in het N. van Byzacëne,
y

ZAMOLXIS—ZENOBIA.
op de grenzen van Zeugit ,na, 4 of 5 dag
omtrek-reizntZ.WvaChgoInde
werd in den herfst van 202 de beslissende
slag tusschen Scipio en Hannibal geleverd.
Zamolxis, Zcuo.ytc, Zád0o L c , een Gete
of Thraciër, wiens geschiedenis met vele verdichtsels doorweven is. Hij was slaaf geweest
bij Pythagoras, doch werd door dezen vrijgelaten, reisde door Griekenland, en keerde als
een wijs en rijk man naar zijn vaderland terug,
waar hij den grondslag legde van godsdienst
en hoogere beschaving. Na zijn dood werd
hij als daemon vereerd.
Zanele, Záyx)i, oude naam van de stad
Messina op Sicilia. Zie Messana.
Zarangae, Zueáyyat, bewoners van Dran-

giine (z. a.).
Zariaspa (gen. -ae) th Z«oi«ova, zie Bactra.
Zea, Zia, een van de oorloghavens van
den Piraeus, aan de Oostzijde gelegen.
Zeilas, Z^L^«S Z^^ac, oudste zoon van
Nicomëdes I. Daar zijn vader een jongeren
broeder als troonopvolger had aangewezen,
ging hij naar Armenië, van waar hij na zijn
vaders dood terugkwam en zich met geweld
van de regeering meester maakte. Hij werd
omstreeks 236 bij een feestmaal door gallische
,

soldaten vermoord.
Zela, Ta Zia «, sterkte in het binnenland
van Pontus, ten Z. van Amasda, met verschil
tempels. Hier behaalde Mithraddtes in-lend
67 de overwinning op Lucullus' legaat Tria-

rius en Caesar in 47 op Pharnaces.
Zelffa of -éa, ZFa, oude stad in Noord
aan den Aesepus. Hier trok Darius-Phrygia,
III zijn eerste leger tegen Alexander d. Gr.
bijeen.

Zeno, Z^ io v, 1) zoon van Polemo n°. 4,
door de Armeniërs tot koning verkozen en
door Germanicus als zoodanig bevestigd. —
2) van Elea, geb. omstreeks 490, leerling
en vriend van Parmenides, met wien hij naar
Athene reisde. V. s. had hij een aanslag tegen
een tyran, Nearchus of Diomedon, met den
marteldood moeten boeten. Hij verdedigde in
verscheiden geschriften, die alle verloren zijn,
de eleatische leer door de indirecte bewijsvoering uit het ongerijmde. — 3) van Citium,
zoon van Mnaseas, geb. 336, v. a. 362. Zijn
vader, die koopman was, had ook hem voor
den handel bestemd, ofschoon hij reeds vroeg
de wijsgeerige geschriften van Xenophon en
Plato ijverig bestudeerd had. Toen hij nu
op den leeftijd van 22 jaar ten gevolge van
een schipbreuk te Athene gekomen was,
besloot hij daar te blijven en zich geheel
aan de studie der wijsbegeerte te wijden.
Hij sloot zich eerst bij Crates, den cynicus,
aan, van wiens invloed de oudere werken
van Z. talrijke blijken moeten gegeven heb
wendde zich later tot Stilpo, Xenocrates-ben,
en Polemo, en trad omstreeks 310 met een
eigen leer op, die naar de coix ozoá, de
plaats waar hij zijne voordrachten hield, de
stoische genoemd wordt. Hij stond te Athene
in hoog aanzien, vormde vele leerlingen, en
werd van staatswege met een gouden krans,
en toen hij in 264 (v. s. door zelfmoord)
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gestorven was, met een metalen grafteeken
en een standbeeld vereerd. Van zijn werken
zijn slechts weinige fragmenten tot ons gekomen. — De bron van alle kennis is vol
zinnelijke waarneming; alleen wat-gensZ.
zóó waar te nemen is bestaat, terwijl eerst
herhaalde waarnemingen ons in staat stellen

van het bizondere tot het algemeene te be-

sluiten. Alles bestaat uit twee elementen,
die onafscheidelijk met elkander verbonden
zijn: stof en kracht. De kracht, die zich in
liet heelal werkzaam toont, is de godheid.
De stof bestaat oorspronkelijk als een zeer
fijn vuur, waaruit door verdichting lucht,
water en aarde ontstaan, en waarin eens de
geheele wereld weder moet opgaan (xziQwnts),
om later opnieuw er uit voort te komen. De
ziel is aan het vuur verwant en niet onsterfelijk, hoewel zij langer leeft dan het lichaam.
Het hoogste goed is de deugd, die men niet
bereikt door bespiegeling, maar door te leven
in overeenstemming met de natuur of den
goddelijken wil. Deugd alleen is goed in den
volsten zin van het woord, evenals de ondeugd
slecht is, alle andere dingen zijn onverschillig,
hoewel niet alle in gelijke mate. Genot is
niet het doel van het leven, maar is van
nature met deugdzaams handelen verbonden.
De ware wijze is het volmaakste van alle
wezens, hij kan zich door deugd zelfs tot de
hoogte van Zeus verheffen, hij alleen is vrij,
is heer en koning, en kan naar verkiezing
ook over zijn leven beschikken. — Vooral
onder de Rom., die in 155 door Diogenes den
Babyloniër met de stoische leer kennis maakten, vond zij in de laatste tijden der republiek en onder de keizers vele aanhangers. —
4) van Tarsus, leerling van Chrysippus en
na diens dood hoofd der stoicijnsche school.
— 5) van Sidon, geb. + 150, hoofd der
epicureïsche school, wiens voordrachten Cicero
en Atticus gaarne hoorden. — 6) van Rhodus,
schrijver eener rhodische geschiedenis, omstreeks 200.
Zenobia, ZI JoIW«, 1) echtgenoote van Odenáthus (z. a.), nam na diens dood in 267 na C.
zelve het bewind over Palmyra in handen
als regentes voor hunne twee onmondige zoons.
Te midden der verwarring in het rom. rijk,
breidde zij haar gebied uit over Syrië, Aegypte,
Vóór -Azië, totdat zij in 272 door keizer Aurelihnus werd gestuit. Bij Emesa werd de
beslissende slag geleverd. Zenobia moest naar
Palmyra vluchten, dat belegerd en ingenomen
werd (272), zij moest den zegetocht van
Aurelianus te Rome opluisteren, doch kreeg
vervolgens een landgoed bij Tibur, waar zij
met hare kinderen hare verdere dagen sleet.
Zij was eene vrouw van zeldzame schoonheid
en buitengewone gaven, zij sprak verscheiden
talen, o. a. Latijn, Grieksch, Syrisch, Aegyptisch. Zij was een stoute paardrijdster, maar
trok ook meermalen mijlen ver te voet aan
het hoofd harer troepen op. Vermoedelijk behoorde zij tot het israëlietische geloof. — 2)
armenische koningsdochter, gehuwd met haar
neef Rhadamistus, die den troon van Armenië overweldigd had. Toen in 54 na C. de
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Parthen onder Vologeses I en Tiriddtes Armertia veroverden en Rhadamistus moest v1ueh
ten, smeekte zij haar echtgenoot haar te
dooden, opdat zij niet in handen der Parthen
zon vallen. Rhadamistus bracht haar met zijn
zwaard eene wond toe en wierp haar in den
Araxes. Zij werd echter door herders gered
en viel nu toch in handen van Tiridates, die
haar echter met grooten eerbied behandelde.
Zenobius, Z61io, grieksch sophist omstreeks 200 na C. ; hij schreef eene verzamc
en vertaalde de geschie--Engsprekwod
denis van Sallustius in het grieksch.

onderscheidene voorgebergten, o. a. 1) een der
kapen aan de Z.O. punt van Italië, waarnaar
de stad Locri Epizephyrii, die ten N. daarvan ligt, haar naam draagt. - ) aan de
Z.W. kust van Cyprus, bij Paphus. - 3)
in Cilicia bij Soli. - 4) in Cyrenaica. - 5)

in Aegypte.
Zephyrus, Zfqiio, de Westenwind, zie
Wincls&eken.

Zerynthus, Zin'&oç, stad op de Zuidkust
van Thracia, bij Aenus, met een Apollo-ternpel en een grot van Hecate in de nabijheid.
Dc stad behoorde tot het vastelandsgebied
van Samotlirace.
Zetes, z. Calais.
Zllr??l:Is1;, te Athene buitengewone commissarissen, die benoemd werden, wanneer er
vermoeden bestond dat een
misdaad gepleegd was, zonder
dat iemand als aanklager optrad; zij moesten de zaak
onderzoeken en haar, wanneer
zij daartoe grond vonden, voor
den bevoe g den rechter brengen. Vooral geschiedde dit,
wanneer men vermoedde dat
gelden van den staat verduisterd waren.
Zethuis, ZfOo, tweelingbroeder van Amphion (z. a.). Geheel verschillend van dezen,
was hij ruw van aard en hield
hij zich bij voorkeur als jager
in de bergen op. Hij was
gehuwd met AMon (z. a.).

Ziyca, atheensche burgers
der derde klasse volgens de
indeeling van Solon, zij die

jaarlijks van hunne goederen

Zeus van het

Vaticaan.

Zenodotus, Zp6Joroç, van Ephesus, leermeester der zonen van Ptolemaeus Lagi en
onder Ptolemaeus Philadeiphus hoofd der
bibliotheek van Alexandrië, was een geleerd
taalkundige en criticus, die vooral aan Homerus veel studie wijdde. - Nog twee personen van denzeifden naam komen voor als
schrijvers van werken over Homerus en zijnn
gedichten.
Zepilyrium, Zspiptov, Westkaap, naam van

200-300 medimnen of metreten oogstten. Tot 458 konden
zij alleen lagere ambten bekleeden, eerst toen werd ook
het archontaat voor hen toegankel ij k.
Xeuitina, Ziyxai', het
noordelijk gedeelte der rom.
provincie Africa propria.
Zengina, Zsiycia, stad in het
syrische distrikt Cyrrhestica,
aan den Euphraat tegenover
Apamda. Alexander de Gr.
had op dit plint eene schipbrug over den stroom geslagen, waardoor Thapsacus (z.
a.) als punt van overgang
minder gebruikt werd. Aan
de syrische zijde dezer brug stichtte Seleucus
Nicdtor de stad Zeugma.
Zeus, Zfç, Jupiter, zoon van Cronus en
Rhea (KQorchç, K (iv tws, Scumnizes), de hoogste
god der Grieken, beheerscher van het heelal.
Van zijne oorspronkelijke beteekenis als
natuurgod getuigden in lateren tijd nog de
wijze, waarop hij te Dodöna, op Creta, in
Arcadid e. e. vereerd werd. Te Dodtina bestond sedert zeer oude tijden een heiligdom
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van Zeus (1wdwi'aoç, Haoy&6ç) met een
orakel, dat later wel door het deiphisehe
overvleugeld werd, maar toch steeds in hoog
aanzien bleef; de god verkondigde daar zijn
wil door het ruisehen der bladeren van den
heiligen eik, dat door Zijne priesters, de Selli
( z. a.), verklaard werd; zijn dienst was nauw
verbonden met dien van Gaea, terwijl Diöne
( z. a.) Zijne gemalin genoemd werd. Op Creta
was de jonge Zeus volgens het verhaal geboren, voor zijn vader verborgen gehouden
en door nimfen opgevoed, ook toonde men er
Zijn graf; ieder jaar werd daar zijn dood en
opstanding, zinnebeelden van het j aarlijksehe
sterven en herleven der natuur, op orgiastische
wijze gevierd, waarbij de Cureten wapendansen uitvoerden (z. B/wa Cybele). Flier,
evenals in Arcadië, Boeotië en Thessalië
werden hem in de oudste tijden mensehen
offers gebracht. Maar sedert hij de regeering
aan Cronus (z. a.) ontnomen en de Titanen
( z. a.) overwonnen heeft, is hij de god, die
de orde in natuur en maatschappij in stand
houdt, hij troont op den top van den Olympus,
die zich tot in de wolken verheft en beheerscht van daar de natuurverschijnselen;
als hij de aegis zwaait (ayt6yoç), verwekt
hij storm en onweder (iyQha,
fpriç, JL/(YO1'2TOÇ), de bliksem is zijn
vreeselij k wapen (rQrQuli'oç, OlTOOJC1 ri)
maar aan den anderen kant jaagt hij ook
de wolken uiteen en geeft hij helder weder
en gunstigen wind (a9Qoç, oiJQtoç), de Horen
zijn zijne dochters en dienaressen. Onder de
menschen staat alles wat voor de heerschappij van orde, wet en recht bevorderlijk kan zijn, onder zijne hoede; hij beschermt bet huisgezin (fo'oç, iqorto ç ), het
huwelijk ('L1i))oç, iRtoç, fyoç), den gast
(Eh'oç) en den hulpbehoevenden vreemdeling
( iz/rooç), evenals de geheele burgerij (notfç,
iruoç), en de vergaderingen, waarin zij
over hare belangen beraadslaagt (ciyoQfoç,
f101)LOç), hij straft ongerechtigheid (ciáorw),
waakt tegen het schenden van den eed (»uoç),
kortom, hij is het die alle kwaad van den
mensch afweert (Owvi, d)lzazoç) ; zelfs vergunt hij hem een blik in de toekomst te
slaan en verkondigt hij hem zijn wil door
orakels, natuurverschijnsels en wonderteekens
( 7(a'OOaOÇ). Zijne macht is grooter dan die
van alle andere goden, en wanneer sommige
van hen, zooals vooral zijne zuster en gemalin Hera, zich tegen hem trachten te verzetten, boeten zij dit met zware straffen.
Alleen aan de beschikking der Moera is ook
hij onderworpen, waar deze hem niet in den
weg staat, is hij almachtig. Meer dan van
eenig ander god is zijn dienst door geheel
Griekenland verbreid
en het groote nationale feest te Olympia
wordt ter eere van hem gevierd ('Olftnoç,
bijna ieder deel van Griekenland
had als heros een zoon van Zeus, vandaar
de verhalen van zijne talrijke minnerijen met
sterfelijke vrouwen (Semele, Jo, Danaë, Leda,
e. a.), en van de vele kinderen bij haar verwekt (Dionysus, Heracles, Perseus, Castor en
i'fL/th3'tOç),
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Pollux, enz.). Bij Hera is hij vader van Ares,
Hephaestus en Hebe, bij andere godinnen
van Apollo, Artemis, Hermes, Persephone,
Aphrodite, dc Muzen, de Charites, de Horen
en de Moeren; Pallas Athëna is door hem
alleen voortgebracht. De arend, de eik en de
toppen der bergen zijn hem gewijd. Hij werd
afgebeeld als eene krachtige, majestueuze
gestalte, met vriendelijke trekken, vollen
baard, dicht hoofdhaar, gewelfd voorhoofd
en groote oogen. Bovenal beroemd was het
door Phidias (z. a.) vervaardigde, tallooze
malen nagevol de, maar nooit geëvenaarde
beeld van Zeus te Olympia.
Zeuxidmus, ZnfFtoç, 1) kleinzoon en
opvolger van den spartaanschen koning Theopompus (720). - 2) vader van Archidiirnus II.
Zeuxippus, Z(fhJcTcoç, Boeotiër, streed onder
de klom. tegen Philippus III van Macedonië.
Hij werd uit zijn vaderland verbannen en in
weerwil van de bemoeiingen der Bom. niet
teruggeroepen.
Zeuxis, Z(jlt, 1) veldheer van Antiochus
d. G., na den oorlog tegen de Rom. als gezant naar Rome gezonden. - ) van Heraclëa in Italië, een van de beroemdste grieksche schilders, leerling van Apollodörus (±
400). Hij muntte vooral uit in het schilderen
van vrouwenbeelden, Jbovenal beroemd waren
onder zijne werken eene Penelope en eene
Helena, die in den tempel van Hera Laci
nia opgehangen werd. Z. Parrlzasius.
Zipoetes, ZcroTç, 1) bithynisch vorst
(326-281), die ten tijde van Alexander den
Gr. zijn gebied door de onderwerping van
verscheiden grieksche koloniën uitbreidde,
zich ook tegen Lysimachus en Seleucus staande
hield en eindelijk (297) den titel van koning
van Bithynië aannam. ) zoon van den
vorigeil, trachtte de regeering aan zijn broe
der, Nicomëdes I, te ontrukken, maar werd
overwonnen en gedood (277).
Zoilas, Zwo ç , grieksch rhetor van Amphipolis, in de vierde eeuw. Wegens zijne
kleingeestige vitterijen op Homerus kreeg hij
den bijnaam Oiotdor&l.
Zone, Zclv, kaap en stad op de Zuidkust
van Thracia in het gebied der Cicones.
Zopyrus, Z(lTCl'Qoç, 1) zoon van Megabyzus,
een voornaam Pers, diende in het leger van
Darius Hystaspis, toen deze Babylon belegerde. Daar de stad niet genomen koude
worden, verminkte Z. zich op gruwelijke wijze,
liep toen, onder voorwendsel dat hij door
Darius zoo mishandeld was, tot de Babylo
niërs over, en nadat hij hierdoor het vertrouwen der inwoners gewonnen had en aan
het hoofd van de troepen gesteld was, gaf
hij de stad verraderlijk over. Darius beloonde hem door hem levenslang satraap van
Babylon te maken, hij werd echter later bij
een opstand gedood. 2) kleinzoon van den
vorigen, nam deel aan de samenzwering van
Zijn vader Megabyzus (n 0 . 2) en vluchtte naar
Athene. - 3) gelaatkundige, die beweerde
dat volgens Zijne wetenschap Socrates met
verscheiden ondeugden behept moest zijn,
wat deze volstrekt niet tegensprak.
g
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ZOROASTER—Z YFL4.

Zoroaster, ZoCothivQi S, stichtte in zeer oude
tijden den perzischen Ormuzdienst. Sedert de
Grieken met zijne leer bekend werden, gold
hij dikwijls als de eerste sterrenkundige,
sterrenwichelaar en toovenaar.
Zosimus, Z(;)Ge/2os, grieksch geschiedschrij ver in de 2de helft der 5de eeuw n. C.,
schreef eene geschiedenis van den rom. keizertijd, die niet zonder verdiensten is, maar

ontsierd wordt door zijne partijdigheid tegen
het Christendom en christelijk gezinde
keizers.

Zoster, Zworo = gordellectcip, op de Westkust van Attica, een uitlooper van den Hymettus, met altaren van Athéna, Leto, Apollo,
en Artemis.
Zi^yiu, bijnaam van Hera als godin van
liet huwelijk.
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MEEST VOORKOMENDE VERKORTINGEN.

\TOORNAMEN

A. Aulus.
Ap. of App. Appius.
C. Caius of Gaius.
Cu. Cnaeus of (lnaeus.
P. Decimus.
K. Kaeso.
L. Lucius.
M. Marcus.
M'. Manius.
N. of Num. Nurnerius.
P. Publius.
Q. Quintus.
S. of Sex. Sextus.
Ser. Servius.
Sp. Spurius.
T. Titus.
Ti. of Tib. Tiberiu.
Voor enkele andere, verouderde en buiten
gebruik geraakte voornamen, als Agrippa,
Postumus, Proculus, Opiter, Vopiscus, zijn
geene afkortingen bekend.
TITELS.

Aed. Aedilis.
Cen. Censor.
Cos. Consul.
Cos. Des. Consul designatus.
Cos. II, 111. Iterum, tertium consul.
D. Divus.
Diet. Dictator.
Eq. Rom. Eques Romanus.
Pl. D. Flamen Dialis.
Pl. M. Flamen Martialis.
Fl. Q. Flamen Quiririalis.
Imp. Imperator.
M. Eq. Magister equitum.
P. C. Patres coriscripti.
Pr. Praetor.
Praef. Praefectus.
Proc. Proconsul.
P. M. of Pont. Max. IPontifex maximus.
Q. Quaestor.

Tr. p1. Tribunus plebis.
IN FORMULIEREN EN OPSCHRIFTEN.

A. Augustus.

A. Antiquo.
A Absolvo.
A. D. Ante diem.
A. U. Anno Tlrbis.
B. Bonus, bene.
B. D. Bona Dea.
B. M. Bona meute of bona memoria.
B. M. P. Bene meretlti posuit.
B. V. Bene vale.
C. Condemno.
D. D. Dono dedit.
D. D. A. Do, dieo, addico.
D. D. D. Dat, dicat, dedicat.
D. M. Dis Manibus.
E. 1. Q. Ex iure Quiritium.
F. Filius.
F. C. Faciendurn curavit.
F. F. Fecerunt of fieri fecit.
F. M. Fecit monumentum.
H. F. IE[eres fecit.
I. 0. M. lovi optimo maximo.
N. L. Non liquet.
0. E. B. Q. Ossa eius bene quiescant.
Pop. Populus.

P. B. Populus Romanus.
P. P. Posuerunt of publice posuit.
P. S. Plebiscitum.
Q. B. F. F. S. Quod bonum felix faustum sit.
Q. D. E. R. F. P. D. E. R. I. C. Q u o d
de ea re fieri placet, de ea re ita eensuerunt.
B. P. Respublica.
S. Sneer.
S. Senatus.
S. P. Q. R. Senatus populusque Romanus.
S. C. Senatus consultum.
V.. R. Lti rogas.
IN BRIEVEN.

S. Salutem.
S. D. Salutern dicit.
S. P. D. Salutem plurimam dicit.
S. T. V . B. E. E. V. Si tu vales, bene
est, ego valeo.
S. T. E. Q. V. B. E. B. V. Si tu exercitusque valetis, bene est, ego valeo.
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JULIAANSCHE KALENDER.

NL Martins.
Mains.i
Julius.
October.
1

Kalendis.

2

VT

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

o

1
2
23
24
25
26
7

28
29
30

31

(ante)
V
TV
Nonas.
TJI)
Pridie Nonas.
Nonis.
VIJl
Vii
VI • (ante)
1

VIdus.
IV
1

III I
Pridie Idus.
Idibus.
XVII
XVI
XV
XIV
XIII
XlI
(ante)
XI
X
» KalenJXdas.
VIII
VII
VI
V
IV
III
Pridie Kalendas
Apriles,
lunias,
Augnstas,
Novembres.

MI. lanuarius.M. Aprilis.
i1
,, Augustus.
lunius.
M. Februarius. M. Februarius.
December.
,, September. (gewoon jaar). 1 (schrikkeljaar).
« November.
Kalendis.
IV
(ante)
111
Nonas.
Pridie Nonas.
Nonis.
VIII
VII
(ante)
VI
V
Idus.
IV
III
Pridie Idus.
Idibus.
XIX
XVIII
XVII
XVI
XV
XIV
XIII
(ante)
XII
XIKalen
Xdas.
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
Pridie Kalendas
Februarias,
Septembres,
lanuarias.

Kalendis.
1V
(ante)
111
NQnas.
Pridie Nonas,
Nonis.
'/111
VII
VI
(ante)
V
Idus. IV
III
Pridie Idus.
Idibus.
XVIII
XVII
XVI
XV
XIV
XIII
XII
(ante)
XI
Ka
I lenX
IXdas.
VIII
VII
VI
V
IV
/
Ill
Pridie Kalen.das
Maias,
lulias,
Octobres,
Decembres.

Kalendis.
IV
(ante)
III
Nonas.
Pridie Nonas.
Nonis.
VIII
VII
(ante)
VI
V
Idus.
IV 1
III
Pridie Idus.
Idibus.
XVI
XV
XIV
XIII
XII
XI
(ante)
X
KalenIX
das.
VIII
VII
VI
V
IV
III
Pridie Kalendas Martias.

Kalendis.
(ante)
IV
Nonas.
III
Pridie Nonas,
Nonis.
VIII
VII
(ante)
VI
Idus.
V
IV
III
Pridie Idus.
Idibus.
XVI
XV
XIV
XIII
XII
XI
(ante)
X
IXKalen.
VIIIdas.
VII
VI
VI
V
IV
III
Pridie Kalendas Martias.
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GRIEKSCIIE FEESTKALENDER.

HE CATOMB A EON.

11-15 Olympia.
12 Nemea.
Cronia.
Synoeoia.
16
24 2 S Panathenaea.
27-28 kleine Panathenaea.
Heoatombaea.
Istlimia.
,,

Gs1E1IoN.

8-11 (v. a. 1- 1 5) Lenaea.
Nemea.
12
Gamelia.
27

-

}lyaointllia.

Gymnopaedia.
MATAGITNION.

7

ANTH EST EBION.

1Bydrophoria.
:tiPithoegia.
Anthesteria.
12Choës.
13Chytri.
19-21 kleine Eleusiriia.
23Diasia.
^

Carnea.
Metagitnia.
B0EDR0MI0N.

Eleutheria.
2
Genesia.
5
Marathonia.
6
Boëdrornia.
7
Charisteria.
12
Proërosia.
13
15-3 groote Eleusinia.
Aglauria.

ELAPIIEBOL1ON.

8
Asclepia.
8-13 groote Dionysia.
14Pandia.
Elaphebolia.
MUNYCHION.

1 (?)
6 (7)
16
19

PYAN EPSION.

Cybernesia (of in Munychion).
Pyanepsia.
7
Oschophoria.
8
Thesa.
9-13 (10-14) Thesmophoria.
19-21 of 27-9 Apaturia.
6

,,

30

Chalca (z. Hephaestus).

Pythia.
Delphin ia.
Munychia.
Diasia of Olympiea (?).
Adonia (v. a. in Thargelion).
Cybernesia (v. a. 6 Pyanepsion).
Isthmia (v. a. in Thargelion).
THARGELION.

6-7 Thargelia.
Daphnephoria.
7
Callynteria.
19
19-20 Bendidea.
Plynteria.
25
Apollonia of Delia, z. Be/us.

MAEMACTERION.

o

Maemacteria.
PosIDEoN.

kleine Dionysia.
Posidonia.

SCIROPHORION.

12
13
14
28

Scirophoria.
Arrhephoria.
Diipolia.
Heraclëa.
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VOORNAAMSTE ROMEINSCHE VASTE FEEST- EN GEDENKDAGEN TEN TIJDE VAN AUGUSTUS.

JANIJARI.

1 Xcilendae. Solemriis votortrni nunoupatio.
Stichtingsfeest der tempels van Aescula-

Pius op het Tibereiland en van Veiovis.
5. Nonae.
7. Ocfcivicinus actnvciardl voor de eerste maal
ket imperium (eo die primum Caesar

fasces sumpsit), 43, in den mutinensi
schen oorlog.

9. Agonium of Agonalia.
ii. Carmentalia, Iluturnalia. Dc tempel van
Janus gesloten, 29.

13. Idas.

rondgang der Salii. De Vestatempel
wordt met nieuw lauriergroen getooid
en het vuur vernieuwd.
6. Augustus wordt pontzjev ma.rieius, 12.
7. J\Ionae.

14. Equirria.

15. Ides. Feest van Anna Perenna.

16 2 17. Rondgang en offers bij de Argi.
17. Agonium. Liberalia.
19. Wijding van den Minervatempel op den
Aventinus.
19 -23. Quinquatrus.
22 27. Feesten ter eere der Magna Mater
en van Atys.
23. Tubilustrium (laatste dag der Quinquatrus).
24. Q. Rex C. F. Zie Rey(fuyium.
25. Elilaiia (vreugdefeest over Atys).
27. Lavatio, slot der feriae Magnae Matris.
Dies comitiales : 3 5, 9 12 1 18, 20 7
21 7 25, 26 2 28-31 Maart.
-

15. Carmentalia (de dag).
16. Octavianus Lrijyt den titel van Auguslus,
2 6. Wijdingsdag van den Concordia tempel.
21 -23. Ludi Palatini, ter eere van het huis
van Augustus ingesteld.
24. Lustratio pagorum.
2 7. Wijding der aedes Castorum (z. Diosccii), 6 na C.
30. Wijding der ara Pacis, 9.
De fasi van Ovidius geven als dies
comitiales aan : 3, 4 5 7 1 8 1 12 1 16 28

en 31 Jan.

FEBRUARI.

1. Kalendae. Wijding van den tempel van

Juno Sospita aan hetforum kolitorium.

2. Ainburbium.

5. Nonae. Auguslus krijql den titel van pater
patriae, '2. Wijding van den Concordiatempel op de arx.
13. Ic/us. Faunalia (lentefeest van Faunus).
Wijding van den Faunustempel op

het Tibereiland.
13-21. Dies Parentales.
15. Lupercalia.
17. Quirinalia. Stultorum feriae.
21. Feralia (laatste der dies parentales).
23. Terminalia.
24. Regifugium.
27. Equirria.
Dies comitiales : 18-20, 22 1 25 en 28

-

APRIL.

ter eere der Fortuna civilis.
4-10. Megalesia ,
5. 7\To nae, stichting van den ten1pel der
Fortuna publica op den Quirinalis.
10. Wijdingvan dentempel der Magna Mater.
12-19. Ludi Cereris (Cerealia).
13. Idus. Wijding van het Atrium Libertatis
en van den tempel van Jupiter Victor.
15. Fordicidia.
1. Kalendae. Vrouwenfeest

16. Octavianus neemt den bljeenden titel van
imperator aan, 29.

21. Palilia of Parilia.
23. Vinalia.
25. Robigalia.
28. Begin der Floralia (tot 3 Mei). Stichtingsdag van den Vestatempel op den Pala
tinus, 12.
Dies comitiales : 3, 4 1 24 1 27 1 29 en
30 April.

-

Febr.

MEI.

Laralia. Wijdingsdag van het
altaar der Lares praestites en van den
tempel der Bona Dea.

1. Kalendae.
MAART.

1. Kalendae.

Matronalia. Begin van den
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1-3. Laatste dagen der Floralia.
7. Nonae.

9, 11, 13. Lemuria.
12. Ludi Martin in circo. Wijdingsdag van
den tempel van Mars Ultor in Capitolio.
15. Icdus. Offer bij de Argëi. Dies Mercurii

et Maiae.
21. Agonalia.
23. Tubilustrium.
24. Q. Rex C. F. Zie Recpifucjium.
25. Wijdingsdag van den tempel der Fortuna
primigenia op den Quirinalis.
29. Ludi Honoris et Virtutis.
Dies comitiales : 3-6, 10, 14, 17 -- 20,
25 -- 31 Mei.

JUNI.

1. Kalenclae. Geboortefeest van Juno Monéta.
Dies Carnae (daar aan Carna boonenbrij werd geofferd, werd 1 Juni ook
wel Kalendae Fabariae genoemd).
Wijding van den Marstempel bij de

Aorta Capena en van het delubrum
Tempestatis.
3. Wijding van den Bellonatempel in de
regio Circus Flaminius.
4. Wijding van den tempel van Hercules
Magnus Custos in de regio Circus
Flalninius.
5. Nonae. Wij ding van den tempel van Dius
Fidius op den Quirinalis.
7. Ludi Piscatorii.
8. Wijding van den tempel van Mens op
het Capitool.
9. Vestalia.
11. Matralia (ter eere van Matuta). Wijding
van den door Servius Tullius gestichten Fortuna- tempel en van den Concordia- tempel bij de portieus Liviae.
13. Ides. Quinquatrus minusculae (met gemaskerde optochten der tibicines).
Wijding van den tempel van Jupiter
Invictus.
15. Q. S. D. F. (quando stercus delatum fas),
reiniging van den Vesta- tempel. Eerst
wanneer het vuil uit den tempel naar
eene bepaalde plaats was weggebracht,
werd de dag fastus.
19. Wijding van den Minervatempel op den
Aventinus.
20. Wijding van den Summanustempel bij
den Circus maximes.
23. Dies nier (slag bij het trasimeensche
meer, 217).
24. Feestdag der Fors Fortuna. Wijding
van haar tempel.
27. Wijding van den tempel der Lares aan
het bovengedeelte der Sacra via en
van den tempel van Jupiter Stator.
29. Wijding van den Quirinus- tempel.
30. Wijding van den tempel van Hercules
en de Muzen.
Dies comitiales: 3, 4, 16-28 en 30
Juni.

JULI.

1. Kalendae. Wijding van den door Caesar
gestichten tempel der Felicitas op

het Capitolium.
4. Wijding der ara Pacis, 13.
5. Poplifugia, ter gedachtenis, zooals men
later meende, aan eene nederlaag en
vlucht in ouden tijd. Zie 8 Juli. De
werkelijke beteekenis van het feest
is niet bekend.

6-13. Ludi Apollinares.
7. ATonae. Offer bij het altaar van Consus.
Nonae Caprotinae.
8. Vitulatio, offer van een vitulus ter herinnering aan eerre overwinning, die
op de Poplifugia was gevolgd. Zie
5 Juli.
12. Geboortedag van C. lulius Caesar,
100.
14-19. Mercatus, jaarmarkt.
15. Idus. Transvectio equitum voor den tempel van Castor en Pollux.
18. Dies ater (slag aan den Allia, 390).
20 - 30. Ludi victoriae Caesaris, door Caesar
vóór den slag bij Pharsalus (48)
aan Venus Genetrix beloofd en in
44 ingesteld.
23. Neptunalia.
25. Furrinalia.
Dies comitiales : 10-14, 17, 18, 20, 22,
26 31.
AUGUSTUS.

1. Kalendae.
5. iConae. Stichtingsdag van den tempel

der Salus op den Quirinalis.
9. Offer aan Sol Indiges op den Quirinalis.
13. Ic/us Feest van Diana op den Aventinus, een feestdag voor de slaven.
17. Portunalia.
19. Vinalia rustica.
21. Consualia.
23. Vulcanalia.
24. Mundus patet.
25. Opiconsivia, feest van Ops Consiva.
27. Volturnalia.
28. Wijding der ara Victoriae in de curia.
Dies comitiales : 3, 4, 7, 8, 10-12, 15,
16, 18, 20, 24, 26, 28, 31.
SEPTEMBER.

1. Kalendae. Wijding van den door Augustus gestichten tempel van Jupiter
Toeans.
2. Slag bij Actium, 31.

4-19. Ludi Romani.
5. Nonce.

13. Ides. Inslaan van den gouden jaarspijker. Epulum Jo vis. Ceresfeest.
17. Consecratio van Augustus.
20. Geboortedag van Romulus.
20-23. Mercatus, jaarmarkt.
23. 1uquslus geboren, 63.
Dies coinitiales : 4, 7-11, 15-22, 24 28, 30.
c

672
OCTOBER.

1. Kalendae. Offer aan de Fides populi

Romani op het Capitool.
3-12. Augustalia, ludi IDivo Augusto et
Fortunae Reduci.
4 Ieiunium Cereris.
5. Mundus patet.
6. Dies ale)- (nederlaag van Q. Servilius
Caepio tegen de Cimbren, 105).
7. 1Vonae.

9. Wijding van den Apollotempel door
Augustus gesticht.
Offer aan Genius Publicus, Fansta
Felicitas en Venus Victrix op het

Capitool.
13. Fontinalia, bronnenfe.est met bloemoffers
aan de bronnen.
15. Ides. Ludi Capitolini, ter eere van Ju
piter Capitolinus.
18. Aug us t us neemt de toga virilis aan, 48.

19. Armilustrium.
26-1 Nov. Ludi Victoriae Sullae (vóór de
porta Collina, 82).
Dies comitiales; 3-6, 9 7 10 1 12 1 17, 18,

20-31.

NOVEMBER.

Voornaamste dag der ludi Victoriae.
4- 17. Lucliplebeii, misschien reeds ingesteld
na de tweede secessio plebis, 449.
1. Kalendcte.

5. iVoncie.

8. Mundus paint.
13. Iclus. Epulum Jovis.
18-20. Mercatus, jaarmarkt.
Dies comitiales: 3, 4 1 7-12, 15-28 2 30.
DECEMBER.
1. Kalencicte.

3. Offer aan de Bona Den. Het feest hoort
tot de fe r iae coneeptivae, zoodat de dag

niet Vaststaat. Zie Bonn dea.

5. 2Vonae. Faunalia.
8. Offer aan den Deus Tiberinus op het Tibereiland.
11. Agonalia.
12. Offer aan Consus op den Aventinus.
13. MU s.

15. Consualia.
17. Begin der Saturnalia. Vóór de invoering
der juliaansche tijdrekening duurde dit
feest officieel slechts één dag, en viel
Op 19 Dec. In 46 werd het op drie
dagen gesteld, 17-19 Dec., waarop
dan 21-22 Dec. de Sigillaria volgden.
Doch privatim had men reeds vroeg
het feesl tot een zevendaagsehen feesttijd uitgebreid, 17-23 Dec., zoodat de
Si illaria bij de Saturnalia als het.
ware werden ingelijfd.
22. Feestdag der Lares permarini.
23. Larentalia.
25. Geboortefeest van Sol Invictus.
Dies Comitiales : 4, 7-10 5 16 2 18, 20,
22, 24-27 1 30, 31.
g
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LIJST DER ARTIKELS WAARBIJ EENE OF MEER
AFBEELDINGEN ZIJN GEVOEGD.

Amphiprostylus.
Amphitheatrum 3.
Amphora.
Aneile.
Anguis.
Antae.
Aphrodite.
Apollo.
Ara.
Areus 2.
Ares.
Ariadne.

Arternis.
Athena.
Athenae 4.
Atrium 2.
Auguria.
Aurelianus.
Auriga.
Balneum.
Balteus.
Basterna.
Buceina.
Caduceus.
Caestus.
Calceus 2.
Castra 2.
Catillum.
Celia.
Centauri.
Cera
Chlamys.
Circus 2.
Cohors.
.

Columbarium.

Columna 5.
Corona 3.
Crater.
Crepida 2.
Demeter.
Dionysus 2.
ZIuYzOpota.

Domus 2.

,

Fasces.
Gigantes.
Gladiatores.
Gymnasium,
Hera.
Heracles.
Hermes 2.
Hestia.
Hippodromus.
lanus.
Isis.
iugum.
Labarum.

Laocoön.
Legio.

Lyra.
Macellurn.
Mausoleum.
Mycenae.
Niobe.
Oa 2 .
Pallium.

Pantheon.
Persona.
Pilum.
Poseidon.
Scutum.
Signum.

Silenus.
Sistrum.

Strigilis.
Templum 3.
Theatrum 2.
Thermae.
Tibia 2.
Triclinium. 2.
Triumphus 2.
Tropaeum.
Yestalis.
Villa.
Vineae.
Zeus.
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AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN.

fusse/ten n. 8 en 9 • Arrius (Q.). Bijvoegen achter: Zijne verkie8a) M. Aemilius Paulus, consul in 255 met
zing tot consul: Bij wordt door Catullus
Ser. Fulvius Paetinus Nobilior (Fulviibespot om Zijn slechte uitspraak van het

Aernulii, in Ie roe

:

n°. 10) Z. a.Latijn.
A/iç 1 2de regel: da lees: da.

Agrariae (leges), bi. 28, kolom : Lex
Plauia of Ploia agrauia, van onbekenden
datum, moet Zijfl: van den volkstribuun
M. Plautius Silvanus, van 89.
Antonii n°. 13 1 regel 5: (52-60 n. C.) vioet
zijn : (52 59 n. C.), en in den volgenden
regel: In 58 liet hij, lees: in 57.
-

Aretas, aan het einde. De i&i'áç van
Aretas is naar alle waarschijnlijkheid geen
stadhouder geweest, maar een arabisch

nornadenhoofdman of schcieh.

Asinii. Achter 1) bijvoegen: Een broer van
hem wordt door Catullus om Zijn kieptomanic gehekeld.
Calvisii. Bijvoegen : 3) Cklvisius Sctbinus, vrij gelatene ten tijde van Seneca, rijk parvenu,
die servi lie,ati hield, opdat hij met hun
geleerdheid bij gastrnalen ZOU kunnen
pronken.
Nieuw artikel na Gioma:

tirosplius, Z. Pompeii n. 16.

