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BIJ HET VERSCHIJNEN VAN DEN ACHTSTEN DRUK.

De heer NOOlWHOFF verzocht mij VAN WAOENINGEN'S .Gids" voor
den herdruk gereed te willen maken. Met het oog op den uiterst
beperkten tijd, dien hij, hoe welwillend overigens ook, mij daarvoor
kon toestaan, aarzelde ik een oogenblik die taak op mij te nemen.
Toen mij echter het voorrecht ten deel viel te mogen ervaren, dat
het de oprechte wensch was, ook van Mevr. de Wed. VAN WAGENINOEN,
dat de revisie aan mij zou worden opgedragen, beschouwde ik het
als een onafwijsbare plicht daaraan te voldoen. Was het blijk van
vertrouwen mij aangenaam, ik eerbiedigde bepaaldelijk de gedachte,
die ik voelde, dat hierbij voorzat. VAN WAGENINGEN'S • Gids voor
Gymnasiasten" was geboren uit zijn warme liefde voor het Gymnasium,
zijn diep gevestigde gehechtheid aan het daar gegeven onderricht in
de antieke cultuur en zijn weldadige genegenheid voor de jeugd.
Het was inzonderheid het Groningsch Gymnasium, waaraan hij zijn
hart had verpand. Ik begreep, dat men de nagedachtenis van VAN
WAGENINGEN ook daardoor wilde huldigen, dat aan hem, die de eer
geniet het Groningsch Gymnasium te mogen vertegenwoordigen, de
zorg voor dit werk van zijn hand werd toevertrouwd.
Het is een schoone gedachte aan den naam van den betreurden
geleerde den mijnen te mogen verbinden. Uit piëteit tegenover den
overledene en door het groot aantal drukken, die de .Gids" reeds
mocht beleven, gesterkt in de overtuiging, dat het boekje in zijn
traditioneelen vorm welkom is, heb ik zoo min mogelijk gewijzigd
en den opzet in het algemeen gelaten, zooals die was. Slechts waar
de duidelijkheid naar mijne meening kon worden verhoogd, of zelfs
aan het scherpziend oog en de nauwgezetheid van VAN WAGENINGEN
een onnauwkeurigheid was ontgaan, heb ik gemeend een verandering
te moeten aanbrengen. Gaarne zal ik het werkje tot een blijvend
voorwerp van mijn gedachten maken. Collega's, die mij hunne wenken
en opmerkingen willen mededeelen, zullen mij daarmee een groot
genoegen doen.
Groningen, Aug. 1924.
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I e nIlK Ia s s e.
CORNELIUS NEPOS,
wiens voornaam onbekend is, werd in Gallia citerior geboren,
waarschijnlijk in de stad Tic ï num. Hij was een vriend
van Cicéro en bracht het grootste gedeelte van zijn leven
(± 94-24 v. c.) te Rome door, zonder hooge ambten te
bekleeden. Van zijne werken bezitten wij nog het boekje de
excellentibus ducibus exterarum gentium, dat de levensbeschrijvingen van 23 veldheeren bevat, terwijl ons uit zijn
geschrift de Latinis historicis bewaard zijn gebleven de levens
van M. Porcius Cato en van T. Pomponius Atticus, boekhandelaar te Rome, Cicero's beminnelijken vriend.

C. IULIUS 1) CAESAR
werd geboren in het jaar 102 v. C. en wel in de maand
Quintllis, die later naar hem Iulius genoemd is. Van zijne
leermeesters in de grammatica en de welsprekendheid ontving
hij eene uitnemende opleiding en door zijn buitengewonen
aanleg muntte hij op velerlei gebied uit. Als veldheer en
staatsman bekleedt hij eene voorname plaats in de wereldgeschiedenis, als schrijver in de letterkunde.
Reeds op negentienjarigen leeftijd trotseerde hij SuIl a's bevel,
1)

Over de gens lulia zie 't Aanhangsel.
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om zijne vrouw, eene dochter van Cinna, te verstooten. Liever
liet hij zijne goederen verbeurdverklaren en vluchtte hij uit
Rome, om zich eenigen tijd in het land der Sabijnen schuil
te houden. Kort daarna (80) maakte hij in Klein-Azië zijn
eersten veldtocht mee en verwierf hij bij Mytilene door 't redden
van een Romeinsch burger de zoogenaamde corona civïca
(burger-krans), eene buitengewone onderscheiding voor een
soldaat. Na Sulla's dood (78 v. c.) te Rome teruggekeerd,
won hij het volk voor zich door zijn optreden tegen vooraanstaande mannen der Sullaansche partij, vooral door zijn proces
tegen Cn. Dolabella, dien hij van afpersingen (repetundarum)
beschuldigde. Om den haat der nobï1es 1), dien hij zich door
deze aanklacht op den hals had gehaald, te ontgaan, maar
meer nog om zich verder in de welsprekendheid te bekwamen,
begaf hij zich naar Rhodus, waar hij onderricht van den
leeraar in de welsprekendheid, Apollonius Molo, ontving, die
ook Cicero's leermeester geweest was. Op die reis was 't,
dat hij, in handen van zeeroovers gevallen, eene groote kalmte
aan den dag legde, terwijl hij hun zelfs meer dan 't dubbele
van den losprijs beloofde, dien zij voor hem vroegen. Na zijn
terugkeer werd hij tot krijgstribuun (p. 8) verkozen en bekleedde achtereenvolgens in de gewone volgorde de verschillende
ambten 2): in 68 v. C. was hij quaestor, in 65 aedïlis, in 62
praetor, terwijl hij in 't daáraan voorafgaande jaar tot pontifex
maximus benoemd was ondanks de tegenwerking van de
regeeringspartij. Vooral als aedilis vond Caesar ruimschoots
gelegenheid door uitdeelingen van koren en 't geven van kostbare spelen de volksgunst te winnen, maar daardoor stak hij
zich tevens in groote schulden. Na zijne praetuur werd hem
Hispania ulterior als provincie toegewezen, waar hij ook reeds
quaestor geweest was; hij onderwierp de Lusitaniërs en keerde
met veel buit naar Rome terug. In 't geheim sloot hij een
1)

2)

= aanzienlijken, optimaten. d. i. de senaats- of regeeringspartij.
Over deze ambten zie p. 46-48.

3
verbond met Pompeius en Crassus (eerste driemanschap, 60 v. C.),
om elkander wederkeerig in de politiek te steunen, en gaf tot
bezegeling van dien bond zijne dochter Iulia aan Pompeius
tot vrouw. Hun eerste werk was, dat Caesar consul werd in
59 v. C. met Bibülus, dien hij echter geheel naar zijn hand
wist te zetten. Na afloop van dit ambt kreeg hij door toedoen
van het volk voor den tijd van 5 jaren Gallia citerior met
Illyricum als provincie met drie legioenen, en de senaat haastte
zich daaraan Gallia ulterior met nog één legioen toe te voegen,
wel wetende, dat anders 't volk het zou doen. In 55 werd zijn
bewind als proconsul 1) van Gallië voor nog 5 jaren verlengd.
In den Gallischen oorlog toonde Caesar, welke groote talenten
hij als veldheer bezat, en in die negen jaren vormde hij zich
een uitstekend en innig aan hem gehecht leger, waarop hij
volkomen vertrouwen kon, toen hij in 49 v. C. door de vijandige
houding van den senaat en van Pompeius, die na den dood
van Iulia (54 v. C.) allengs tot de tegenpartij was overgegaan,
als tot den burgeroorlog gedreven werd. Caesar bleef overwinnaar in dien strijd en zijne overwinning maakte hem feitelijk
tot alleenheerscher, al bleven ook de republikeinsche instellingen bestaan. Hoewel hij tegen den overwonnen vijand eene
grooteedelmoedigheid aan den dag legde, mocht hij er niet
in slagen op den duur zijne tegenstanders in de verandering
van zaken te doen berusten. Op den 15den Maart (Idlbus
MartiIs) van 't jaar 44 v. C. werd hij door een zestigtal
saamgezworenen, waaronder Brutus en Cassius, in eene volle
senaatszitting vermoord.
Caesar toonde in zijne letterkundige voortbrengselen eene
groote veelzijdigheid. Zoowel in zijn jeugd als op lateren
leeftijd legde hij zich op de poëzie toe. Hoezeer hij belang
stelde in wetenschappelijke vraagstukken, blijkt uit zijn werkje
over grammaticale onderwerpen, dat hij aan Cicero heeft
opgedragen, alsmede uit zijne behandeling van astronomische
1) Eigenlijk: pro consule ... in plaats van den consul.
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vraagstukken, eene studie, die samenhangt met zijne regeling
van den Romeinschen kalender (bI. 17). Ook werden zijne
redevoeringen door zijne tijdgenooten zeer geprezen, doch van
al 't bovengenoemde zijn slechts brokstukken (f rag men t a)
tot ons gekomen.
Het eerste werk van Caesar, dat wij nog in zijn geheel
bezitten, zijn de Commentarii de bello Oallïco, gedenkboeken
over den Gallischen oorlog (58-50 v. C.). Hij heeft deze
boeken waarschijnlijk in den winter van 52 op 51 opgesteld
en raadpleegde daarbij zijn eigen geheugen, zijne berichten
aan den senaat en de aanteekeningen van zijne onderbevelhebbers. Zelf heeft hij slechts de eerste zeven jaren (58-52)
van den oorlog, elk in één boek, behandeld. Het ach t s te
boe k, dat de gebeurtenissen van de jaren 51 en 50 bevat,
schrijft men aan Aulus Hirtius toe, die met Caesar bevriend
was en den oorlog in Gallië heeft medegemaakt.
Van de drie boeken de bello ciVïli, over den burgeroorlog,
behandelen het eerste en het tweede de gebeurtenissen van
het jaar 49, het derde die van het jaar 48 (slag bij Pharsälus).
Het schijnt, dat Caesar eerst na zijne overwinning op de
aanhangers van Pompeius in Spanje (45) met dit historisch
werkje begonnen is, maar dat de dood hem verhinderd heeft
het te voltooien.
Bij Caesar's commentarii sluiten zich nog eenige werkjes
aan, waarvan men de schrijvers niet met zekerheid vermag
op te geven:
1. bellum Alexandnnum, waarin de oorlog tegen Ptolemaeus, broeder van Cleopatra, geschilderd wordt (47).
2. bellum Afrïcum over den strijd met Q. Metellus Scipio,
M. Cato en koning Iuba in het jaar 46 (slag bij
Thapsus) en
3. bellum Hispaniense over den oorlog met de zonen
van Cn. Pompeius (45, slag bij Munda).
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HET ROMEINSCHE KRIJGSWEZEN TEN TIJDE
VAN CAESAR.
§ 1. De deelen van het leger.
Het leger bestaat uit legioenen (legiönes), die nominaal
6000 man sterk, maar dikwijls onvoltallig zijn (4000 of minder).
De legioensoldaten (milites legionarii) zijn allen voetknechten
(pedïtes) en maken de kern (robur) van het leger uit.
Een legioen telt 10 cohorten (cohortes), de cohorte 3
manipels (manipuli), die naast elkaar staan, elke manipel 2
centuriën .(centuriae), gewoonlijk ordines genoemd, die achter
elkaar staan 1).
De soldaten van den rechter manipel heeten pllänl of
triarlt, die van den middelsten m. principes, die van den
linker m. hastätl). De manipel der p i I a n i heet pilus.
In den' slag stonden langen tijd de 10 manipels der hastati
voorop. De tweede rij vormden de 10 manipels der principes.
Daarachter werden geplaatst de 10 manipels van de oudste
soldaten, de triarii. Marius bracht in 107 v. C. hierin eene
wijziging. De 30 manipels werden bij drieën samengevoegd
tot 10 cohorten, die elk een afzonderlijk geheel vormden en
ook in het gevecht, waar de manipel opstelling werd afgeschaft,
als eenheden optraden. De oude benamingen, hastatus, princeps en pitus bleven echter in gebruik voor de titulatuur der
onderofficieren 2).
De standaard van het legioen is de adelaar (aquïla); hij,
die hem draagt, heet aqullïfer; hij bevindt zich op den rechtervleugel van 't legioen bij den aanvoerder. Het veldteeken
van den manipel is het signum, hij, die het draagt, heet
slgnlfer; tot hem worden de commando's gericht.
1)

2)

Vgl. voor de verdere opstelling bI. 14.
Zie bI. 9.
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Buiten het legioen staan:
1. e q uite s, de ruiters. Zij worden verdeeld in turmae
(30 man), de tu r m a in decuriae 1).
2. c a I ö nes, sta I jon gen s, 0 p pas ser s en m u ti ö nes,
ezeldrijvers of treinknechten, die voor het
vervoeren van de bag a g e (impedimenta), welke bij
elke legerafdeeling behoort, te zorgen hebben.
3. de m u z i kan ten; daartoe behoort de tubïcen, de
b azu i nb 1azer, die met zijne b azu i n (tuba) op
bevel van den veldheer 't signaal tot den aanval of
den terugtocht geeft, terwijl de cornicïnes, hor e nblazers, die in de nabijheid der signiferi (p. 5)
staan, met hun krommen horen (cornu) die signalen
verder overbrengen. De bucinätor geeft des nachts
met zijne bucïna (k oeh 0 ren) het signaal voor de
aflossing van de wacht.
Onder îabri verstaat men die legioensoldaten, die een
ambacht verstaan en als werklieden voor 't bouwen van
schepen, bruggen enz. door den veldheer gekozen worden.
§ 2.

De soldaten.

De soldaten zijn
I. naar de wijze, waarop ze zijn uitgerust:
1. m iI it e s g r a v i sar mat ü r a e, zw a a r g e w a penden = milites legi onarii, Romeinsche burgers2)
en wel sinds Marius grootendeels lieden, die tot de
armste klasse behoorden, proletarii of capïte censt.
Caesar lichtte ook in de provincies legioenen (dilectum
habere). De legioensoldaat ontvangt jaarlijks eene
1) turma = 1/4 escadron. Alae, oorspronkelijk de troepen (dikwijls ruiters)
der Italiaansche bondgenooten, die op de vleugels stonden, werd in den
keizertijd de term voor de regimenten der ruiterij.
2) Na 89 v. C. hadden ook de socii Italici het R.omeinsche burgerrecht
en dienden dus in de legioenen.
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soldij (stipendium) van 225 denarii 1), voor welke som
hij in zijn levensonderhoud moet voorzien en zijne
kleeding alsmede zijne wapenen moet koopen. Bij het
in dienst treden moet hij den eed van trouw aan zijn
veldheer afleggen (sacramentum dicere); één man van
ieder legioen spreekt de formule uit en de anderen
zweren: idem in me. In geval van een plotselingen
oorlog (tumultus) zweert niet ieder afzonderlijk, maar
leggen allen te zamen den eed af (conluräre).
2. mllites levls armaturae, lichtgewapenden =
auxllla, auxiliares (n.l. copiae), hulptroepen,
Of aangeworven (vooral funditöres, s I i n ge r a ars,
sagittaril, b oog s c h u tt ers), óf in de provincies
gelicht, óf manschappen, die door de bondgenooten
gesteld waren en niet een onderdeel van het legioen
uitmaakten, voornamelijk eq uïtes.
11. volgens hun diensttijd, die voor de legioensoldaten
met het volbrachte 17de jaar begint en tot het einde van het
45ste of 46ste duurt (iuniöres), maar waarschijnlijk na 20 veldtochten (legitima stipendia) als geëindigd wordt beschouwd:
1. tlrönes, recruten of nieuwe soldaten, die
hun eersten veldtocht meemaken of nog weinig geoefend zijn.
2. mllites veteres (ook veteränl genoemd), die
reeds langer onder de wapens gestaan hebben.
3. veterani en evocätl, vrijwilligers, die na
afloop van hun verplichten diensttijd soldaat blijven
of op nieuw worden. De evocäti doen dit laatste
op uitnoodiging van een veldheer (vandaar hun naam).
Zij genieten voorrechten boven de andere soldaten:
in rang en soldij staan zij ongeveer gelijk met de
centurionen (§ 3 11).

1)

1 denarius = ± f 0.40.
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§ 3.

De Officieren.

Aan het hoofd van het leger staat de veldheer (dux), die
na eene overwinning met den titel Imperätor wordt begroet.
De senaat kan aan den overwinnaar een zegetocht (triumphus)
toestaan.
De staf of lijfgarde van den veldheer is de zoogenaamde
cohors praetorl~, die hoofdzakelijk uit evocäti (§ 2. II. 3)
bestaat. Daarbij sluiten zich de Romeinsche jongelingen
(contubernäles) uit aanzienlijke families aan, die onder leiding
van den aanvoerder zich in krijgszaken wenschen te bekwamen.
I. De hoofdofficieren, behoorende tot den stand der
senatoren of tot dien der ridders, zijn leden van den krijgsraad
(consilium). Zij hebben nooit als gemeen soldaat gediend.
1. legäti, de onderbevelhebbers, die ook optreden als
aanvoerders van een legioen of van vrij groote legerafdeelingen. Zij· worden door den senaat benoemd op
voordracht van den veldheer en behooren tot den stand
der senatoren.
2. q u a est 0 r, h 0 0 f d 0 ff i c ier van a d min i s tra tie,
die het beheer heeft over de geldzaken (soldij, levensmiddelen, buit); hij voert dikwijls een legioen aan.
Zijne benoeming heeft door 't volk plaats in de
comitia tribüta.
3. tri b fi nim il ït u m of tri bun i m i ti tä r es, zes op
elk legioen; soms wordt aan een of meer van hen de
leiding van gewichtige zaken opgedragen, soms ook
het bevel over kleinere legerafdeelingen. Zij worden
deels door 't volk, deels door den veldheer zelf gekozen
en behooren doorgaans tot den ridderstand.
11. De 0 n der 0 f f i c ier en, centuriönes, 60 op elk legioen.
leder van hen is aanvoerder van eene ce nt u r ie (ordinem
ducere, zie § 1). Zij zijn van gemeen soldaat door moed en
trouw in het leger opgeklommen en door den veldheer tot
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officier bevorderd, maar kunnen niet tot den rang van hoofdofficier in 't leger opklimmen 1). Hunne soldij bedraagt het
dubbele van die der soldaten.
In elke cohorte waren dus 6 ce n tu rio nes, -die behalve
met het nummer van hun cohorte (I-X) aangewezen werden
met de namen hastatus posterior of prior, prlnceps posterlor
of prior, pUus posterlor of prior.
Bevordering had plaats van de 2de ce n t u r i e van den
3den manipel (hastati) der lOde cohorte (centurio decïmus
hastatus posterlor), den laagsten rang, dien een ce n tu rio
kon bekleeden, allengs tot de 1sle ce n tu ri e van den 1sten
manipel (pilani) der lste cohorte (centurio primus pUus
prior = primus pilus sive primipllus). Doch meestal behoefde men alle 60 rangen niet te doorloopen, daar er door
't sneuvelen van centurio's plaatsen openvielen en ook wegens
buitengewone verdiensten de veldheer een centurio van een
lageren rang tot een veel hoogeren kon bevorderen 2).
De hulptroepen staan onder officieren van eigen nationaliteit,
maar het opperbevel is in handen van Romeinsche ridders,
praefectl geheeten. Ook de niet-Romeinsche officieren der
ruiterij worden wel eens praefecti equitum genoemd.
Aan het hoofd van een dec u r i a (§ 1, 1) staat een decurio.
§ 4.

Kleeding en Wapenen.

De J<:leeding der soldaten bestaat uit:
1. eene tunïca milItaris, een wollen hemd met
korte mouwen.
2. een s a gum, s a g uI u m, een w 0 11 e nma n tel,
die tot aan de knie reikte en op den rechterschouder
met een gesp (fibula) werd vastgemaakt.
1) Eene enkele maal ziet men een gewezen centurio als krijgstribuun
optreden, Caes. b. c. III 104 §§ 2, 3.
2) Caes. b. c. 3. 53, 5: "quem ... ab octavis ordlnibus (de 6 centurioplaatsen der 8ste cohorte) ad primipilum se traducere pronuntiavit."
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eene paenüla, regenmantel met kap, soms bij
slecht weer in plaats van een sa gum gedragen.
4. een c i n g ü I u m m iJ i tä r e, een gor del.
De voeten zijn bedekt met een soort van halve la arzen
(caligae). De aanvoerder draagt een paludamentum of sagiilum
purpureum, een p urp eren krij gs man tel; daarom is hij
3.

paludatus.
Arma, wapenrusting, wapenen tot afweer; hiervan

zijn de voornaamste:
1. g a I e a, de hel m van de infanterie,
cassis, -ïdis, de helm van de ruiterij.
Waarschijnlijk waren beide van metaal, maar was de
g a I e a minder massief dan de cas sis en met leer
overtrokken.
2. sc u tu m, een I a n g w e rpi g, v ier kan t sc h i I d
met gebogen oppervlak, 0,78 M. breed, 1,25 M. lang,
uit hout vervaardigd, met leder overtrokken en met
metaalbeslag. In het midden was het voorzien van
een me ta I en kn 0 p (umbo); het werd aan den
linkerarm gedragen, op marsch in een f 0 e dra a I
(tegimentum) aan een riem over den rug.
Bovendien droeg de legioensoldaat een ha rn a s (Ionca)
van leder met metalen platen voor borst en rug, of ook wel
een soort m a I i ë n kol der. De centuriones hadden een helm
en een harnas van beter soort en met meer versieringen,
terwijl 't pantser der hoofdofficieren geheel van metaal was.
Is de centurio in groot tenue, dan draagt hij ook ocreae,
scheenbeenplaten, welke oudtijds tot de uitrusting van
den legioensoldaat behoorden.
Tela, wapenen voor den aanval, zijn:
1. gladius, het korte, rechte, tweesnijdende zwaard,
dat meer tot steken dan tot houwen diende; het werd
aan de rechterzijde gedragen en was bevestigd àf aan
een ban del ier (balteus), die over den linkerschouder
liep, àf aan den gor del (clngulum).
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pilum, de werpspies ± 2 M. lang, met eene
houten schacht en een buigzaam, ijzeren, spits-toeloopend gedeelte van ongeveer de helft der lengte,
voorzien van een weerhaak. Wanneer het pilum een
schild van den vijand doorboord had, bleef het daarin
vastzitten en boog het zware achtereind naar beneden.
Het kon dientengevolge slechts met de grootste moeite
er uit getrokken worden en was voor den tegenstander
onbruikbaar geworden.

§ 5.

De bagage.

De bag a g e van ie der e n soldaat afzonderlijk, sarcïnae
geheeten, was 20 K.G. 1) zwaar en bestond uit een paar
schanspalen (valli), proviand 2) voor een halve maand (cibaria),
keukengereedschappen, korf, spade, bijl en zaag (te zamen
vasa geheeten), en dit alles werd op marsch aan een dubbelen
gaffel of f u r ca 3) (mulus Marianus door de soldaten genoemd)
getorst, terwijl nog bovendien het p i I u m, het sc h i I d, en op
de borst of den rug de hel m gedragen werd.
De zware bagage van het gansche legioen (impedimenta) bestond uit handmolens, tenten, oorlogswerktuigen
en wapenvoorraad. Onder het geleide van m u I i ö nes (§ 1)
werd deze bagage door middel van lastdieren (iumenta)
vervoerd.

§ 6.

Het leger op marsch (agmen).

De gewone dagmarsch (iustum iter) bedraagt iets meer dan
5 uur (25 K.M.).
1) Hieronder is de wapenrusting niet begrepen. Deze weegt met de bagage
samen 41 KG. Het maximum van hetgeen tegenwoordig een infanterist
te dragen heeft, is 30 KG., het minimum 22,77 KG.
2) Vgl. Cic. Tusc. 2, 16, 37.
S) Vgl. F. StoIIe, der Röm. Legionar und sein Gepack, Straszburg 1914.
Trübner (Ber!. Phil. Woch. 1916, no. 21, p. 663).
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In de voo r hoe d e (llrimum agmen) bevinden zich de
ruiters en de lichtgewapenden.
Het gros van het leger marcheert, al naargelang het minder
of meer door den vijand bedreigd wordt, àf
1. in eenvoudige colon neen wel zóó
a) dat elk legioen zijne bagage achter zich heeft,
b) of dat de geheele bagage achter het gros volgt, àf
2. in slagorde (acie instructa).
De ach ter hoe d e (novissimum of extrëmum agmen)
bestaat ook uit ruiterij en lichtgewapenden.
Expediti zijn àf soldaten zon der zw are bag a g e,
maar met sar c i n a e (§ 5), àf troepenafdeelingen, die geheel
vrij zijn van bagage en dus slagvaardig.

§ 7.

De legerplaats.

Een kamp wordt overal betrokken, waar een Romeinsch
leger overnacht. Inkwartiering in steden heeft slechts bij uitzondering plaats.
Castra statlva eene legerplaats, die niet telkens wordt
op geb rok e n (movëre), is overeenkomstig den tijd van het
jaar àf als castra aestiva, zo mer kwart ier e n, voor het
voeren van den oorlog ingericht, àf als castra hiberna,
win terkw arti eren.
Eene plek voor eene legerplaats wordt door tribüni
m i I i t u m met eenige ce n tu r i ö nes uitgezocht, zoo mogelijk
tegen de helling van een heuvel en in de nabijheid van
water, hout en levensmiddelen voor menschen en vee. De
vorm der legerplaats is gewoonlijk een vierkant; aan elke
zijde bevindt zich een poort (de porta praetorla, waardoor
men tegen. den vijand uitrukt, de porta decumäna achterpoort,
zoo geheeten naar de cohortes decimae, die in de nabijheid daarvan kampeerden, en de porta dextra en sinistra).
De buiten aangebrachte vers te r kin ge n (munitiönes,
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castra munïre) bestaan uit een wal (agger), eene hierop
bevestigde palissadeering (valium) en eene gracht
(fossa), die meestal 4 M. breed en 3 M. diep is.
IntervalIum is de 0 pen e r u i m te tusschen den wal en
de tenten.
Verscheidene wegen (viae) maken het verkeer in het
kamp mogelijk.
Het grootste gedeelte der legerplaats wordt in het midden
ingenomen door legioensoldaten, terwijl de bondgenooten aan
weerszijden van hen gelegerd zijn. Des zomers wonen zij in
led ere n ten ten (tentoria 1), pelles), des winters in met
huiden, riet of stroo gedekte barakken (casae).
Het kleinste gedeelte wordt door den veldheer, de hoofdofficieren, de cohors praetoria (§ 3 bI. 8) en de hulptroepen in beslag genomen. Daar vindt men tevens het
praetorium of de princlpia, het hoof d k war tie r, hiernaast
eene tribune (tribunal, suggestus) met de plaats, waar de
soldaten vergaderen.
Voor 't kamp (pro castris) stonden over dag ruiters,
's nachts cohorten of soms een geheel legioen 0 p wa c h t
(excubäre). De nacht (van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens) was in 4 deelen verdeeld, elk vigilia geheeten. De
algemeene term voor wa c h t pos t is statio, met vigiliae
worden meestal de des nachts uitgezette pos ten bedoeld.
§ 8.

De slag.

Doorgaans trekt het leger uit de legerplaats den vijand
tegemoet; de legerplaats dient tot dekking in den rug en tot
het bewaren der bagage.
Het eerste teeken tot den strijd geeft de veldheer door van
zijne tent een purperkleurige vlag te laten wapperen; boven1) liiervoor gebruikt men ook wel het woord tabernacula, hoewel dat
eigenlijk tenten zijn met een dak· van planken voorzien en voor hoofdofficieren bestemd.
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dien wordt met de rechte, metalen bazuin (tuba) een
signaal gegeven.
V ó ó r het kam p stelt de aanvoerder het 1eg e rin sla gor d e (aciem pro castris instruere). Altijd houdt hij eene
toespraak (cohortatio) tot de soldaten.
De opstelling der legioenen geschiedt al naar gelang van
hunne sterkte, het terrein en de positie, die de vijand inneemt,
in één, twee, drie, soms vier sla g I i n i ë n (acies simplex,
duplex, triplex, quadruplex). Wordt aan de a c i es tri p I ex
de voorkeur gegeven, dan staan in de voorste linie van elk
legioen 4 cohorten, in de beide andere 3. Bij een voltallig
legioen telt elke manipel van de cohors (bI. 5) 20 man in
het front en 10 in de diepte, maar bij mindere legersterkte
bedraagt de diepte slechts 8 man. De soldaten staan 3 Rom.
voeten (= 90 e.M.). de man zelf inbegrepen, van elkaar, terwijl
de afstand tusschen de twee gelederen even groot is. Maar
aangezien de soldaten van het tweede gelid achter de tusschenopeningen staan van het eerste, kan ieder soldaat over 2 X 3
Rom. voeten vóór en achter zich beschikken voor het hanteeren
van zijn pilum. Op linker- en rechtervleugel van de legioensoldaten bevinden zich de auxilia (ala, alarii), de ruiterij dekt
de vleugels 1).
Op een tweede teeken begint het leger voorwaarts te
gaan (signa inferre), eerst in den gewonen pas, maar zoodra
men den vijand nadert, in versnelden pas (concursus)
en onder I u i d ges c h re eu w (clamor). Eerst slingert men
zijn pilum, daarop grijpt men naar het zwaard, maar
soms moet 't werpen der pil a achterwege blijven. Bijzondere
wijzen om het leger op te stellen zijn:
1. cuneus, de kegge of wigvormige slagorde,
bestemd om in gesloten colonne door eène linie heen
te breken.
1) Onder subsidia heeft men de reservetroepen te verstaan; Caesar
noemt (b. c. I 83, 2) de secunda en tertia acies van zijne acles triplex de
cohortes subsidiariae.
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orbis, kring, maar soms ook carré, wanneer de
soldaten bij een overval of een aanval van eene overmacht zich in den rug en de flanken moeten dekken
en zich daarom in een kring scharen.
§ 9.

De belegering.

J. Obsidio, de insluiting eener stad, heeft plaats

door middel van de clrcumvallatio, de 0 m w a 11 i n g, waarin
castelIa, sc h a n sen, zijn aangebracht en waarachter de

troepen der belegeraars ieder hunne afzonderlijke legerplaats
hebben. Het eigenlijke doel van zulk eene insluiting is den
toevoer van levensmiddelen af te snijden en zoo de stad te
dwingen zich over te geven.
11. Oppugnatio, de belegering, bestorming.
Daarbij werd gebruikt:
1. te st fi dOl), sc h i 1d dak, zoo bij eene bestorming het
eerste gelid 't schild voor de borst houdt, maar de
volgende gelederen boven 't hoofd, om zich tegen de
projectielen van hen, die op den muur staan, te
beschutten, ten einde een poort open te breken of op
ladders den muur te beklimmen.
2. ag g e r, een dam uit hout en aarde en steenen
gemaakt. Deze diende, om als het terrein te ongelijk
was, den bodem te effenen.
3. tu r r e s, b e wee g bar e hou ten tor e n s met verscheidene verdiepingen (tabuläta), die op raderen of
rollen over den dam naar den muur konden voortgeschoven worden. In de bovenste verdiepingen zijn' de
tormenta, het zw a a r ges c hut, dat tegen de verdedigers van den muur gericht wordt, namelijk:
1)

Eig. "schildpad".
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a).

cat a puit a of sc 0 rpi 0

die pijlen in
horizontale richting werpt, met een draagwijdte
van ± 350 M. (volgens Schramm 2) 370 M.).
b). bali i sta, de b I ij e, waardoor balken en
steenen in een boog worden weggeslingerd,
staat achter eene dekking of wordt gericht op
een doel achter een dekking. Zij heeft eene
draagwijdte van 250 à 300 M. 3).
4. a r i e s, de st 0 r m ram, eene sterke balk met een
ijzeren ramskop, waarmede men eene bres in den
muur der vijandelijke stad trachtte te maken; hij
bevond zich in de benedenste verdieping van den
toren of werd onder een musculus (s c h u td a k) tegen
den stadsmuur aangebracht.
5. vineae, loofhutten, schutdaken (eigenlijk:
een met de ranken van den wijnstok overdekt
pad), beweegbare houten loodsen, die door ongelooide huiden en natte zakken tegen brand waren
gevrijwaard.
6. plutei, beweegbare schermen op roIIen, tot
wering van vijandelijk geschut; zoowel de v i n e a e
als de plutei waren bestemd om het werken aan den
dam zelf mogelijk te maken, terwijl de
7. sc a I a e, st 0 rml a d der s dienden tot het beklimmen
der muren.
8. cu n i c u I u S 4), 0 n der a a r d s c heg a n g.
1),

Eig .• schorpioen".
Schramm. die antiken Geschütze der SaaIburg. Berlijn, Weidmann, 1918.
3) Proefnemingen van Majoor Schramm te Saaiburg met door hem
gereconstrueerde catapulta en ballista wezen uit. dat de draagwijd:e van
de eerste 370 M., van de tweede slechts 184 M. bedroeg. Hij gebruikte
daarbij kogels van twee pond.
4) Eig. "konijntje".
1)

2,
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§ 10.

Veranderingen onder de Keizers.

De opperbevelhebber is de imperator. Daar onder zijne
auspicia 1) alle oorlogen gevoerd worden, houdt hij ook de
triumphen voor de overwinningen zijner veldheeren. Deze
ontvangen slechts de insignia triumphalia. De imperator
benoemt de officieren.
De cohortes praetoriae, elk bestaande uit 1000 man, aanvankelijk negen in getal, later meer, liggen te Rome in
garnizoen. Aan het hoofd van deze troepen staat de praefectus
praetorio.
Bovendien zijn te Rome drie cohortes urbanae, eene stadspolitie van soldaten.
In de keizerlijke provincies zijn staande legers; aan het
hoofd van elk staat een legatus. Het toezicht over de legerplaatsen is opgedragen aan een praefectus castrorum.
Het voetvolk wordt in co hor ten en ce n tu ri ë n verdeeld,
de ruiterij in alae. (Vgl. bI. 6.)
De vet era ni (p. 7) worden in grooter aantal bij de troepen
gehouden en tot afzonderlijke afdeelingen en vendels (vexillum,
vexillarii) vereenigd, ongeveer 600 man bij één legioen, dat
meestal 6000 man telt.

DE JULIAANSCHE TIJDREKENING.
C. I u I i u s Ca esa r liet in het jaar 46 v. C. als pontifex
maximus door den Alexandrijnschen sterrenkundige Sos i gen es
den kalender regelen. In het jaar 46, ook wel annus confusionis
(jaar van verwarring) geheeten, was men langzamerhand den
1) Auspicium beteekent zoowel het waarnemen van de voorteekenen als
het voorteeken zelf, en bovendien ook het recht om naar den wil der goden
te vragen.
GIDS VOO~ GYMNASIASTEN,

8e druk.

2
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werkelijken tijd zóó vooruitgeloopen, dat men reeds Mei schree
terwijl de lentenachtevening (21 Maart) nog moest plaats hebben.
Caesar herstelde het verband, doordat hij 3 schrikkelmaanden,
één na 24 Febr., de beide anderen tusschen November en
December, in het geheel 67 dagen, inlaschte. Hij nam voor het
vervolg het zonnejaar van 365 1/ 4 dagen tot grondslag en
bepaalde, dat van een cyclus van 4 jaren drie 365, één 366
dagen zou tellen. De nieuwe tijdrekening werd ingevoerd op
den 1 Januari 45 v. C.
De namen der maanden komen met de onze vrijwel overeen: lanuarius, Februarius, Martius, Aprïlis, Maius, lunius,
Quintïlis, Sextïlis, September, October, November, December.
In plaats van QuintIlis en Sextïlis gebruikte men in den
keizertijd de namen Iulius en Augustus. Daar oorspronkelijk
Maart de eerste maand van het jaar was, is het niet vreemd,
dat de namen der maanden van Quintilis tot December, met
de telwoorden q u i n q u e tot dec emsamenhangende, voor
de zevende tot de twaalfde maand gebruikt worden.
De eerste dag van iedere maand wordt Kalendae genoemd
(vandaar het woord "kalender"); de 5de dag (maar in M a art,
Mei, Juli en October de 7de) heet Nonae, de 13de (in
genoemde maanden de 15de) Idus (-uurn, f.). Van deze drie
dagen worden de overige dagen teruggeteld: de onmiddellijk
voorafgaande dag wordt aangewezen door pridie c. acc.,
terwijl de overige zóó worden berekend, dat men niet aftrekt,
maar den terminus a quo en ad quem medetelt; de
aanwijzing geschiedt door ante diem c. acc. 1).
ENKELE VOORBEELDEN.

1)

1 Januari

5
9
12
13

Kalendis lanuariis.
1 - 2) ante diem quartum Nonas Ianuarias.
pridie Nonas Ianuarias.
Nonis lanuariis.
(13 + 1 - 9) ante diem quintum Idus Ianuarias.
pridle Idus Ianuarias.
Idibus lanuarlls.
(5

2
4

"
ft

+
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De dagen worden verdeeld:
1. ten opzichte van hunne bestemming in staatsza ken in
a) die s fa s t i, waarop recht gesproken en comitia,
volksvergaderingen, mogen gehouden worden, en
b) die s ne f ast i, waarop het openbaar leven stilstaat.
2. volgens de godsdienstige voorschriften in
a) dies festi, feestdagen, met welke de dies nefasti
samenvallen, en
b) di es profesti, werkdagen.
20 Januari
31
1 Maart
2
4

5
6
7
9

12
13
14
15
20
31

"

(31

+2-

20) ante diem tertium decimum Kalendas Februarias.
pridie Kalendas Februarias.

Kalendis Martiis.
2) a. d. sextum Nonas Martias.
4) a. d. quartum •
(7
1 - 5) a. d. tertlum
pridie Nonas Martias.
Nonis Martiis.
(15 1 - 9) a. d. septimum Idus Martlas.
(15 + 1 - 12) a. d. quartum
(15 + 1 - 13) a. d. tertium
pridie Idus Martias.
Idibus Martiis.
(31 + 2 - 20) a. d. tertium decimum Kalendas Apriles.
pridie Kalendas April es.

+1(7 + 1 -

(7

20 Februari (28
20 April
(30

+

+

+2-

+2 -

20) a. d. decimum Kalendas Martias.
20) a. d. duodecimum Kalendas Maias.

In een schrikkeljaar plachten de Romeinen den 24sten Februari dubbel te
tellen, zood at de laatste dagen van Februari in dat geval aldus aangeduid
werden:
23 Februari (28 + 2 - 23) a. d. septlmum Kalendas Martias.
24
(28 + 2 - 24) a. d. sextum
schrikkeldag =
a. d. bis sextum
25 Februari (28 2 - 25) a. d. quintum
Daarom noemden de Romeinen een schrikkeljaar een annus bissextus
(in het Fransch: année bissextIIe).

+

III

Klasse.

P. OVIDIUS NASO
werd geboren in het jaar 43 v. C. te S u I m 0 in het land
der Paeligni. Zijn vader, die tot den ridderstand behoorde,
bracht hem reeds vroeg naar Rome, om hem daar eene betere
opvoeding te laten geven, dan het in zijne geboortestad kon
geschieden. Bestemd om eenmaal staatsman te worden, legde
hij zich voornamelijk op de welsprekendheid toe. Van zijn
zeventiende tot zijn twintigste levensjaar deed hij reizen naar
Athene, Klein-Azië en Sicilië. Te Rome teruggekeerd, bekleedde
hij lagere ambten, maar eene onweerstaanbare neiging tot de
poëzie maakte, dat hij spoedig dien werkkring vaarwel zeide,
en, daar hij onbezorgd kon leven, was hij in de gelegenheid
aan zijn poëtisch talent den vrijen teugel te vieren. In zijne
dichterlijke voortbrengselen onderscheidt men drie tijdvakken.
In het eerste vervaardigde hij eene tragedie, Medëa, die
verloren is gegaan. Voorts schreef hij in elegische versmaat!)
eene menigte minnedichten, EpistUlae of Heroïdes, verdichte
brieven van heldinnen aan hare afwezige minnaars, Amörum
libri lIl, Artis Amatoriae libri lil en andere. Tot het tweede
tijdvak behooren zijn twee belangrijkste werken: MetamorphosMn libri XV en Fasförum libri VI. De Met a m 0 rph 0 sen 2) zijn een gedicht in hexameters,3) waarin alle
1) Zie blz. 112.
2) Met weglating van het aantal boeken spreken wij gewoonlijk van:
de Metamorphosen, de Fasti, de Ars amatoria, de Amores, de Tristia, de
Epistulae ex Ponto.
S) Zie blz. 144.

21
gedaanteverwisselingen uit de mythologie verhaald worden.
Zij beginnen met de schepping der wereld en eindigen met
den dood en de vergoding van Caesar. In de Fa s t i, in
elegische maat geschreven, is de stof zuiver nationaal: de
Romeinsche kalender met zijne feesten. Het gedicht was overeenkomstig het aantal maanden van het jaar op twaalf boeken
aangelegd, maar slechts de eerste helft is door Ovidius voltooid.
In het jaar 8 n. C. trof hem de relegatio, eene verbanning
zonder verbeurdverklaring van goederen. Augustus verwijderde
hem uit Rome om redenen, die ons onbekend zijn, en wees
hem Tom i als woonplaats aan, een akelig stadje aan den
Pontus Euxlnus. 1) Met die verbanning begint het derde tijdvak
van zijne gedichten, waarin klaagliederen den boventoon
voeren: Tristium libri V, waarvan het eerste boek nog op reis
geschreven is, Eplstularum ex Ponto libri IV.
In het jaar 17 n. C. stierf Ovidius te Tomi, 59 jaar oud 2).

XENOPHON
werd geboren in het jaar 431 v. C. te Athene; hij was een
leerling van Socrates. Ontstemd over de toestanden in zijn
vaderland, ging hij na afloop van den Peloponnesischen oorlog
op uitnoodiging van zijn vriend Proxënus naar Sardes en
sloot zich daar bij de tochtgenooten van den jongeren Cyrus
aan, die de wapenen tegen zijn broeder Artaxerxes Mnemon
had opgevat. Toen na den slag bij Cunaxa (401 v. c.) de
tienduizend den terugtocht aanvaardden, muntte Xenöphon
als bevelhebber der achterhoede uit. Wegens zijn vriendschappelijke gezindheid jegens de Spartanen uit Athene verbannen,
nam hij deel aan den oorlog van Sparta tegen de Perzen
(399-394 v. C.), waarin hij een innige vriendschap met
koning Agesilaüs sloot. Toen deze naar Griekenland terug1) Thans Constanza. De tegenwoordige bezoeker ziet er het standbeeld
van Ovidius op het marktplein.
2) In Trist. IV, 10 heeft hij zijn eigen leven geschilderd.
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keerde en bij Coronea in 394 v. C. eene overwinning op de
verbonden Thebanen en Atheners behaalde, was het Xenophon,
die in de rijen der Spartanen medestreed. Zij schonken hem
dan ook een landgoed (Scillus) nabij Olympia, dat zij aan de
Eleërs ontnomen hadden. Daar zijn zeker al zijne werken tot
stand gekomen; daar had hij gelegenheid voor zijne lievelingsbezigheden, landbouw en jacht. Na den slag bij Leudra,
371 v. c., werd hij door de Eleërs uit zijne bezitting verdreven
en bracht daarop zijne laatste levensjaren in Co rin t he door.
Het schijnt, dat hij niet naar Athene is teruggekeerd, hoewel
zijne verbanning was opgeheven. Hij verloor een van zijn zoons
in den slag bij Mantinea (362 v. c.) en kort daarop stierf hij zelf.
Zijne voornaamste geschriften zijn de volgende:
1. KupolJ dvd~d'7(;, de Cyri expeditiöne, in 7 boeken. Alleen
in het eerste boek wordt de eigenlijke dvd~a.(]'(;, de tocht van
de kust naar het binnenland, behandeld; in de overige boeken
is het de xa.rd(3èi(]'(ç, de terugtocht van Babylon over Trapezus
naar den Hellespont, die beschreven wordt.
2. 'EJ,À'livi:xd, Historia Graeca, in 7 boeken. De eerste twee
boeken omvatten de geschiedenis der laatste jaren van den
Peloponnesischen oorlog (411-404 v. C) en sluiten zich onmiddellijk bij het geschiedwerk van Thucydides aan; in de
volgende vijf boeken wordt de tijd na den Peloponnesischen
oorlog tot den slag bij Mantinea (362 v. c.) behandeld.
3. 'Arrop.lI'lifloVEU{J.rira. Lwxp&rOlJ;, Memorabilia Socrätis, in
4 boeken. Zij geven een beeld van het leven en de leer van
Socrates.
4. KupolJ rra.(~Eia., Cyri Institutio, in 8 boeken. Hierin wordt
de opvoeding en het karakter van Cyrus maior, als het ideaal
van een vorst, beschreven.
Tot de kleinere geschriften van Xenophon behoort o.a. de
Oixovofli:xóÇ, die zich bij de Memorabilia aansluit en een gesprek
van Socrates met Critobülus bevat over de beste wijze om
huis en vermogen te bestieren.
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HET KRIJGSWEZEN DER GRIEKEN TEN TIJDE
VAN XENOPHON.
§ 1. Verschillende soorten van soldaten.

A. 01

B.

het v 0 e tv 0 I k.
I. 01 órrÀtrat, de zw a a r g e w a pen den, die met
wapenen tot afweer (in de eerste plaats het orrÀoll of
de cümiç = het groote schild) en wapenen voor den
aanval uitgerust en voor een strijd van man tegen
man bestemd zijn; zij maken de kern van het
leger uit.
11. 01 i'up.ll'iireç, i'up.lIoi, o/tÀoi, de I i c h tg e w a pen den,
zonder wapenen tot afweer en bestemd om uit de
verte te strijden.
1. 01 Cá.Ollrtr7'raci, de spe e rw e r per s.
2. 01 ro~órat, de b oog sc h u tt ers, meestal uit
Creta.
3. 01 a-cpellO'ollYirat, de s I i n g era ars.
111. 01 rreÀraa-raci. aldus geheeten naar hun kIe i n, I i c h t
sc h i I d (rréhYJ), bestemd om zoowel van nabij als
uit de verte te strijden, en daarom zoowel van verdedigings- als van aanvalswapenen voorzien.
01 lrrrrYiç, de ruit er ij, die niet veel te beteekenen heeft.
De ruiters zijn op dezelfde wijze als de hoplieten gewapend, maar zij hebben geen schild en dragen in plaats
van scheenbeenplaten hooge laarzen.
'0 oXÀoç, de t ros, even talrijk als het leger zelf, bestaat
uit treinknechten (a-lteuocpópot), schilddragers der hoplieten
(urraCT7rta-rai), waarzeggers (p.állretç), geneesheeren (lOlrpoi),
herauten (lt'llpDlteç) en trompetters (CTaÀ7rtltrai). Bij de
tienduizend bevonden zich ook veel vrouwen in den oXÀoç
(Xen. An. IV 3, 19).
rre~oi,
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§ 2.

De verdeeling der troepen en de aanvoerders.

Alleen bij de hoplieten, die het hoofdbestanddeel der
troepen uitmaakten, trof men een vaste indeeling aan. Zij
werden volgens de stammen, waartoe zij behoorden in
afdeelingen van 200 man (roiç€l;) gesplitst; te Athene geschiedde dit in overeenstemming met het aantal soldaten,
dat door elke phyle 1) gesteld was. Aan het hoofd van elke
rd~l; stond een rcx.~icx.pxoç. Iedere afdeeling werd weer verdeeld in ),ÓX01, compagnieën, elk van 100 man, die door
/.oXtJ.ïci, kapiteins aangevoerd werden. De opperbevelheb b e r heet 'npcx.rYiïóÇ, zijn plaatsvervanger is de u1':o!7rpdrYiyo;
onderbevelhebber 2).

§ 3.

A.

B.
1)

De wapenen (rei: örrÀcx.).

Ver d e d i gin g s w a pen en:
1. ro xpdvo;, de metalen helm, 2 K.G. zwaar;
2. Ó ;;r;lpcx.~, het ha rn a s, bestaande uit een borsten rugbedekkend pantser, dat door schouderstukken
werd bijeengehouden;
3. ad XVYiIÛ~€Ç, de sc h een p I a ten van brons, reikende
van den enkel tot aan de knie;
4. i; cl!7rri;, óf het g r oot e, 0 val e sc h i I d, dat
uit huiden met metalen dekplaten vervaardigd was,
óf het kleine, ronde schild (ncx.p en in'
chrri~cx. = linksom I).
Wapenen bij het aanvallen gebruikt:
a) voor het gevecht van man tegen man:

<puÀ~ stam, volksafdeeling; sinds Clisthenes (510 v. C.) waren er tien.
Bij de Spartanen bestond het leger uit 6 afdeelingen (P.6Plill), elk
onder één bevelhebber (?/'oi.Ép.apxo,l, de I~ópa was verdeeld in 4 1.6xol, deze
wederom in 2 ?/,SVT'1"Ofl'Tr)Sç of 4 ÈVflJl~OTfal (de aanvoerders = ?/'SVT'1"OvTijpSç
en &VflJp.oT~Pxal). Eene .&YflJp.oTfa telt 32 à 36 soldaten. Volgens Thucydides
daarentegen: 1 1.6xoç = 4 ?/,SYT'1"Ofl'Tr)Sç = 16 ÈvfIJp.oTfal.

2)
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1.

ra

del a n s, bestaande uit eene ijzeren of bronzen
punt (ÀóïX'I), eene houten schacht en een metalen
beslag aan het andere uiteinde ('7aUpc,rir.p); zij was
2 M. lang en werd gebruikt om te stooten (err' ~ópu =
rechtsom!) ;
2. ra çicpo;, het re c h te, t wee snij den d zw a a r d van
brons of van ijzer, zoowel om te stooten als om te
houwen; het werd in eene scheede aan een riem over
den rechterschouder gedragen (vgl. p. 10 gladius).
3. -IJ p.rixatpa (bij de Spartanen) de kromme, slechts
aan ééne zijde scherpe sabel, waarmede men
alleen kon houwen;
b) voor den strijd uit de verte (rei ~éÀY).
1. ra a:XÓlJrtolJ, de werpspies, 1,5 M. lang;
2. ra róçolJ, de b oog, rb róçeup.a, ó clcrró.;, de pij 1,
-IJ cpapérpa, de pijlkoker;
3. -IJ crcpelJ~ólJy), des 1i n ge r, waarmede men steenen en
kogels van leem of lood wierp.
De wapenen van den hopliet wogen te zamen 35 KG.
1. halt houden.
TiS-e'7S-at rei orrÀa, de wapens neerzetten ~ 2
t tt
. pos va en.
riS-e'7S-at rei orr/.a El; rdçtlJ, zich (met de wapenen aan de voet)
in rij en gelid opstellen.
~ópu,

§ 4.

De marsch

(-IJ

rropEla, Mó;).

De dagmarsch (crraS-p.ó;, eig. halte) strekt zich meestal uit
over 5 parasangen 1) ± 30 KM.; meermalen wordt een dag
gerust. Laat in den voormiddag wordt halt gehouden voor
het gebruiken van het ontbijt (ra dptcrrolJ); dan marcheert men
verder, totdat het tijd is voor het middagmaal (',0 ~EÏrrlJolJ).
De volgorde der troepen op marsch was niet bepaald voorgeschreven, maar werd naar omstandigheden gewijiigd. De
1)

Zie Register.
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voo rh 0 ede heet 't'o rryoup.elloll, de ach ter hoe d e olo7nO".9"0cpuÀaxe;.
Vooraan ging een der lochagen, onder wie de eerste plaats
op marsch (-iJ -iJïep.olliOl.) dagelijks afwisselde. Men marcheerde
in zeer lange colonnen (èrri xép(iJ; of XIX't'd xéplX; rropeuEO".9"OI.t), zoodat de ÀÓXOt achter elkander liepen.
De tros volgde of achter de afdeeling, waartoe hij behoorde,
of achter het geheele leger.
In de nabijheid van den vijand marcheerde men in slagorde (§ 5) of in carré (rrÀOI.iO"toll); in het laatste geval waren
de hoplieten aan de vier zijden opgesteld, achter hen stonden
de lichtgewapenden, en de tros bevond zich in het midden.
De f I ank e n van dit carré heeten rrÀeupOl.i, het fr 0 nt 't'o
O"'t'óp.OI. en de achterzijde -iJ oupd.

§ 5.

De veldslag (-iJ P.riXIl).

De hoplieten staan in eene onafgebroken, rechte slaglinie
(-iJ cpáÀOI.i'ç), gewoonlijk acht 1) man diep.
De linie wordt verdeeld in het centrum (ró P.É1701l), den rechtervleugel ('t'o ~eçtOli xépOl.ç) en den linkervleugel (d EUWlIUP.Oll xépOl.;).
De lichtgewapenden worden naar omstandigheden nu eens
vóór, dan weer achter, dan weer op zij van de phalanx opgesteld.
Vóór den veldslag wordt geofferd, daarop houdt de veldheer eene toespraak en geeft het wachtwoord ('t'o 17ûlI.9"TiP.OI. b.v.
ZEU; 17(Jl!iJp). Vervolgens heft het gansche leger een paean aan
(rrOl.tOl.lIi~EtlI), waarin het bidt om de overwinning. Daarna weerklinkt de trompet «(TOI.Àrri~Etll), het teeken tot den aanval, en
onder krijgsgeschreeuw (dÀOI.Àri, êÀEÀ€Ü) rukt het leger voorwaarts.
De hoplieten strijden eerst met de speer, vervolgens met het
zwaard. De uitslag van den strijd hangt meestal af van den
rechtervleugel, waar de beste troepen staan.

1) Xen. HelI. 11 4, 34; anders An. I 2, 15, waar de opstelling vier man
diep is.
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De bevelen worden Of door een signaal van de trompet
gegeven (rJ'"IlfMXill€tll, 't tee ken tot den a a n val bi a zen is
rJ'"Il(J-odlletll ,,"à rroÀ€(J-LKÓlI), àf door den heraut afgekondigd (K"Ilp{n:ëetll)
àf van mond tot mond overgegeven (rrcxpaq-yÉÀÀ€tll, rrcxpey-yucXlI).

§ 6.

De legerplaats (ro

rJ'rpcxrórre~oll).

Het leger kampeert het liefst in dorpen of steden. In de
open lucht gebruikt men tenten. Elke legerafdeeling kampeert
op zich zelve, volgens ÀÓXOt gerangschikt.
Op een afzonderlijke plaats vóór het kamp werden de
wapenen opgesteld. Bovendien was er eene plaats voor vergaderingen en een marktplein (ci-yopi) voor den handel in
levensmiddelen.
De legerplaats werd zooveel mogelijk op gunstig terrein
opgeslagen, maar zelden 1) van verdedigingswerken (xcxpriKUJ(J-CX)
voorzien. Tot bescherming dienden de voorposten (rrpoqnJÀdK€ç)
en de wachten (cpUÀdKCXi) buiten en binnen het kamp.
De wacht was in drie deel en verdeeld. De eerste duurde
van zonsondergang tot middernacht, de tweede tot het aanbreken van den morgen, de derde tot het oogenblik van
opbreken. Gedurende den nacht werden wachtvuren (rei rrupri)
gebrand.
1)

Verg. echter Xen. An. VI 5, 1; Heli. VI 2, 23.

IV Klasse.
HUIS, HUISRAAD EN KLEEDING BIJ HOMERUS.
I.

§ 1.

HET HUIS.

De omheining.

Het erf, dat den vorm van een rechthoek had, was omgeven
door een muur (roïxoç) of door eene heg (EpKOÇ).
Aan de kortste zijde, die op de straat uitkwam, bevond
zich in de omheining een soort van voorhuis (1rpóOo!,-oç) met
een overdekten weg of koetspoort (1rpo:3-vpO'll) met schitterende
zijwanden (è'll&l1rtx 1rx{J.~x'IICio'llro:), en bovendien de hofpoort
(o:îJÀEtat :3-upo:t).
Achter den 1rpÓ~o{J.o; rondom den hof bevonden zich galerijen (o:r:3-oliIJ'O:t o:L'À"iJç).
Van de straat uit kwam men door den 1':pÓ~o{J.oç en de daarachter liggende o:r,9-olilTo:t over den dorpel (o:îJÀEtO; ou~oç) in den hof.

§ 2.

De hof ("1\ o:uÀ"h).

Het huis wordt door een hof omgeven.

In het miáden van het voorhof tusschen de galerijen en
het huis treft men het altaar van z::u; ÉpKEÏOÇ aan. In den
hof van Odysseus was links van den ingang het slaapvertrek
(:3-oiÀcX{J.o;) van Telemachus, rechts de :3-ó),o;, een rond gebouw
met koepeldak, waarin gereedschappen bewaard werden.
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§ 3.

Het huis (ó aó!l-c;, O(xo;).

Men kwam in het huis door eene galerij (cz'iSouQ"cz iJó!l-0u).
Hier sliepen de gasten.
Door den gang (repóSiJpoll) met zijne schitterende wanden
(illwrrtcz recz!l-'fczlliwccz) kwam men over een steenen dorpel (J.chllo;
ouiJó;) in de zaal der mannen (!,.é,dpoll), waarvan het dak
(!l-éÀaSpoll) op zuilen (Xl01lo;) rustte. Deze zaal kreeg haar licht
door de deuren en de opening, gevormd door het hooger
liggende dak en het overige deel der zoldering. Des avonds
had de verlichting plaats door middel van luchters (Àa!l-"ITr"ÎJps;),
in den vorm van pannen met vlammend vuur. De grond
(ouoo:;) was met kalk bestreken. In 't midden der zaal stond
de haard (iQ"xeXp"n). Door een luik (Op70SiJpYi) kwam men in een
gang op zij van het !l-É,czpOli.
Op zij van het mannenverblijf lag de woning der vrouwen.
Ook deze bevatte eene zaal Cu.É,apoll), waarin de vrouwen
plachten te werken 1).
Van daar voerde eene trap (XÀl[Ldn naar eene bovenkamer
(imoprfJoll), waar Penelope zich gaarne ophield.
In 't achterste gedeelte van het paleis (ill !'_1.iXrfJ) waren nog
provisiekamers en bergplaatsen van wapenen (SaÀa!l-0t); daar
was ook het slaapvertrek van het vorstelijk paar.
11.

HET HUISRAAD.

1. Zetels:
Zit P I a at sen in deo pen I u c h theeten S&)XOt.
Veelal zijn zij van steen en bevinden zij zich vóór den
repóac!l-0; (C;oQ"roi À1Sot).
Éopat zijn zetels van allerlei soort.
SpÓlIO; is een leun- of armstoel, waarop kussens
1) Volgens sommigen zou Homerus in het geheel maar één p.ÉyèLpov
gekend hebben.
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(pTt/Ea:) en spreien (7ré7rÀo!) gelegd worden; er is een
voetbankje aan bevestigd (3p1lw;).
xÀ!lJ'p.oi, I eu n s toe I en; zij prijken naast de S-pÓJJO! in
de zaal der mannen.
In het vertrek der vrouwen zijn meestal xÀtlJ'iiX!, we r kst 0 e I en, en ~irppo!, tab 0 ure tt e n.
2. Legerste den:
-IJ EUJJn is elke leg e r's te de voor mensch of dier.
'ro ÀÉXo;, 'r0 ÀÊx:r:pOJJ, het bed, led i kan t; 'ra ÀéXECX
'ra ÀÉl'.'rpcx, led i kan ten bed, een bed met a I zij n
toe b eh oor e n.
De onderdeelen van een bed zijn:
a) 'rei ~é!,.JJliX, het 0 n de rs te I;
b) 't'i pnyElx, de mat ras sen en de kus sen s, en
Ó 'rci7r1l;, het 0 n der I a ken;
c) iJ XÀcxiJJcx, het bovenlaken.
3. Bij het eten en drinken werden gebruikt:
-IJ 'rpa7rE~Ct., de taf e I, voor één of twee personen.
Vóór den maal tij d werden Àé(31l't'Eç, met a I e n
was c h kom men, rondgegeven voor het wasschen
van de handen. Men at met de vingers. De maaltij den heeten: tb dp!lJ'toJJ, het 0 n tb ij t, 'r0 ~E;:7rJJOJJ
het mi d dag m a a I, 'r0 OÓp7rOJJ, het a v 0 n dm a aL
In de zaal der mannen stond het mengv,at'(hep1l't'np),
waarin de wijn met water vermengd werd. Ook werden
'rpi7rOOE;, ket els op drie pooten, gebruikt.
Namen voor bekers zijn to oÉ7rCXIJ', to KV7rEÀÀOJJ, 'rO dÀE!IJ'Oli.
Een oi7rCt.1J' cip.qnl'.umÀÀoJJ is een beker met twee handvatsels.
111.

DE KLEEDING ('ra Etp.d'rIX).

1. Door de mannen worden gedragen:
Ó X!'t'6lJJ, het I i n n en 0 n der kIe e d zonder mouwen,
-IJ XÀcliJJCt., het wo 11 e n boven kIe e d, ~!1t'Àii, oi7rÀCt.ç, dat
dubbel omgeslagen en op den schouder· vastgemaakt
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2.

3.

werd. Onder het eten en bij het loopen legde men het
af. Ook huiden van dieren (oipu.ära), vooral van panters
(TIap~O:ÀéaL), dienden tot bovenkleed.
,0 epcipo; is het linnen feestgewaad.
door d e v rou wen:
Ó TIéTIÀoç, het wo II eng e w a a d, dat om de heupen
door een gordel (~~IlIYl) werd bijeen gehouden. Het split
op zij werd door spelden (TI€pÓvaL) vastgestoken. Ook
ro epcipo; komt als een kleedingstuk van vrouwen voor.
iJ xaÀim,pYl is een I i n n en 0 m s I a g doe k, ro xp'M€{J-lIoll
een linnen huif of muts,
door man n en of v rou wen:
,ei TIé~Ûa, de sa n dal e n, uit osseleer vervaardigd.
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MIDDELEN VAN VERKEER BIJ HOMERUS.
I.

§ 1.

VOERTUIGEN.

De verschillende soorten van wagens.

'0 oirpeo;, ,ó apf1-a (meestal ,0: app_a,a) en ,0: oXoa zijn alle
benamingen voor den tweewieligen, met twee paarden bespannen
strij d- of reiswagen.
'H afJ-óX~óX is een wagen met vier wielen, .~ drr-r.Vïi de met
muildieren bespannen v r ach t wa gen.

§ 2.
1.
2.

3.

4.

De deelen van den wagen.

ó rJirppo;, de wa gen bak, die rond en van achteren open
was; hij was gemaakt van hout en vlechtwerk.
.~ äv,uç, de sta n g of I e u n i n g, die met den bovenrand
van den wagenbak evenwijdig liep. Daaraan placht men
de teugels vast te binden.
oi ,poxoi, ,0: xûxÀa (sing. ó xûz),o;) de houten rad ere n,
door metalen hoepels omgeven. ó ä!;ullI, de as, die uit
metaal of eikenhout vervaardigd was.
ó pUf1-o;, de dis s e lboom, aan welks uiteinde het juk
(d ~urév) bevestigd werd, waaronder de paarden zonder
strengen liepen.
Wanneer men den wagen niet gebruikte, nam men de
deelen ervan uit elkaar.
ó XaJ,[Vó;, het geb i t, waaraan de leidsels (,0: "l\via) bevestigd waren. .~ fJ-d.cm!;, de zw e e p.

11.

§ 1.

1.

VAARTUIGEN.

De romp van het schip (VïiiJÇ).

Yi ,pom;, de kie I b a I k, aan welks uiteinden in de schuinte
kromhouten bevestigd waren, de beide stevens. "1\ l7'Elpa,
de voorsteven.
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2.

01 ~PUOXo!. de ribben van 't schip, waarop de p I ank e n
(01 rrivalw:r) vastgetimmerd werden.

3.

Alleen't voorste en 't achterste gedeelte van het schip
(f. rrpwp1J voorsteven, -IJ rrpup.vYJ ach tersteven) hebben
een dek ('rà '(xp!a).
't"à ~lJi'd zijn de balken, die de ribben van het schip verbinden en tegelijk als roe i ban ken dienst doen.

4.

§ 2.

De tuigage (rà orrÀa).

ó ia-roç de ma s t van dennenhout, uit één stuk bestaande.

t.

t.~.
4.

5.

Door een m ast kok e r (ia-rorrÉ~1J) zit hij vast in den bodem
van 't schip. Is hij opgericht, dan rust hij in de holte
van een dwarsblok (p.e".ó~p.YJ); laat men hem neer, dan
komt hij terecht in een soort g a ft e I of sta n der (1a-'t"o~oxYJ).
oi xdÀo!, de t 0 uwe n, die den mast steunen; twee
daarvan liepen naar voren en werden aan den boeg
vastgemaakt, 01 rrpb't"ovo! de sta gen; één liep naar achteren,
èrri!.9vo<; genoemd.
't"èl Èrrixp!ov, de r a of zei I s p ri et; wanneer zij opgeheschen
was, maakte zij met den mast een rechten hoek.
ai urrépa! de bra s sen, de beide touwen aan de uiteinden
der ra bevestigd, waarmee men de ra liet draaien.
't"i.: [a-'':1ov, rà la-ria, het zei 1 van linnen, aan de ra bevestigd. Aan de beide benedenhoeken van 't zeil bevinden
zich twee touwen om het te spannen, de sc h oot en
O[ rrócleç geheeten.

§ 3. Het roeien.

t.
tl.

't"o epe't"p.ov, de riem of roeispaan, uit één stuk hout
vervaardigd, f. xwrrYJ eig. het ha n d vat, kan ook den geheelen ri e maanwijzen; het ri e mb I a d heet 't"o rrYJ~olJ.
,à 017ltov, ,à rr7/~r.iÀtOv het roe r.
OIOS voo~ GYMNASIASTEN, 8e druk.
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3.

4.

cd X}:lJl~EÇ, de do 11 e n of roe i pen n en, waartegen de
roeispanen bij het roeien rusten; 01 'rpoTroi zijn de lederen

s tr 0 p pen, waardoor de riem aan den dol wordt vastgehouden.
ei xovroi de staken of duwsprieten, om een schip
voort te boomen of tegen te houden.

§ 4.

Het zeilen en landen.

Wanneer men een schip te water wilde laten, maakte men
eerst de geul, waarin het lag, schoon, schoof dan 't voorste
gedeelte in 't water, laadde er vervolgens de victualiën
in en maakte het eerst daarna vlot. Gewoonlijk roe i de men
het schip in volle zee en zette dan eerst de zeilen bij ['ri l'7ricx.
EÀxElV, dVEpOElV de zeilen optrekken, hijschen; 7rEry.livOlicx.l ontplooien; - G"tûÀm reven; de wind 'rEivEl (spant) 'rei: 1'7'rLcx.].
Was men in de nabijheid van de plaats van bestemming,
dan kon men bij gunstigen wind en vlak strand het schip
op 't zand laten loope~ (liYicx.Ç è-;WtÉÀÀElli, ook"f; licx.VÇ S1!lxD-ÀEl),
indien dat niet mogelijk was, moesten de zeilen worden
ingehaald (XCt.;J-Ct. lpÛli), moest de mast worden neergelaten (Urpl€licx.l)
en was men genoodzaakt naar land te roeien. Daar gekomen
liet men het schip keeren, wierp van den voorsteven de
ankersteenen uit (EVliiç ~oO,ÀELli) en bond de kab els van den
ach ter s t e ven aan land vast (,i rrplJ(l-liMlCt. of 1T.sia[l-cx.tCt. dliárrwli,
losmaken ÀUUlI).
Was men van plan langer aan wal te blijven, dan werd
het schip geheel op land getrokken, nadat eerst het zware
takelwerk er uit verwijderd was. Men maakte voor de kiel een
geul (oLp6ç), bond touwen ('7rrEipcx.l) om het schip en trok het
daarmee hoog op het strand (u'foU i1rt 'fCt.,U.&.9-0l;), terwijl men
het met stutten (Ep(l-cx.'rcx.) vastzette.
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HET KRIJGSWEZEN TEN TIJDE VAN HOMERUS.
§ 1.

De krijgslieden.

I. Het voetvolk was volgens de wijze van uitrusting
aldus verdeeld:
1. de zw a a r g e wa pen den (01 dIjTCr/J'!ai), die behalve
hunne wapenen ter verdediging nog eene speer, een
zwaard en eene strijdbijl droegen; zij waren meestal
bestemd voor den strijd van man tegen man;
2. de I i c h tg ew a pen den, die doorgaans uit de verte
streden en naar de wapenen, die zij droegen, genoemd
werden, b.v. cXxovnrrcai, speerwerpers, rcçcrat boogsc hu tters.
11. 01 i1rr:iic~, de wa gen s tr ij der s, v 0 r s ten en ede I en,
die zich van den strijdwagen bedienden, om snel den vijand
te kunnen naderen of ontvluchten. Zij verlieten meestal den
wagen, wanneer zij het gevecht begonnen 1).
ro ap(J-a (rd aep.ara, rd oXca) is de st r ij d wa gen op twee
wielen, die gewoonlijk door twee p a a r den (d'i~iÎïE~ rmrot)
getrokken werd, men noemt hem ook Oi'fpo~ (eigenlijk =
wa gen bak) of 17rrrot (= het spa n p a a r den vóór den wagen).
Op den wagen stond naast den strij der de wa gen men ne r
(ó -iJ~ioxo;).
§ 2

De wapenen (rd örr).a, reûxea, evrea).

J. Wa pen ent e r ver d e d i gin g:
1.

2.
1)

iJ xbplJ;, iJ rrïlJ.7jç, de hel m van b ron s met een helmbos (Àé'fo;); iJ XlJVf:I), oorspronkelijk de hel m van leder,
later ook van brons,
ó ~wpY)ç, het pan ts e r, dat een leeren wambuis schijnt

Ruiters kent Homerus niet.
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geweest te zijn, met metalen platen Ö'uèD,a:) beslagen.
Het werd als een korset omgedaan. Het onderste gedeelte werd door een gordel (~w.]"riJp) omsloten.
3. iJ drnrirJ', 't'o rJ'cXl'..orJ', het sc h i I d van osseleer, welks oppervlakte van metaal en met een knop (op.lla:Àó;) in het
midd_en voorzien was. Het ,was Of van eene manshoogte
en ovaal àf klein en rond.
11. De sc h een b een p I a ten, a:l l'..lIYl{û-Je;, dienden volgens
sommigen volstrekt niet ter verdediging, maar zouden het
schuren van den rand van het groMe schild tegen het been
hebben moeten voorkomen.
111. Wa pen en voo r den a a n val:
a) in den strijd van man tegen man:
1. 't'o ~i9lo;, 't'o 9lcXrJ'yilloll, 't'o dop, het rechte, tweesnijdende,
puntige zw a a r d van brons, dat diende zoowel om
te houwen als om te stooten.
2. iJ d~tllYl, Ó n'éÀel'..u; de strijdbijl van brons;
b) in den strijd uit de verte:
1. 't'o 't'Ó';Oll ('t'a 't'ó,;a:), ó (3tÓ; de b oog, iJ lIWpiJ, de pee s,
ó ié;, ó OtrJ''t'ó;, ro (3éÀo;, de pijl met met a I en p u n t,
iJ 9la:pÉ't'pYl, de pijl kok e r.
2. 't'o dl'..Óll't'tOli de we rps p i e s,
3. iJ rJ'9lelloólIYl de s I i n ge r,
4. ó Àda:;, 't'o Xepp.ci.OtOli de st een;
c) voor nabij en uit de verte:
't'o e,xo;, iJ èl'Xe1Yl de spe e r, die èn om te
werpen èn om te stooten gebruikt werd. Zij
bestond uit eene ijzeren of bronzen p u n t (iJ
a:ixp,iJ), de sc h ach t, obp"" geheeten, en het
m e t~ 1e n bes La g (aan het andere uiteinde van
de speer) oupia:xo; of rJ'a:uprd't'iJp. Daar de schacht uit
es s c hen hou t vervaardigd was, heette zij ook
wel p.eÀ1Yl: en daar zij g I a dg e m a a k t was, ~urJ'róll;
beide woorden, alsmede oópu, worden ook gebruikt
voor de spe e r zelve.
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§ 3.

Het gevecht.

Vóór het gevecht wordt krijgsraad (~~uÀ·h) gehouden om het
plan voor den strijd vast te stellen
Nadat de manschappen 's morgens vroeg gegeten en geofferd hebben, begeven ·zij zich gewapend naar de vergaderplaats, alwaar de verschillende volksstammen door hunne eigen
aanvoerders gerangschikt worden.
De aldus opgestelde rij en heeten arixeç. Zij vormen eene
re c h tel i n i e (cpiÀa:i'~) van geringe diepte. Daarop rukken
zij voorwaarts en heffen in de nabijheid van den vijand een
krij gsges.sh reeu waan (dÀa:À"ll't"ó;).
In het ge reg el d ge v e c h t (a,a:aiYJ ûap.tIlYJ) staan de twee
legers in hun geheel strijdvaardig tegenover elkander, maar
slechts enkele helden treden naar voren, om in de tusschenruimte een tweegevecht aan te gaan. Op den uitslag van dezen
tweestrijd volgt dan meestal de poging om door de vijandelijke
phalanx heen te breken.
Neemt de geheele phalanx aan den strijd deel, dan tracht
men aanvallenderwijze de I i n i e der vijanden terug te drijven
of er doorheen te breken (p1i~a:t cpdÀa:i'i'a:;, a,ix.a:; dll~pwll).
De vij and, wiens aanval is afgeslagen, t rek t soms zóó
te ru g (dlla:xwpEi.II, rmiaaw xoi~EaS-a:t, fEIXEtll), dat het gros door
een deel van het leger wordt gedekt, of slaat op de v I u c h t
(cpo~o;, cpui'il), terwijl de gelederen verbroken worden.

§ 4. Het kamp (d a'pa:,ó;).
Het kamp is omgeven door:
1. een aarden wal of muur ('0 ,ûxo;) met houten
torens (01 rrupyot),
2. schanspalen of palissaden (01 axóÀ07iE;),
3. eene breede, diepe g r ach t (n ,oicppo;).
Tusschen wal en gracht is een smal pad.
In de omwalling zij n po 0 r ten (rruÀa:t).
Des nachts staan w ac h tp osten (cpuÀQ;xa:i) vóór de legerplaats.
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CICERO.
",) Het leven van Cicero.

§ 1.

Van zijne geboorte (106 v. C.) tot het jaar 77 v. C.

M. Tullius Cicero werd in het jaar 106 v. C. in het
municipium Arp i n u m in Latium geboren. Zijn vader, die
tot den ridderstand behoorde, bracht hem met zijn broeder
Quintus reeds vroeg naar Rome, waar hij eene goede opvoeding genoot. Zoowel de redenaar L. Crassus, die hem naar
Grieksche leermeesters verwees, als de dichter Archias oefenden
grooten invloed op hem uit.
Nadat hij in 91 de toga virIlis had aangenomen, legde hij
zich onder leiding van de beide Mucii Scaevölae, van wie
de een pontifex, de ander augur was, op de beoefening der
rechtsgeleerdheid toe. In 89 nam hij als tiro (bI. 7) deel aan
den Marsischen oorlog onder Cn. Pompeius Strabo. Daarop
wijdde hij zich aan de philosophie. Zijne leermeesters waren
de Epicurëër Phaedrus, Philo, de stichter der vierde academie,
en de Stoicijn Diodötus, terwijl ApoIIonius Molo hem in
de rhetorica onderwees. Daar zijn voorouders nog geen
curulisch ambt 1) bekleed hadden en hij dus een homo novus
was, moest hij, door als advocaat (causae patrönus) opgang
te maken, zich den weg tot de eerambten banen.
Van zijn eerste werk over de rh et 0 ri c a kwamen slechts
de inventiöne libri II tot stand. In het jaar 80 trad hij voor
de eerste maal in eene causa publica (strafzaak) op; hij
verdedigde toen den van vadermoord beschuldigden Sextus
Roscius Amerinus tegen een gunsteling van Sulla. Om zijn
zwakke gezondheid te herstellen, verliet hij daarop Rome
voor twee jaar, ging eerst naar Athene, waar hij eene innige
vriendschap met T. Po m pon i u s A t ti cu s sloot, daarop
naar Rhodus, waar hij vrij lang bij den rhetor Apollonius
1)

Zie de "Ambten te Rome." (bI. 45).
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Molo vertoefde, terwijl hij zich overal bezighield met de
beoefening van de wijsbegeerte en de welsprekendheid.
In 77 keerde hij naar Rome terug en huwde daar Ter e n ti a,
die hem een zoon Mar c u s en eene dochter Tuil i a schonk.

§ 2.

Cicero als staatsman (van 76 v. C. tot 57 v. C.)

Cicero verwierf alle ambten 1) op den vroegsten wettigen
leeftijd (suo anno).
In het jaar 75 was hij quaestor te Lil Yba e u m op Sicilië
en zorgde in die waardigheid op uitstekende wijze voor den
toevoer van koren naar Rome.
Na zijne quaestuur kreeg hij zitting in den senaat. In 70
trad hij als aanklager van C. Verres op, die zich als propraetor van Sicilië door zijn schandelijk beheer berucht had
gemaakt. Cicero was toen aedilis designatus, d. w. z.
tot aedilis voor 't volgend jaar aangewezen. In 69 bekleedde
hij de curulische aediliteit en gaf in die hoedanigheid drie
spelen (Cerealia, Floralia en ludi Romani) met matige praal.
Meer wist hij de volksgunst te winnen door het koren, dat
de dankbare Sicilianen hem gezonden hadden, aan arme
burgers uit te deelen.
In 't jaar 66 was hij praetor en hield als zoodanig zijne
eerste redevoering voor het volk, waardoor hij wist te bewerken, dat aan Po m p e i u s het opperbevel in den Mithridatischen oorlog werd opgedragen.
In 't jaar 63 was hij consul en onderdrukte de samenzwering van Catill:na. Van de in dat jaar gehouden redevoeringen, oratiönes consulares, zijn de vier tegen C a ti lïn a
de merkwaardigste.
In het jaar 62 werden door hem verdedigd: P. Cornelius
Suil a, die beschuldigd was deelgenomen te hebben aan de
samenzwering van CatilIna, en zijn leermeester Arc h i as,
1)

Zie de ,Ambten te Rome" (bI. 44).
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wien ten laste gelegd werd, dat hij zich wederrechtelijk het
Romeinsche burgerrecht had aangematigd.
Cicero's invloed in staatszaken verminderde na het eerste
driemanschap (60). In April van het jaar 58 werd hij door
toedoen van den volkstribuun P. Cl 0 d i u s verbannen, maar
in September van het jaar 57 wisten de volkstribunen T.
Annius Milo en P. Sestius te bewerken, dat hij werd
teruggeroepen.

§ 3.

Cicero's letterkundige en politieke werkzaamheid
van 56 v. C tot 43 v. C.

Toen Cicero te Rome was teruggekeerd, zag hij zich genoodzaakt zijne werkzaamheden te beperken tot het optreden
als advocaat.
56 verdedigde hij met gunstig gevolg P. Se s t i u s, die
door Clodius de vi (van gewelddadigheden) was aangeklaagd.
55-52 eerste tijdvak van zijne wetenschappelijke geschriften;
deze hebben slechts op de staatsregeling en de welsprekendheid betrekking.
52 verdedigde hij T. A nni u s M i I 0, maar won het proces
niet. Milo was beschuldigd Clodius vermoord te hebben.
Tusschen 51 en 46 mengde hij zich wederom in staatszaken.
51-50 bestuurde hij als proconsul op roemrijke wijze
Cilicië. Na zijn terugkeer te Rome koos hij partij voor
Pompeius in den burgeroorlog (49-48), maar Caesar schonk
hem in 47 genade.
Voor Caesar's rechterstoel hield hij in 46 eene redevoering
voor Li g a r i u s, een aanhanger van Pompeius, die verbannen
was, en in 45 trad hij voor koning Dei 0 tilT u s op, die beticht
werd een aanslag op het leven van Caesar te hebben beproefd.
Langzamerhand begon zijn invloed in staatszaken minder
te worden, en hij trok zich dan ook geheel van 't staatstooneel terug, toen hem zijne dochter Tullia in 45 was
ontvallen.
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46-44 tweede tijdvak van zijn letterkundigen arbeid. Daartoe
behooren behalve eenige rhetorische werken al zijne philosophische geschriften. Toen Caesar in 44 vermoord was, begon
Cicero zich weer met de politiek in te laten en werd hij in
den senaat nog eenigen tijd de leider van de republikeinsche
partij. In M. A n ton i u s zag hij een tweeden Philippus, en
hield tegen hem veertien Ph i I i P P 1c a e.
In December van het jaar 43 werd Cicero vermoord.
(3) De geschriften van Cicero.

§ 1.

De redevoeringen.

Cicero's redevoeringen zijn tusschen de jaren 81 en 43 v. C.
gehouden. Hij sprak niet de sc ri p t 0, maar maakte schetsen
(commentarii) en bracht zijne redevoeringen eerst later
op schrift, nadat hij ze reeds had uitgesproken. Ongeveer
110 redevoeringen heeft hij gehouden: hiervan zijn er 57 tot
ons gekomen, niet alle volledig. De merkwaardigste zijn de
volgende:
80. oratio pro Sex. Roscio AmerIno.
70. actio iu C. Verrem prima, alleen voor de rechtbank
uitgesproken.
actionis in C. Verrem secundae libri V.
66. oratio de imperio Cn. Pompei ad QuirItes.
63. orationes in L. Catilmam IV.
oratio pro L. Murëna.

62. pro P. Sulla.
oratio pro A. Licinio Archia poeta.
56. oratio pro P. Sestio.
52. oratio pro T. Aunio Milöne.
46. oratio pro Q. Ligario.
45. oratio pro rege Deiotäro.
44-43. orationes in M. Antonium Philippicae XIV.
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Het jaar van Cicero's consulaat (63) is een keerpunt in
zijne redevoeringen; van dien tijd af treedt daarin zijne eigen
persoonlijkheid en de verheerlijking van zijne eigen daden
sterk op den voorgrond.

§ 2.

De rhetorische geschriften.

Cicero's rhetorische geschriften behooren, behalve het werk
uit zijne jeugd de inventiöne, tot het eerste en het tweede
tijdvak van zijne letterkundige werkzaamheid (zie Cicero's
leven § 3). Hierin heeft hij de vrucht van zijne studie der
Grieksche meesters en zijne persoonlijke ervaring tot een
eigendom van het Romeinsche volk gemaakt. De voornaamste werken, die de theorie der welsprekendheid behandelen zijn:
1. uit het eerste tijdvak (56-52):
55. de oratöre libri 111.
2. uit het tweede tijdvak (46-44):
46. Brutus de claris oratoribus;
Orator, het ideaal van den redenaar.

§ 3. De philosophische geschriften.
Cicero's philosophische geschriften, die op de staatkunde
betrekking hebben, behooren tot het eerste tijdvak van zijn
letterkundigen arbeid, al de overige tot het tweede (zie het
leven van Cicero § 3). Daar in deze werken vraagstukken
van practischen aard in aangenamen stijl behandeld werden,
hebben zij een grooten invloed op de philosophische studiën
van lateren tijd uitgeoefend en zijn dientengevolge van gewicht voor de historie der beschaving. In hoofdzaak stond
Cicero op het standpunt der nieuwe academie 1) - zijn leermeester was Philo 1) - maar deze was zelve onder den invloed
1)

Zie de

Grieksche philosophie".
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van de leer der Stoa 1) en der Peripatetische wijsgeeren 1).
Zijne werken sluiten zich bij Grieksche voorbeelden aan: de
belangrijkste daarvan zijn de volgende:
1. uit het eerste tijdvak (55~52):
54. de republica libri VI. Ruim een derde deel is ons
daarvan bekend. Het door Macrobius tot ons gekomen
Somnium Scipiönis vormt het slot van het zesde
boek.
52. de legibus libri lIl.
2. uit het tweede tijdvak (46~44):
45. consolatiönis liber, waartoe Tuil i a's dood aanleiding gaf, is verloren gegaan.
Hortensius was eene inleiding op de volgende
philosophische geschriften en bevatte eene opwekking
tot de beoefening der wijsbegeerte. Ook dit geschrift
is verloren gegaan.
academica verdedigen de 1eer der wa ars c h ij nI ij k hei d als beginsel der wij sbegeerte.
de fini bus bonorum et malorum libri V, 0 ver
het h oog s t ego ede n het g r oot s te kw a a d.
44. Tusculanarum disputatiönum libri V.
de natura deorum libri lIl.
Cato maior de senectute.
de divinatiöne libri II.
Laelius de amicitia.
de officiis ad Marcum filium libri lIl.

§ 4.

De brieven.

De brieven, die wij van Cicero hebben, dagteekenen van
het jaar 68 en loopen tot het ei n d e van zij n 1e ven.
Slechts uit het jaar 63 zijn er geene bewaard gebleven. Zij

1)

Zie de nGrieksche phliosophie".
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geven ons den besten blik in zijn karakter en in de omstandigheden, waaronder hij leefde, terwijl wij tevens de taal van
het dagelijksch leven van dien tijd er uit leeren kennen.
Op de volgende wijze zijn zij ingedeeld:
1. epistularum ad Atticum libri XVI van 68 tot 43.
2. epistularum ad familiäres libri XVI van 62 tot 43 over
het geheel gerangschikt naar de personen, die de brieven
ontvangen hebben. In deze verzameling zijn ook 100
brieven van a n der e nopgenomen.
3. epistularum ad Quintum fratrem libri 111 van 60 tot 54.
4. epistularum ad M. Brutum libri 11 van 44 en 43.

DE AMBTEN TE ROME TEN TIJDE VAN CICERO.
§ 1.

Indeeling en volgorde der ambten.

Magisträtus beteekent: 1. het door het volk opgedragen
am b t, dat onbezoldigd was en daarom honor eer e a m b t
heette, 2. de overheidspersoon, magistraat. Zijne
wettige ma c h t wordt door potestas aangeduid. Het ambt
van alle magistraten d u u r t één j a a r (annuus), behalve dat
van de censoren en den dictator.
De magistraten worden verdeeld in:
1. magisträtus patricii. Deze mochten oor s pro n kei ij k
slechts patriciërs zijn.
2. magistratus plebeii. Deze moesten steeds uitsluitend
plebejers zijn.
De patricische magistraten worden weer verdeeld in:
1. magisträtus maföres, in de comitia centuriäta gekozen:
de consuls, praetoren en censoren. Van dezen hadden de
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beide eersten het imperium 1) d. i. eene macht, die in de stad
zekere rechtsbevoegdheden en uitvoerend gezag, daarbuiten
ook 't militair opperbevel omvat (esse cum imperio). Het
kenmerkend teeken (insigne) van die macht zijn de
lIctores, gerechtsdienaars.
2. magisträtus minöres, gekozen in de comitia tributa:
de aedilen en quaestoren.
De volkstribunen, in het concilium plebis gekozen, zijn
ge e n eigenlijke magistraten, omdat zij geen overheidspersonen
van het ge h e e 1e volk waren.
Consuls, praetoren, censoren maken met de curulische
aedilen de magisträtus curüles uit. De insignia van dezen
zijn de sella curlllis, een tabouret of vouwstoel zonder leuning,
versierd met ivoor of goud, en de witte toga met purperen
zoom (toga praetexta).
De quaestoren en de plebejische aedilen (§ 4) benevens
de volkstribunen behooren tot de magisträtus non curüles.
De eert us ordo magistratuum of gradus honorum was: de
quaestuur, waarvoor men eerst minstens 28, later 30, de praetuur,
waarvoor men 40 en 't consulaat, waarvoor men 43 jaar oud
moest zijn. Van de overige ambten, die men niet bepaald
behoefde bekleed te hebben om tot de bovengenoemde te
geraken, vielen 't tribunaat en de aediliteit (zie 't leven van
Cicero) tusschen de quaestuur en praetuur, terwijl de censuur
doorgaans aan een oud-consul (vir consuläris) werd opgedragen.
1) In hachelijke omstandigheden kon door den senaat aan de consuls
eene grootere macht worden gegeven, zooals b.v. aan Cicero in 63 (Sall. Cat.
29, 2). Diezelfde uitgebreide bevoegdheid had de dictator, een buitengewoon ambtenaar, die (In den tijd vóór 200 v. C.) op last van den senaat
door den consul gekozen werd om een bepaalde taak te vervullen, zoodat
hij daarna gewoonlijk weer aftrad. In geen geval ging de duur van zijn
ambt den tijd van zes maanden te boven. Hem stond een magister equitum
ter zijde, door hem zelf gekozen. Ook Sulla en Caesar voerden den titel van
dictator, doch hunne macht droeg geen wettig karakter, maar grensde aan
die van alleenheerscher (vg. § 6).
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§ 2.

De quaestuur.

Sedert 267 waren er 8 quaestores, nl. 2 quaestores urbani,
2 die de consuls in den oorlog vergezelden en 4 in Italië.
1. De quaestores urbäni hadden o. m. het beheer over de
schatkist (aerarium), die zich in den tempel van Saturnus
bevond, en moesten waken over alle staatsinkomsten en uitgaven. Bovendien was hun de zorg voor het archief (wetten,
senaatsbesluiten) opgedragen. Men heeft ze daarom met rijksbetaalmeesters en archivarissen vergeleken.
2. De quaestoren, die den consul naar het oorlogstooneel
vergezelden, voerden het beheer over de krijgskas. Zij traden
in de provincie ook in militaire- en rechtszaken dikwijls als
plaatsvervangers van den veldheer of stadhouder op.
Sedert SuIl a waren er 20 quaestoren.
§ 3. Het tribunaat.
De tribüni plebis, 10 in getal, waren plebejers en persoonlijk onschendbaar (sacrosancta potestas). Hunne macht was
beperkt tot de stad Rome zelf en den naasten omtrek (een
Rom. mijl in 't rond). Daar buiten mochten zij zich geen vol
etmaal ophouden. Zij hadden:
1. het ius auxilii, het recht om tegen de beslissing van
een ander magistraat in verzet te komen ten gunste van een
ieder, die hunne hulp inriep. Hiermede hangt de coercitio
samen, 't recht om iemand in hechtenis te nemen of eene
geldboete op te leggen.
2. het ius intercedendi, het recht om volks- of senaatsbesluiten door een veto krachteloos te maken.
3. het ius cum plebe agendi, het recht om vergaderingen
der plebs bijeen te roepen, daarin bes I u i ten met kracht van
wet (plebiscIta) te doen aannemen of eene aanklacht in te
dienen; het ius cum senatu agendi, 't recht om den senaat
bijeen te roepen en in die vergadering te spreken.

47
§ 4.

De aediliteit.

Er waren 2 plebejische en 2 curulische aedIles. De curulische aediliteit, oorspronkelijk voor de patriciërs bestemd,
werd spoedig ook toegankelijk voor de plebs.
Aan de aedilen was opgedragen:
1. de cura urbis, het toe z i c h t op straten en markten,
openbare gebouwen en tempels, en op 't marktverkeer.
2. de cu ra annönae, het toe z i c h t op de levensmiddelen,
in 't bijzonder het g r a a n; zij zorgden er voor, dat de prijzen
niet opgedreven werden, deels door 't aanklagen van graanopkoopers en speculanten (frumentarii), deels door het in den
oorlog buitgemaakte koren tegen matigen prijs aan de markt
te brengen.
3. de cura ludorum, de zorg voor de openbare spelen, in
het bijzonder voor de ludi Romani.

§ 5.

De praetuur.

Oorspronkelijk was er maar één praetor, doch in 't midden
der derde eeuw v. C. kwam er één bij; de eerste heette nu
praetor urbanus en was de v red ere c h ter der burgers; de
tweede praetor qui inter peregrinos ius dicit of kortweg praetor
peregrInus, die tusschen vreemdelingen of tusschen vreemdelingen en burgers recht sprak. Door de vermeerdering
van 't aantal provincies en de instelling der quaestianes perpetuae 1) werd hun aantal langzamerhand tot vier, zes, onder
Sulla tot acht, en onder Caesar tot zestien uitgebreid. De
praetoren bleven in Cicero's tijd gedurende hun ambtsjaar in
de stad, terwijl hun werkkring (praetor urbanus, peregrinus
of voorzitter van een der quaestiones perpetuae) door het
lot bepaald werd. Daarna gingen zij als propraetor (eig.
pro praetare) naar de eene of andere provincie.
1)

Zie de »Rechtspraak".
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De praetoren hadden recht op 6 lictoren, doch plachten in
de stad slechts door 2 te worden voorafgegaan. De lictoren
droegen in de stad alleen de roe den (fasces), het teeken van
het imperium domi, daarbuiten de secüres cum fascibus 1),
het teeken van het imperium militiae. Hun imperium omvat
hetzelfde als dat van de consuls, doch bij aanwezigheid van
dezen staan zij in bevoegdheid bij hen achter (vg!. §§ 1 en 6).

§ 6.

Het consulaat.

De beide consules zijn de hoogste ambtenaren in den staat;
aan hen zijn de andere magistraten ondergeschikt behalve
de volkstribunen door hun ius auxilii (§ 3); naar hen wordt
het jaar genoemd. Een van hen heeft telkens gedurende
eene maand het uitvoerend gezag. Bij den dood van een van
beiden wordt een consul suffectus in zijne plaats gekozen.
Twaalf lictoren gaan den consul vooraf; in de stad dragen
deze alleen de fasces, daarbuiten zijn de secures in de fasces
bevestigd. De consuls hebben:
1. het imperium domi, het recht om den senaat en de comitia
centuriata en tributa bijeen te roepen en te leiden, de uitvoering van senaats- en volksbesluiten benevens het recht een
burger voor zich te dagen of hem een boete op te leggen. In
de volksvergadering laten de lictoren hunne roeden zakken
(submiUere fasces), waardoor de magistraat erkent, dat de
hoogste macht bij het volk berust.
2. het imperium militiae, het volledig imperium buiten de
stad, eene onbeperkte macht over 't leger, 't oorlog voeren,
de bondgenooten en provincialen. Alleen in 't sluiten van
vredesverdragen en verbonden was de consul van den senaat
en 't volk afhankelijk.
1) Door verschillende wetten was aan 't imperium domi 't recht onttrokken om een Romeinsch burger te dooden of te geeselen; deze kon bij
de volksvergadering in hooger beroep komen (provocatio aduerslls magi-

strätus ad popi1lum).

49

De macht van den consul is dus buiten de stad 't grootst;
daar geldt geen hooger beroep op 't volk (provocatio); in de
stad is hij als ieder ander magistraat gebonden aan de wet:
ne quis magistratus civem Romanum adversus provocationem
necaret neve verberaret.
Na zijn ambtsjaar kreeg de consul als proconsul het bestuur
over eene provincie.

§ 7.

De censuur

was wegens de gewichtige bezigheden, die er mede verbonden
waren, het toppunt van de republikeinsche ambten. Twee
censöres werden om de vijf jaren meestal uit de oud-consuls
gekozen; zij bleven 1 of 11/2 jaar aan het bewind en traden
daarna weer af. Slechts gemeenschappelijk konden zij beslissingen nemen. Hunne taak omvatte:
1. den census, de sc ha tt ing. Ieder huisvader moest naar
de bepaalde volgorde der tribus 1) op het Marsveld verschijnen
en aan de censoren naar zijn beste weten (ex animi sententia)
opgave doen van zijn naam, ouderdom, vader, vrouwen
kinderen, woonplaats en vermogen. Naar deze gegevens werd
de verdeeling in klassen en centuriën voor de lichting en de
comitia centuriata herzien.
2. het regimen morum, het to ez ic h top de zeden.
Voornamelijk hadden de censoren toe te zien, of ieder zijn
plicht tegenover den staat wel vervuld had. Door plichtsverzuim, lafheid, diefstal, weelde kon men zich eene nota censoria,
eene bestraffing van den censor, op den hals halen, waarvan
uitstooting uit den senaat (senatu movere), uit den ridderstand (equum adimere), of verplaatsing in een lagere tribus
het gevolg was. De sc h a n d e tengevolge van deze nota heet
ignominia.
3. de lectio senatus, het voo r1 e zen van de nieuwe sena1)

Zie p. 53.
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torenlijst. Hij, wiens naam 't eerst werd afgelezen, was princeps
senätus; dit was dikwijls de voor 't volgend jaar benoemde
consul (consul designätus). Tot aanvulling van den senaat
moesten de censoren in de eerste plaats de afgetreden magistraten op de lijst brengen. Ook hadden zij het recht den
naam van iemand, die reeds senator was, 0 ver te s I a a n
(praeterïre), waarvan uitstooting 't gevolg was (zie boven).
4. De verpachting der tollen en indirecte belastingen en
de aanbesteding van het bouwen en van het onderhoud der
openbare gebouwen en werken. Locäre is de term voor
ver p ach ten en a a n bes te den.
Na afloop van den census brengen de censoren een zoeno ff er (lustrum 1) condere). Hunne beschikkingen gelden slechts
voor de volgende 5 j are n (lustrum).

DE SENAAT EN DE VOLKSVERGADERING DER
ROMEINEN TEN TIJDE VAN CICERO.
I.

§ t.

DE SENAAT.

De werkkring van den Senaat.

Reeds uit de vaststaande uitdrukking senatus populusque
Romänus blijkt de groote beteekenis van den senaat als het
lichaam, dat het souvereine volk vertegenwoordigde.
De senaat oefende het toezicht uit over al wat tot het
eigendom en het finantiewezen van den staat behoorde. Op
wetgevend gebied had hij eigenlijk geene bevoegdheid, maar
wel graoten invloed op het ontwerpen der wetten.
Verder had de senaat de leiding der buitenlandsche aangelegenheden, en waar het oorlog, vrede of verbonden gold,
1) Misschien lustrum oorspr. = monstering. schouwen lustrum
condere = tabulas censorias condere. Otto Rh. M. 1916, p. 39.
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was zijne stem geenszins van invloed ontbloot. De beschikkingen voor den oorlog gingen eveneens van dit lichaam uit,
terwijl het aan vreemde gezanten gehoor verleende en de
betrekking met buitenlandsche volken regelde.
§ 2.

De leden van den Senaat.

De senaat bestond sedert Sulla uit 600 leden, van wie er
zelden 400, meestal minder de zittingen bijwoonden. De gewezen ambtenaren (de quaestoren ingesloten) benevens de
daaraan toegevoegde burgers (adlecti) waren leden van den
senaat (bI. 50). Er werd dus een leeftijd van minstens 30 jaar
(aetas senatoria) vereischt. De senatoren droegen de tunica
laticlavia.
De lijst der leden werd door de censoren opgemaakt, en
daarbij werd in de eerste plaats de volgorde bepaald (zie bI. 49).
De senatoren werden aangesproken als patres conscripti
(patres = de patricische leden, conscripti = leden, die aan
de- lijst der patriciërs waren toegevoegd).
§ 3.

De wijze van bijeenroepen, de plaats en de
tijd der Senaatszittingen.

Den senaat bijeen te roepen (senatum vocare, cogere)
en de vergadering te I ei den (habëre) was het werk van de
consuls, maar in opdracht of in plaats van dezen konden ook
de praetoren of de tribunen als voorzitters optreden.
De oproeping had plaats door een her a u t (prae co) of
door eene schriftelijke aankondiging (edicturn).
De plaats, waar de senaat vergaderde, moest een templum
zijn, d. i. eene plaats door de augurs gewijd, b.v. de tempel
van Iuppiter Capitolinus of Stator, die van Concordia, enz.,
meestal evenwel was het de curia Hostilia. Alleen dan was
het senaatsbesluit geldig, wanneer het na zonsopgang en vóór
zonsondergang genomen was.
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§ 4.

De gang van zaken in een Senaatszitting.

Vóór het begin der zitting slachtte de magistraat, die den
senaat bijeenriep, in zijn huis een offerdier en raadpleegde de
voorteekenen.
De vergadering werd geopend door den voorzitter met eene
me d ede eli n g (relatio) over de reden der bijeenkomst,
die (zooals bijkans alle ceremoniën) aldus aanving: quod
bonum, felix, faustum fortunatumque sit populo Romano
Quiritium.
Was eene onmiddellijke stemming onmogelijk, dan vroeg
de voorzitter de leden naar hunne mee n i n g (sententiam
rogare) in eene bepaalde volgorde, eerst den princeps senatus
(bI. 50). Het gevraagde lid kon opstaan, zijn gevoelen uiteenzetten en een voo r s tel doe n (sententiam dicëre), ja
zelfs buiten het in omvraag gebrachte onderwerp
g a a n (egredi relationem). Hij kon ook met een enkel woord
te kennen geven, dat hij zich straks, als er gestemd werd,
bij het voorstel van dezen of genen zou aansluiten (pedibus
in sententiam alicuius se iturum) 1). De voorzitter kon te
allen tijde het rondvragen staken en zelf zijne zienswijze
bloot leggen. Daardoor ontstonden vaak de batte n (altercationes) tusschen hem en de leden. Waren nu allen naar
hunne meening gevraagd, dan liet de voorzitter stemmen
door middel van discessio, d. w. z. men stemde over een
voorstel door het vormen van 2 groepen, één voor en één
tegen. Werd het voorstel, dat het eerst in stemming gebracht
was, niet aangenomen, dan liet de voorzitter over het tweede
enz. stemmen, totdat er één eene meerderheid verkregen had.
De uitslag der stemming was het senatus consultum. Daarop
liet hij de ver g a der i n g u i tee n g a a n (mittëre senatum).
Van Cicero's redevoeringen zijn o. a. de eerste en vierde
Catilinarische en de eerste Philippica in den senaat
gehouden en later uitgewerkt.
1)

Sal!. Cat. 50, 4.
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11. DE VOLKSVERGADERING.

§ 5. De voornaamste soorten van volksvergaderingen.

Contio was eene vergadering, waarbij het volk 0 n g e 0 rden d (fuse) stond te luisteren, en waarin slechts gedebatteerd, n iet ges tem d werd.
Vergaderingen, waarin over het voo r s tel gestemd werd,
heeten comitia 1). Bij deze werd het volk in deelen gesplitst,
bij de comitia tributa in 35 tribus 2), en bij de comitia centuriäta in 193 centuriae 2).
Ook bij de co m i t i a stond het volk, maar geordend volgens
tribus of centuriae.
De comitia curiäta hadden in den tijd van Cicero geene
beteekenis meer op staatkundig gebied.
§ 6.

Contio.

Alle magistraten hadden het ius contiönem habendi.
Het bijeenroepen van eene contio had plaats door herauten (praecönes). Zij werd op een open plein gehouden,
meestal op het forum Romänum. Het sp ree kg est 0 e I t e
daar was de rostra.
De magistraat, die de vergadering bijeenriep en leidde,
opende haar met een gebed.
Tot con ticl nes werd het volk samengeroepen:
1. tot het bijwonen van openbare staatkundige en godsdienstige handelingen.
In ruimeren zin kan dit woord ook de contio mee omvatten.
Tribus zijn afdeelingen der bevolking, de minvermogende waren
ingeschreven in een der 4 stadstribus, de meergegoeden (grondbezitters)
in een der landelijke tribus. De indeeling in cenfuriae is van 't leger
overgenomen.
1)
2)
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2. om kennis te nemen van de mededeeling van een magistraat en tot het aanhooren van staatkundige redevoeringen.
3. ter inleiding der co m i ti a.
Moest er in de co m it i a recht gesproken worden, dan
waren er d r i e voorafgaande con t ion e s noodig.
De tweede en de derde redevoering van Cicero tegen
Catilina zijn in contiones gehouden. Ook zijne redevoering de imperio Cn. Pompei ging aan de stemming over
de lex Man i I i a vooraf. Zulke redevoeringen dragen zelf ook
den naam contiönes.
§ 7.

De comitia tribüta.

Op voorbeeld van de concilia plebis, vergaderingen van de
plebs, niet door een magistraat van 't geheele volk bijeengeroepen, die tribusgewijze bijeenkwamen, begon spoedig het
geheele volk tribusgewijze te vergaderen. Zoo ontstonden de
co m i t i a tri but a, vergaderingen bijeengeroepen en geleid
door hoog ere magistraatspersonen. Zij moesten over wetsvoorstellen stemmen en de lagere ambtenaren benoemen.
Nadat de voorteekens geraadpleegd zijn en de voorzitter
de debatten (§ 6) gesloten heeft, hef t hij de con t i 0 op
(summovere contiönem) en gaat over tot de eigenlijke comitia
d. i. hij laat het volk volgens tribus stemmen over zijne
rogatio (vocare of mittere tribus in suffragium). Pogingen
in de contio om door 't rekken der debatten de stemming te
verhinderen, werden tegengegaan door na 's middags twee uur
aan niemand meer 't woord te geven.
Bij de stemming, die oudtijds op een deel van de markt
(comitium), later op 't Marsveld plaats vond (§ 8). werden
hou ten p I ank jes (tesserae, tabellae) rondgedeeld. Indien
het eene verkiezing gold, schreef men daarop den naam van
den candidaat. Maar zoo er over eene wet werd gestemd,
kreeg ieder twee tab e II a e; op de eene stond U. R. (=
uti rogas), op de andere A. (= antIquo = ik houd mij bij
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het oude, dus: ik verwerp). Deze plankjes werden in een
korf geworpen (suffragium ferre) en daarna geteld. Den uitslag
liet de voorzitter door den praeco af kon di gen (renuntiare).
§ 8.

De comitia centuriata.

Deze co m i t i a behielden tot het einde der republiek hunne
beteekenis, voor zoo verre daarin de h oog ere a m b t en aren gekozen werden, maar zij verloren hun gewicht
in de wetgeving en de beslissing over oorlog, vrede en verdragen, daar zij in dit opzicht van den senaat afhankelijk
waren.
Zij werden op den campus Martius onder leiding van een
der hoog ere am b ten are n gehouden en hadden hetzelfde
verloop als de co mi t i a tri b ü t a.

DE RECHTSPRAAK TE ROME TEN TIJDE VAN CICERO.
§ t.

Het recht en de gerechtshoven.

Men onderscheidt het p r i v a at re c h t (ius privatum) en
het pub li ek re c h t (lus pubncum), waartoe ook het st rafrech t behoorde. Onder pub I i e k re c h t verstaan de
Romeinen dat recht, hetwelk door den staat gehandhaafd
wordt, m. a. w. welks overtreding door den staat of namens
hem door zijne dienaren opgespoord en gestraft wordt. Bij
't P r i v a a t re c h t daarentegen, waar 't steeds om eene
satisfactie in geld te doen is, moet de beleedigde partij altijd
zelf 't proces aanhangig maken en wordt de straf (boete) aan
hem uitbetaald 1). Deze verdeeling van het recht ligt ten
grondslag aan die der gerechtshoven.
1) Men vergelijke Inst. 1. I tit. I § 4: "publIcum ius est, quod
ad statum rel Romänae spectat; privatum, quod ad singulorum utilitätem."
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Zaken, die bij ons het onderwerp eener burgerlijke rechtsvordering uitmaken, worden in de iudicia privata behandeld.
Bijna alle misdaden van crimineelen aard werden in Cicero's
tijd naar de quaestiönes perpetuae verwezen, b.v. de cri mln a
repetundarum 1), maiestij,tis 2), ambitus 3), inter sicarios 4),
de vi 5). Oudtijds berustte de rechtspraak over deze zaken deels
bij de con c i I i a pI ebi s, deels bij de co m i ti ace n tu r i a t a :
later traden deze slechts zelden als rechtbank op.
Bovendien kon voor bijzondere gevallen eene quaestio
extraordinaria worden ingesteld, zooals het plaats had na
den moord van Clodius, toen Pompeius eene quaestio de
caede Clodii voorschreef. Cicero hield bij die gelegenheid
zijne redevoering pro Mi1öne.
De pleidooien van Cicero zijn bijna alle in q u a est i ö nes
per pet u a e gehouden.

QUAESTIONES PERPETUAE.
§ 2.

De voorzitters.

De p ra e tor e n, met uitzondering van den p r a e tor
u rba nu s en per e g rIn u s hadden de instructie van het
proces. Was hun aantal niet voldoende, dan werd een iudex
quaestiönis gekozen, die niet magisträtus was.
De zaak van Ligarius en die van Deiotarus zijn bijzondere
gevallen; daarin wordt door Cicero gepleit voor den rechterstoel van Caesar, die als dictator met onbeperkte macht
bekleed is.

§ 3.

De rechters.

Zoodra de p r a e tor u rba n u s zijn eed had afgelegd,
maakte hij de I ij s t der re c h ter s op (album iudicum).
De rechters werden gewoonlijk uit de sen a to ren, de ri dders
Wegens afpersingen in de provincies.
Wegens kuiperij. 4) Wegens sluipmoord.
geweld.
1)

8)

2)
5)

Wegens hoogverraad.
Wegens het plegen van
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en de tri b ti n i a era r i i gekozen. De laatsten volgden in
sta n d en ce n sus op de ridders.
Deze rechters werden in verscheidene af d e eli n gen
(consilia iudicum) verdeeld. Door het lot liet de p ra e tor
u rba n u s voor iedere q u a est i 0 eene afdeeling aanwijzen.
Beide partij en konden een zeker aantal re c h ter s w rak e n
(reiectio iudicum).
Het aantal rechters was in de verschillende processen niet
gelijk.

§ 4.

De gang van het proces.

De aanklager verzocht den praetor eene beschuldiging
te mogen ins t e 11 e n (postulatio).
Waren er nog andere aanklagers, dan moest te voren beslist
worden, wie het meeste recht had de aanklacht te doen. Dat
ge r e c h tel ij kon der z 0 ek heet dlvinatio.
Indien er nu verder geene wettelijke bezwaren rezen, diende
de aanklager in tegenwoordigheid van den aangeklaagde zijne
beschuldiging in en bra c h t de voorzitter de z a a kop de
rol (nomïnis receptio) met den naam van den bes c h u 1digde, reus (reus = is cuius res agitur).
Na korter of langer termijn had het onderzoek voor den
rechter plaats (cognitio). Wie wegbleef, werd bij verstek
(contumacia) veroordeeld.
Indien beide partijen verschenen, werd het gerechtshof
(consilium ludïcum) aangewezen en beëedigd.
Daarop volgden de pI ei dooi en van den aanklager en
den aangeklaagde (oratio perp'etua). Voor den aanklager
voerden dikwijls ook nog de subscriptöres (zij die de aanklacht mede onderteekend hadden) het woord; voor den
aangeklaagde de a d v 0 cat en (patröni). Zoowel het pI e i ten
van den advocaat als het zich ver d e d i gen van den aangeklaagde wordt aangeduid door de uitdrukking causam dlcere.
Hierbij sloten zich korte vragen en antwoorden der partijen,
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een soort kr u i s ver hoor (altercatio), aan, benevens de
be w ij s v 0 e rin g (probatio), waarbij de bekentenissen, de
verklaringen van getuigen en de oorkonden te berde gebracht
werden.
Eindelijk volgde de uitspraak der rechters (sententia
iudicum); zij stemden met stembordjes (tabellae), waarvan
de eene kant met A (= absolvo), de andere met C (=condemno)
gemerkt was. De rechter, die vrijspreken wilde, streek met
zijn stilus (schrijfstift) de C uit; die veroordeel en wilde, de
A. Blanco werd gestemd door beide letters te laten staan of
beide uit te strijken.

C. SALLUSTIUS CRISPUS
werd in het jaar 86 v. C. te Amiternum in het land der
Sabijnen geboren. In zijne jeugd leidde hij een losbandig l~ven.
Later werd hij een ijverig aanhanger van Caesar. In 52 tastte
hij als volkstribuun Milo en diens verdediger Cicero aan.
Wegens zijne politieke gezindheid, maar zooals men voorgaf
om zijn zedeloos leven, werd hij uit den senaat gestooten: hij
sloot zich bij Caesar aan en nam deel aan de veldtochten
tegen de partij van Pompeius. Toen Caesar te Rome was teruggekeerd, werd Sallustius weer in den senaat opgenomen. Daarop
maakte hij den oorlog in Afrika mede en kreeg na den slag
bij Thapsus (46) de provincie Numidië als proconsul. Na zijn
terugkeer te Rome werd hij van k ne vel a rij (de repetundis)
aangeklaagd, maar door toedoen van Caesar vrijgesproken.
Hij had onderwijl een zóó groot vermogen verworven, dat
hij de beroemde horti Sallustiäni kon aanleggen en een h u i s
(dornus Sallustiana) kon bouwen, hetwelk later tot een paleis
des keizers diende. Na Caesar's dood trok hij zich uit het openbare leven terug en wijdde zich aan de beoefening der geschiedenis. In 35 v. C. stierf hij. De werken van Sallustius zijn:
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1.

2.
3.

CatilInae coniuratio (63),
Bellum IugurthInum (111-106),
Historiarum libri V, de Romeinsche geschiedenis van
Sulla's dood (78) tot aan de benoeming van Pompeius
tot opperbevelhebber in Azië (66). Daarvan zijn slechts
enkele redevoeringen, brieven en fragmenten over.

P. VERGILIUS MARO
werd in het jaar 70 v. C. te Andes nabij Mantua geboren.
Als zoon van welgestelde ouders ontving hij te Cremona,
Mediolanum en Rome eene zorgvuldige opleiding in de grammatica, rhetorica en philosophie.
Door zijne zwakke gezondheid verhinderd zich met staatszaken bezig te houden, keerde hij uit Rome naar zijn vaderland terug en schreef daar in navolging van de Idyllen van
den Alexandrijnschen dichter Theocrltus tien Eclögae, ook
Bucolica geheeten, her der s z a n gen met veelvuldige toespelingen op personen en toestanden van zijn tijd.
Toen na 41 t:ene akkerverdeeling onder de oudgedienden
van Augustus en Antonius plaats had, werd ook Vergilius van
zijn landgoed verdreven. Hij begaf zich daarop naar Rome,
waar hij in den kring van dichters, die Ma e c ë n a s, hun rijke
beschermheer, om zich had verzameld, werd opgenomen en
tot Augustus in nauwere betrekking kwam. Deze gaf hem
schadeloosstelling voor de geleden verliezen, zoodat hij in
het vervolg onbezorgd kon leven.
Vergilius besteedde nu zijn vrijen tijd in de eerste plaats
aan het vervaardigen van een leerdicht over den I a n db 0 uw,
het geliefkoosd bedrijf der Romeinen. Hij schreef Georgïcon
libri IV, waarin de landbouw, de boomkweekerij, de
ve e- en bij ent e e I t behandeld worden.
Op aansporen van Augustus vervaardigde hij een nat i 0-
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n a a lep 0 s, een vaderlandsch heldendicht, dat de 10tgevalIen
van A ene a s, die voor den stamvader der I u I i i doorging,
tot onderwerp had: Aeneïdos libri XII. Hij wilde door dit
gedicht zich eene plaats naast Homerus verwerven. De eerste
zes boeken bevatten, in overeenstemming met de Odyssea de
zwerftochten van Aeneas en zijne gezelIen, terwijl den dichter
in de laatste boeken, bij het bezingen van den strijd der Trojanen
om het bezit van Latium, de Ilias tot voorbeeld strekte.
In tegenstelling met het epos van Homerus, dat de uitdrukking is van ware volkspoëzie, is de Aeneïs een kunstmatig
aangelegd heldendicht, dat op grondige studiën van mythen,
sagen, oude gebruiken, vooral van den eeredienst, berust.
Vergilius stierf in het jaar 19 v. C. op zijne terugreis uit
Griekenland, voordat hij zijn gedicht voltooid had, maar het
werd toch op verzoek van Augustus door Va ri us en Tucca
uitgegeven 1). Geheel in overeenstemming met zijne zachtzinnige en vredelievende natuur was onze dichter beter in
staat op gevoelvolle wijze de natuur, 't zieleleven en de liefde
te schilderen, dan zijne helden en hunne daden natuurlijk en
waar voor te stellen. Maar zijn schoone taal en afgeronde
verzen hebben te alIen tijde de ooren zijner lezers gestreeld
en hem tot een voorbeeld gemaakt voor bijna alle volgende
heldendichters.
1)

Vergelijk het leven van Horatius.

V Klasse (A en B).
DE LO GO GRAPHEN EN HERODOTUS.
§ 1.

De logographen. (01

ÀQyQyp&~Ot)

Evenals de sage aan de geschiedenis voorafgaat, zoo ook
het heldendicht aan het schrijven van geschiedenis. De eersten,
die de geschiedenis in proza te boek stelden, heetten ÀoyoypoX<f0t
en traden sedert de 6de eeuw op. Zij sloten zich in zóóver bij
de epische dichters aan, dat zij eveneens in Klein-Azie tehuis
behoorden, ook in het Ionisch dialect schreven, en bij eene
stof, die zij dikwijls behandelden, n.l. de geslachtslijsten
(genealogie) der regeerende vorstenhuizen, het voetspoor der
epici konden volgen. Wel behoort nog veel in hunne geschiedenis over de stichting der steden (xria-Et; TróÀc(Jw) tot het rijk
der mythen, maar toch droegen hunne berichten over hunne
reizen (TrEpio~ot yYi;) zeer veel bij tot een betere kennis van
vreemde landen en menschen.
Hecataeus van M i I ë t e schreef yellEy'/,oyiy.t en eene TrEpioiJo;
of Trcpt-iJYYJa-t; /,"1;; tij dens de Perzische oorlogen.
De meest bekende À0l'0yparpo; is Hellanïcus van M y t i I ë n e,
een tijdgenoot van Herodötus; zijne werken zijn van genealogischen, geographischen en chronologischen inhoud.

§ 2. Herodötus
werd geboren kort na den aanvang der Perzische oorlogen te
H a I i c a rn a s sus, een Dorische stad. Toch schreef hij in het
Ionisch. De reden hiervan is gelegen in het feit, dat hij 10
zich richtte naar de wijze der voorgangers en 20 reeds vroeg-
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tijdig zijn vaderstad verliet. Hij volgde zijn oom, den dichter
Panyasis in ballingschap, toen deze door den tyran Lygdamis
uit Halicarnassus werd verdreven. Zij vestigden zich op Samos.
Later te Halicarnassus teruggekeerd, werkte hij mede tot de
verdrijving van Lygdamis, maar verliet spoedig daarop zijn
vaderland voor altij d. Hij doorreisde Klein-Azië, Perzië, de
kustlanden van de Zwarte Zee en Egypte. Hij vertoefde ook
eenigen tijd te Athene. Eindelijk vestigde hij zich te Th u r i i
in Beneden-Italië, eene volkplanting der Atheners. Daar heeft
hij hoogst waarschijnlijk zijn geschiedwerk voltooid. Hij overleed bij het begin van den Peloponnesischen oorlog.
Herodötus komt uit de logographen voort. Ook bij hem is
de geschiedenis nog menigmaal met sagen doorweven. Niettemin overtreft hij zijn voorgangers in die mate, dat hij met
recht de vad e r der ges c h i ede nis genoemd wordt. Hij
heeft het eerst eene gebeurtenis, die voor de wereldgeschiedenis
van groot belang was, in haar geheel overzien, haar volgens
een vast plan beschreven en tegelijk reeds, niet onbewust, eene
zekere historische critiek toegepast. Zijn geschiedwerk, dat
later in neg e n boeken verdeeld is, elk met den naam van
een der 9 Muzen voorzien, omvat dat deel der wereldgeschiedenis, hetwelk zich aansluit bij de oorlogen der Grieken en
barbaren onder Darlus en Xerxes en zich tot de verovering
van Sestus (478 v. c.) uitstrekt. Herodötus haalt de geschiedenis
diep op: hij begint met de allereerste botsingen tusschen
Europa en Azië, ontstaan door de schaking van 10, Europa
e. a.; daardoor komt hij op de geschiedenis der Lydiërs, Perzen,
Egyptenaren, Babyloniërs en Scythen, die in de eerste vier
boeken behandeld wordt 1).
1) Boek I: Croesus, Cyrus, Meden en Perzen. Il. Egypte. lIl. Cambyses.
IV. Scythen, volken van de Zwarte Zee, Libyers. V. Thraciërs; opstand in
Azië. VI. Verovering van MilNe, tocht van Datis, Marathon. VII. Toerusting
van Xerxes, aantocht der 5 millioen Perzen, toerusting der Grieken, ThermopYlae. VIII en IX. De strijd zelf.
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Herodötus toont in zijn werk, dat hij eene vrome levensbeschouwing heeft: waar al te groot geluk heerscht, vreest
hij de afgunst (c:p.9-ÓlIOç) der goden en in alles ziet hij hunne
macht en heerschappij, vooral in de Perzische oorlogen, die
in zijn oog moesten dienen om de menschen voor hun overmoed te straffen.

DE ATTISCHE REDENAARS.
§ 1.

De eerste ontwikkeling der welsprekendheid.

Van de verschillende soorten van proza vertoonen zich de
voortbrengselen der wel s pre ken d hei d het laatst in de
letterkunde. En toch ziet men reeds uit Homërus, welk eene
belangrijke rol de welsprekendheid reeds in de oudste tijden
speelde. Zoowel het staatkundig leven als de rechtspleging
bevorderden hare ontwikkeling. Ook blijkt uit het groot aantal
redevoeringen, die in de geschiedwerken ingelascht zijn, welk
gewicht de Grieken aan haar hechtten.
Ofschoon de welsprekendheid aldus gedurende eeuwen zich
ontwikkeld had, leverde zij toch niet eerder vruchten voor
de letterkunde op, dan toen de rhetorica, de theorie der welsprekendheid, zich geheel en al op Sicilië gevormd had en
naar Athene was overgeplant. Hierop hebben de sop h is ten
grooten invloed gehad, vooral Gorgias.

§ 2. De soorten van redevoeringen
hangen nauw samen met het openbaar leven der Grieken.
Men onderscheidt:
1. het I'ÉlIOÇ rJ'up.(3ouÀWtLXÓlI of ~Yip.YiI'0prxóll (genus deliberatïvum), dat voor de volksvergadering en den
r a a d bestemd was.
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het yÉl/a; O'lxal/f:'xól/ (genus iudiciale), dat in de rech tsz a a I thuis behoorde.
3. het 'lil/a; smO'slxrf:'xól/ (genus demonstratrvum), dat bij
fee s t e lij k e bij een kom s ten op den voorgrond trad.
Tot deze laatste soort behooren ook de 1,6yo! 'Tral/ïiy<Jpf:'i'.oi,
€7r!rcicp:cI, en 'Trporpè'Trrixoi.
Pleidooien werden dikwijls niet door de vervaardigers zelf
uitgesproken. Daar toch te Athene de partijen hare zaak
in eigen persoon moesten bepleiten, lieten zij, die zelf geene
redevoeringen konden maken, het door anderen doen. Al wie
voor gel d redevoeringen voor a n der e n schreven, heetten
Àoyoyp&cpal 1).
2.

§ 3.

De tien Attische redenaars,

die reeds in de oudheid 2) als de voornaamste beschouwd
werden, waren Antiphon, Andocides, Lysias, Isocrätes,
Isaeus, Aeschines, Demosthénes, Hyperldes, Lycurgus en

Dinarchus.

Hun bloeitijd valt tusschen de tweede helft van den Peloponnesischen oorlog en de onderwerping van Athene door
de Macedoniërs.

§ 4.

Antïphon en Andocides.

Antiphon behoorde tot de oligarchen, die in 411 v. C. de
volksregeering ten val brachten. Na hunne verdrijving werd
hij van hoogverraad aangeklaagd en in weerwil van zijne
zelfverdediging ter dood veroordeeld. Van zijne redevoeringen
zij n de belangrij kste: 'Trspi rau 'HpC:)~o<J cp6l/oU en ngpi roii xopwroi;.
Andocïdes was, evenals Alcibiades, in het Hermocopiden1) Wel te onderscheiden van de ?oyoypd..pol, op blz. 61 vermeld!
2) Reeds in 125 v. C. werd een ,,"'vwv (lijst, verzameling, eig. richtsnoer)
van deze 10 redenaars door Pergameensche grammatici opgesteld.
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proces (415 v. c.) betrokken 1). Hij hoopte evenwel door het
aanbrengen van zijne medeplichtigen zelf zijne straf te ontkomen,
maar die poging mislukte. Later is hij ook van schending der
mysteriën aangeklaagd, doch in dit proces (mpl 1'.:.Jn r;piwlI) is
hij vrijgesproken.
o

§ 5.

Lysias en Isaeus.

Lysias, een ouder tijdgenoot van IsocriHes (§ 6) en omstreeks
445 v. C. te Athene geboren, was de zoon van den rijken
Cephalus, die op aansporen van zijn vriend Perlc1es Syracüse
had verlaten, om zich te Athene te vestigen, en daar volgens
de wet (l-É,:ct)(OÇ (vreemdeling zonder burgerrecht) werd. Lysias
verhuisde, op vijftienjarigen leeftijd, met zijn broeder Polemarchus naar Thurii in Beneden-Italië, waar hij het onderwijs
van den rhetor Tisias genoot. Toen de tocht naar Sicilië
ongelukkig voor Athene was afgeloopen en de anti-Atheensche
partij in Thurii de overhand gekregen had, keerden de broeders
in 412/1 naar Athene terug. Beiden verwierven als la-o!eÀû;
(bevoorrechte vreemdelingen) grondbezit en hadden eene
fabriek van schilden, waarin 120 slaven werkzaam waren.
Maar de dertig (01 ,:pldxoll,:a) beroofden hen van hun vermogen
en veroordeelden Polemarchus, die door Eratosthênes in de gevangenis was geworpen, ter dood. Lysias vluchtte naar Megara,
van waar uit hij zeer voor de belangen der Atheensche
democratie ijverde. N a zijn terugkeer klaagde hij Era tos t h ë nes
aan (403). Door deze redevoering, de eenige die hij zelf heeft
gehouden, werd zijn naam als redenaar gevestigd. Van nu af
aan werd hij À0l'cl'p&CfoÇ, in welke hoedanigheid hij uitnemend
de kunst verstond zich in 't karakter zijner c1ienten te verplaatsen en hen op duidelijke, eenvoudige en overtuigende
wijze voor de rechters te laten spreken. Op hoogen leeftijd
stierf hij te Athene.
1) Het proces tegen de ÉPf~o"o>rt~al, d. i. tegen hen die de op straat
staande Hermesbeelden (ip/.I.(û) verminkt hadden.
OIDS

vaag
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Evenals Lysias was Isaeus geen Atheensch burger en kon
dus alleen als ÀCJ{'o{'p&q-ç; werkzaam wezen. Wij hebben van
hem slechts 12 redevoeringen over, waarvan er 11 op geschillen
over erfenissen betrekking hebben.

§ 6.

Isocrätes,

geboren in 436 v. c., was leerling van de sophisten (bI. 89)
Protagöras en Gorgias, maar ook met Socrates bevriend.
Hij trad wegens zijne zwakke stem en eene zekere schroomvalligheid zelf niet als redenaar in het openbaar op, maar
werd in zijn tijd zeer hooggeschat als leeraar der welsprekendheid. Na den val van de dertig was hij werkzaam als À0i'0i'pirpo.;.
Maar vooral het {'ÉlIO; ':md'etX"rxólI wist hij tot een waren kunstvorm te verheffen. Onder zijne redevoeringen van deze soort
zijn de beroemdste de TIlXlIYl{'Uprxbç, waarin hij trachtte te bewijzen,
dat aan Athene de hegemonie over Griekenland toekwam, en
de TIO!lIO!'s1illCÛXÓ;, een lofrede op Athene. Volgens de berichten
der ouden zou hij na den ongelukkigen afloop van den slag
bij Chaeronëa (338 v, c.) vrijwillig den hongerdood gestorven
zijn, bijna 100 jaar oud.

§ 7.

Demosthenes en Aeschines.
(Zie bI. 79-81).

§ 8.

Lycurgus, Hyperïdes en Dinarchus.

Lycurgus behoorde tot de leiders van de partij, die Philippus
bestreed; maar meer nog door zijn voorbeeldig bestuur der
financiën en zijne zorg voor de vloot en verschillende gebouwen verwierf hij zich aanzien en erkentelijkheid bij de
Atheners. Wij bezitten van hem slechts de redevoering tegen
Leocrates volledig.
Hyperïdes stond Demosthenes in zijn strijd tegen Philippus
en Alexander ter zijde. Wat wij van hem bezitten, is in Egypte
op papyrus ro 11 en gevonden.
Dinarchus behoorde tot de tegenstanders van Demosthenes,
hoewel hij hem in zijne redevoeringen navolgde.
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HET RECHTSWEZEN TE ATHENE TEN TIJDE DER
ATTISCHE REDENAARS.

§ 1. De soorten van processen.
(ook o:yc;lll geheeten) in ruimeren zin is elk m 0 gel ij k
proces, in engeren zin een privaatproces (~ix"lllèJi:z, causa
privata), d. i. een proces wegens het krenken van de belangen
van een enkelen persoon, tegenover een staatsproces, wanneer
de rechten van de geheele burgerij geschonden zijn (èJi;('t) èJlIp.orJ'ia,
iudicium publicum, ook wel yp:z~y; genoemd naar den meest
voorkomenden vorm van èJ. èJlIY,orJ'{cr.).
~ix"ll

I.

DE PERSONEN.

§ 2. De ambtenaren.
De overheidspersonen, onder wier leiding de meeste rechtszaken vanaf de indiening van de klacht tot en met de uitspraak
behandeld werden, waren de arc h 0 n ten, de ipX(')lI Èrrr:llIlJl'.oç
bij zaken die op het familierecht betrekking hadden, de iPX~llI
~cr.rJ'rÀeu~ bij al wat met den godsdienst in verband stond (hierbij
kwamen nog processen wegens moord), de iPX~llI rroÀép.cr.pXo~
bij alle zaken, waarin p.érotx~t en vreemdelingen betrokken waren;
de zes ;;erJ'p.o;;érat (gezamenlijk) in hoofdzaak bij de meeste en
belangrijkste èJixat èJ"Il,u.órJ'lat.
Een klerk (ypap.p.a.re(;~) zorgde voor het voorlezen der bewijsstukken.
De elfmannen (ei ellèJexa) (één uit elke phyle 1) met één
klerk) moesten hoofdzakelijk zorgen voor de voltrekking van
doodvonnissen en voor het gevangen zetten en houden (en
ook voor het op tijd vrijlaten) van degenen die daarvoor in
aanmerking kwamen.
1)

Zie bI. 24.
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§ 3.

De rechters in de volksrechtbanken (jury's).
(oi ci'txM't'ai, -nÀr.aO''t'ai).

Alleen hij kon rechter zijn, die burger en dertig jaar oud was.
Aanvankelijk werden er jaarlijks van alle burgers 6000 door
het lot aangewezen als rechters, 600 uit elke phyle 1); later
(waarschijnlijk seder ± 400) was aanmelding voldoende. Ze
spraken recht in afdeelingen van 500 (of een veelvoud daarvan) + 1 in ci'ixat ci''flp.60'tat, van 201 of 401 in ci'izat rci'tat. Zij
werden allen be ë e d i g d (öpxo; ·nÀtaO''t'Lx'ó;). Ieder kreeg als teeken van zijne waardigheid een staf en een pen n i n g (O'iJP.~OÀOll),
op vertoon waarvan hij zijne bezoldiging ontving; deze bedroeg
onder Peric1es 1, sinds Cleon 3 obolen (zie: Aanhangsel lIl).

§ 4.

De partijen (ol

dll't'irJry.ot, oi ci'tx'a~óp.evot).

Slechts een burger, die in het volle bezit was van
zij neb u r g e rr e c h ten (è1l'inp.o;) of een iO'oröÀYiç, (zooals b.v.
Lysias), kon als eischer of als a ank 1ag er (ó ci'tWZWlI) optreden.
Anderen moesten zich laten vertegenwoordigen door een
patroon (xiJptOç,).
Staatsprocessen konden door ie der (ó ~ouÀóp.evoç,), die het
volle burgerrecht had, ook door een ambtenaar ingesteld
worden. Indien bij de beslissing minder dan het vijfde deel
der stemmen voor den aanklager was, of wanneer hij de aanklacht liet loopen, verviel hij in eene boete van 1000 drachmen en verloor bovendien het recht in het vervolg zoodanige
aanklachten in te stellen.
Eischen en aanklachten in privaatprocessen konden slechts
van den betrokken persoon zelf uitgaan, die ze ten allen tijde
mocht laten loopen (behalve in een rJ{X'fl cpÓIl~U) en alleen in
sommige gevallen in een boete verviel, wanneer hij minder
dan het vijfde deel der stemmen kreeg.
1)

Zie bi. 24.
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De gedaagde of a a n gek 1a a gd e (ó rpe~y(i)v) bracht dikwijls
zijne vrouw, kinderen en vrienden voor de rechtbank mede,
om medelijden op te wekken.
11. DE GANG VAN HET PROCES.

§ 5. Het indienen van de aanklacht.
De eischer of aanklager dagvaardde (rep0rJ'xct.ÀeirJ':J-ct.t) in het
bijzijn van 1 of 2 getuigen (x).·iJ't'Yipe;) zijne tegenpartij om op
een bepaalden dag voor de overheid te verschijnen, bij wie
hij zelf op dien dag zijn eisch of aanklacht schriftelijk indiende.
Werd de ingestelde aanklacht ontvankelijk verklaard en werden,
zoo als vaak voorkwam, meerdere processen tegelijk aanhangig
gemaakt, stelde de ambtenaar door het lot de volgorde vast,
waarin de zaken behandeld zouden worden (~ix"IJv Àct.)'Xrivetv
Xct.'t'ri :tllct. = door loting rechtsingang verkrijgen tegen iemand).
Vervolgens werd een dag bepaald, waarop de ins t r u c tie
(oivrixpt'7to) zou plaats hebben. Intusschen werd de aanklacht
gepubliceerd door middel van witgemaakte borden (act.vi?ea,
ÀeuX6J[l.ct.'t'ct. )

Bij de ins t r u c tie, die hierop volgde, werden de eisch of
de aanklacht en het verweerschrift van den beklaagde
(ypct.rp-n en oivnyp"rp-n) door de partijen be zwo ren (oiV't"'lP.O'7ict.).
Tegelijk werden van weerskanten de bewijsstukken, de oorkonden en de verklaringen van getuigen overgelegd. Getuigenissen van slaven golden alleen dan als bewijs, wanneer zij
op de pijnbank (~rirJ'a:lIOrJ') afgeperst waren. Al deze bewijsstukken werden door de overheid tot den dag der gerechtszitting
bewaard.

§ 6.

De gerechtszitting

werd op den bepaalden dag in de ge ree hts z a al (Otxct.rJ''t'1JptOv)
geopend door den ambtenaar, die het voorloopig onderzoek
had geleid en het voorzitterschap bekleedde; deze liet ten
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aanhoore van de rechters en de getuigen yp(X1f'h en dy'nYP(XrJ('h
voorlezen en noodigde daarop de partijen uit, hare zaak te
bepleiten (ÀóYOY atcJ6l1(Xt).
De tijd werd den sprekers door middel van een wat e ruurwerk toegemeten (h xÀe~<Jap(X, ':"0 iJar.lp). Gedurende het
voorlezen van processtukken werd het uurwerk tot stilstand
gebracht 1). De partijen mochten elkander over en weer vragen
doen, gelijk dit den rechters tegenover de partijen geoorloofd was.

§ 7.

Het vonnis.

Terstond na de behandeling van de zaak brachten de rechters
in het geheim hun stem uit door middel van ~i;rpot (oudtijds
steentjes - vanwaar hun naam - later gave 'ITÀ-iJpetç en
doorboorde -re-rpu'IT"fi0éll(xt bronzen schijfjes; in den regel waren
de gave voor vrijspraak, de ,e-rPU7rT,0ÉYCt:! voor veroordeeling
bestemd). Bij staking van stemmen was de aangeklaagde vrij
(calculus Minervae).
Voor verscheidene misdrijven was van .staatswege eens voor
altijd de straf bepaald, b.v. voor vergrijpen tegen den staat:
de dood of verbanning of gevangenisstraf of ver I i es van
burg e r re c h te n (drtl',i(X) of verbeurdverklaring van goederen
of geldboeten. Zulk een rechtsgeding heette dywlI d-rip:IJ!oç.
Moest evenwel de straf nog bepaald worden, zoo volgde eene
tweede zitting over het vaststellen daarvan. De aanklager deed
dan een eisch, de aangeklaagde een tegeneisch (-n,U.IXQ"::7(Xt,
dllm:tl',d.,.::;a.t). De rechters beslisten ('rtP.1X1I) en konden zelfs boven
de geëischte straf gaan. De voorzitter maakte het vonnis bekend.

HOMERUS.

§ 1. Begin der Homerische poëzie.
Reeds uit de Odyssëa bemerken wij, dat de gebeurtenissen,
1)

De spreker zeide dan: . . . . "ctl

(J.OI

brfMt{3e

Ta
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van den Trojaanschen oorlog in epische zangen behandeld
zijn. Er was eene klasse van za n g ers (ciOl~oi), die aan de
hoven der vorsten en bij het volk hooge achting genoot en
bij huiselijke en openbare feesten de d a den der hel den
(xÀée' civ~pwlJ) in epi s c h e za n gen (ëneo:) verheerlijkte. Zoo
bezingt Phemius den terugtocht der Grieken, Demodöcus den
strijd tusschen Achilles en Odysseus en de inneming van Troje
met behulp van het houten paard.
Zulke epische zangen zijn ongetwijfeld heel oud geweest.

§ 2. De verbreiding der Homerische zangen.
Hoewel het werkwoord ",pdrpetlJ" 1) slechts een enkele
maal bij Homërus voorkomt, mag men hieruit nog niet afleiden, dat de Homerische gedichten niet dadelijk of kort
na hun ontstaan op schrift zijn gebracht. Immers daargelaten
al, dat Herodötus 2) niet aarzelt om eene door hem te Thebe
geziene, Grieksche inscriptie in een tijd te stellen nog vóór
den Trojaanschen oorlog, is 't ook ondenkbaar, dat zulke omvangrijke gedichten, als Ilias en Odyssëa, eeuwen lang alleen
mondeling onveranderd in hun traditioneelen vorm zouden zijn
overgeleverd, zonder dat daarbij over afschriften kon beschikt
worden. De afschriften moeten wel ten dienste hebben gestaan
van de P~\h)~oi, die bij feestelijke bijeenkomsten Homerische
gedichten voordroegen en ook van de 'Op:flpt~o:t, een genootschap op Chios, dat voor de voortplanting dier poëzie zorgde.
Bovendien vinden wij in de epigrammen over Homërus' vaderland eene aanwijzing, hoe die zangen zich verspreid hebben.
Een der meest bekende epigrammen is het volgende:
'En,," nÓÀetç ~tepi~o1.i~tlJ nept pi~O:lJ 'Op:npo1.i.
'ï:p.uplJO:, 'pMoç, KOÀorpwlJ, 'ï:o:Àcxp.iC;, "Ioç, ~ Apyoç, 'A.9"YilJcx!,

1)

Ilias 6, 168.

2)

5,59.
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terwijl volgens andere lezingen ook Cyme, Chios en nog
andere elkander de eer betwisten. Deze steden zijn hoogst
waarschijnlijk de plaatsen, waar dichterscholen bloeiden, die
voor de verbreiding der epische poëzie zorg droegen.
Het waren vooral twee volksstammen, die eene bijzondere
liefde voor voordrachten van epische zangen aan den dag
legden, de Aeolische stam, die op het voormalig tooneel van
den Trojaanschen oorlog zijne woonplaats had, en de Ionische,
die in veel opzichten met den Aeolischen samenhing. In overeenstemming hiermede behooren de Trojaansche sagen in de
eerste plaats bij deze stammen thuis, en is de taal der gedichten
uit eene vermenging van het Aeolische met het Ionische dialect
voortgesproten.
Van groote beteekenis voor de Homerische gedichten schijnt
de stad Sm y rn a geweest te zijn, waarheen de Aeoliërs en
de Ioniërs na elkander volkplantingen gezonden hebben.

§ 3.

Homerus.

Op de Trojaansche sage hebben behalve de Ilias en de
Odyssëa nog een aantal andere gedichten betrekking, die men
samenvat onder den naam van de cyclische poëzie. Daar nu
de cyclische dichters zich onthielden van de stof, in Ilias en
Odyssëa behandeld, mag men aannemen dat deze twee heldendichten vroeger tot stand gekomen zijn. Verder blijkt uit taal
en inhoud, dat de Odyssëa van jonger datum is dan de Ilias.
Wie nu Homërus is geweest en welk aandeel hij aan de
wording van Ilias en Odyssëa heeft gehad, daarover loopen
de gevoelens nog altijd uiteen. Volgens sommigen is Homërus
de man, die reeds bestaande, onder 't volk verbreide, afzonderlijke
zangen over den Trojaanschen oorlog tot één Ilias en één
Odyssëa heeft vereenigd. Volgens anderen is hij slechts de
dichter van de kern der Ilias, de Ach i 11 ë ï s, 't lied van den
strijd tusschen Achilles en Agamemnon, en is al 't overige
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toevoeging en uitbreiding van na hem levende rhapsoden.
Tegenwoordig begint in steeds wijder kringen de meening
ingang te vinden, dat de Ilias nagenoeg in denzelfden vorm,
waarin wij die thans bezitten, de schepping van één enkel
genie is geweest.
De Odyssëa zou dan door een lateren dichter gemaakt zijn.

§ 4. Salon en Pisistratus.
Solon regelde de voo r dra c h t der Homerische gedichten,
die in het openbaar bij de Panathenaeën (llO:lIo:.9"iJlIcWX), het
groote feest ter eere van Athene, plaats had. Teneinde de
willekeur der rhapsoden, die in de oorspronkelijke gedichten
menige verandering aanbrachten, tegen te gaan, verlangde hij,
dat zij een vasten tekst zouden ten grondslag leggen.
De groote verdienste van Pis i s tra t u s is, dat hij de
Homerische gedichten, die reeds in hun geheel bestonden,
maar gevaar liepen te niet te gaan of in wanorde te geraken
door de rhapsoden, die slechts gedeelten voordroegen, onder
medewerking van verscheidene dichters weer tot twee afgeronde geheelen hereenigd heeft. Zoo opgevat, zou zijn
arbeid een reconstructie zijn geweest. Vrij algemeen verwerpt men
tegenwoordig de oude voorstelling als zou Pisistratus het eerst de
losse en verspreide zangen tot een geheel verzameld hebben.
Welke bezwaren de Unitariërs (verdedigers van de eenheid
van Ilias en Odyssee) ook te weerleggen hebben, aan de
plaatsen, die in de Ilias met elkander in strijd zijn zou te veel
gewicht gehecht worden, wanneer men op grond daarvan de
gedachte aan een welgeëvenredigd geheel onbestaanbaar zou
noemen. Tegenspraak treft men daar aan, waar eene handeling
voorbereid is maar niet volgt (Ze us belooft de zege aan Troje
(A), de Trojaan delft (r) het onderspit); waar eene gebeurtenis
achtereenvolgens tweemaal, maar op verschillende wijze wordt
medegedeeld (de dood van Patroclus n 789-815 en P 13
sqq.); of waar iets tweemaal tegelijkertijd plaats heeft (de
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hulp van Poseidon N 10-38 en N 345-360); waar in
een later boek vergeten is, dat iemand in een vorig boek
al was gestorven (Pylaemênes E 576 en N 656); waar eene
lange reeks van gevechten op één dag plaats heeft (1\ 86 is
het middag en rr 777 staat de zon op dienzelfden dag nog
midden aan den hemel); waar de taal op enkele punten een
afwijkend karakter draagt.
Maar van den anderen kant kan men toch eene zekere eenheid in compositie niet loochenen. Immers alle handelingen
groepeeren zich om één -middelpunt, den toorn van Achilles,
en ontwikkelen zich langzaam en regelmatig. De karakters
van alle helden zijn nauwkeurig geteekend en goed volgehouden.
Een chronologische draad ontbreekt evenmin, daar toch alle
gebeurtenissen in de Ilias binnen de tijdsruimte van 51 dagen
vallen. Eindelijk laat het gedicht na lezing den indruk van
een geheel achter.
§ 6.

De Odyssea.

Wat van de Ilias gezegd is, geldt ook van de Odyssea;
ook zij vertoont plaatsen, die met elkander strijden. Da~r
gelaten het karakter van Odysseus, dat toch over het geheel
goed is volgehouden, hangt het verhaal over Telemachus'
reizen noch chronologisch noch in gevolgen met den terugtocht van Odysseus samen. Het later vermelde staat niet
alleen in geen verband, maar is zelfs in tegenspraak met het
voorafgaande; zoo het begin van het 5de en het 1ste boek.
Als godheid, die op Odysseus vertoornd is, wordt niet slechts
Hera, maar ook Poseidon genoemd. Over de vrijers, over den
ouderdom van Telemachus zijn de opgaven uiteenloopend.
Ten slotte is ook de taal en de dichterlijke waarde der afzonderlijke deel en verschillend.
Maar van den anderen kant moet erkend worden, dat wij
in de Odyssea eene kunstige compositie waarnemen. Het ver-
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haal van Odysseus' terugkeer in zijn vaderland is niet naar
de volgorde der gebeurtenissen gerangschikt, maar begint
onmiddellijk bij het einde van zijne zwerftochten. Het hieraan
voorafgaande vertelt Odysseus zelf aan het hof van AIcinóus.
Drie draden loopen als 't ware naast elkander door dit epos
heen, het verhaal van de gebeurtenissen op Ithaca, de reis
van Telemachus en de zwerftochten van Odysseus, en eindigen
in één knoop, den moord der vrijers. Alles heeft plaats binnen
de tijdsruimte van 40 dagen.
Evenals de Odyssea met meer kunst is aangelegd dan de
Ilias, zoo vertoont zij ook sporen van vooruitgang en meer
ontwikkeling. De voorstelling der goden is aanschouwelijker;
niet alleen het zedelijk leven maar ook de gewoonten en
gebruiken wijzen een hoogeren trap van beschaving aan.
Derhalve moet men op grond van deze verschillen de Odyssea
in een lateren tijd plaatsen dan de Ilias (§ 3).
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DE ROMEINSCHE GESCHIEDSCHRIJVERS TOT 17 N. C.
I.

EERSTE POGINGEN.

Bij een volk als het Romeinsche, dat zooveel zin voor
staatkunde had, lag het schrijven van historie, de behandeling
van de veranderingen in den staat en daarbuiten, voor de
hand. Geen wonder, dat de Romeinen op dit gebied een hoog
standpunt innamen.
Reeds vroeg begon men aanteekeningen te maken van hetgeen jaarlij ks geschiedde. Vooral deden dat de pontifices maximi,
die daarbij voornamelijk op de prodigia acht sloegen. Men
noemde die geschriften annales pontifïcum of annales maxim i.
Veel daarvan is tengevolge van den Gallischen brand (390
v. c.) verloren gegaan. Deze aanteekeningen waren nog geene
historische werken, het waren slechts oorkonden, waaruit men
voor het schrijven van geschiedenis kon putten. De annalisten
hebben daartoe de eerste pogingen gedaan door vooral de
gebeurtenissen uit hun eigen tijd op zeer eenvoudige wijze
te boek te stellen.
Aanvankelijk gebruikte men daarvoor de Grieksche taal,
omdat de Latijnsche nog te arm was, om als schrijftaal
gebezigd te worden. Zoo deden b.v. Q. Fabius Pictor en
L. Cincius Alimentus, die beiden tijdens den 2den Punischen
oorlog leefden; zij beschreven nauwkeurig, wat zij zelf hadden
beleefd, maar de oudste geschiedenis van de stichting der
stad af slechts in hoofdtrekken.
Een baanbreker op het gebied der historie was M. Porcius
Cato (184 censor), een man zoowel in zijne levenswijze als
in de letterkunde met hart en ziel Romein; hij was de eerste,
die zich van de moedertaal in zijne prozawerken bediende.
Hij schreef Originum libri VII, waarschijnlijk oorspronkelijk
t wee we r ken, waarvan het eerste (I. I-III) de oudste
geschiedenis van Rome en Italië bevatte, terwijl in het tweede
(1. IV-VII) de schrijver zijn eigen tijd behandelde.
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Tot de bronnen van Livius (zie 11, § 4) behooren o.a. twee
tijdgenooten van Sulla, Claudius Quadrigarius, die zijne
annalen met den Gallischen brand begon en tot zijn eigen tijd
voortzette, en de weinig betrouwbare Valerius Antias. die
een werk van minstens vijf en zeventig boeken over de
Romeinsche geschiedenis schreef. Hij vooral wordt door Livius
vaak geciteerd als de bron, waaruit hij zijne groote getallen
van gesneuvelden geput heeft.
De onmiddellijke voorganger van Sallustius was L. Cornelius Sisenna, die (volgens Cicero) in zijne beschrijving van
den Marsischen oorlog en den burgeroorlog tusschen Sulla en
Marius verreweg zijne voorgangers overtrof. Maar van al de
bovengenoemde geschiedwerken zijn slechts fragmenten tot
ons gekomen.

11.

HET CLASSIEKE TIJDPERK.

C. Iutius Caesar.

§ 1.

(Zie bI. 1.)

§ 2.

C. Sallustius Crispus.
(Zie bI. 58.)

§ 3.

Cornetius Nepos.
(Zie bI. 1).

§ 4. T. Livius 1)
werd geboren in het jaar 59 v. C. te Pat a v i u m. Reeds
op jeugdigen leeftijd ging hij te Rom e wonen. Daar ontving hij, gelijk alle voorname Romeinen van dien tijd, onderwijs in de philosophie en de rhetorica en toonde al vroeg
belangstelling in historische studiën. Ofschoon hij overhelde
1) Uit enkele eigenaardigheden van Livius' stijl, zooals dichterlijke
wendingen en sterk gekleurde uitdrukkingen, blijkt dat hij den overgang
vormt tot de zoogenaamde zilveren eeuw (zie: Overzicht der Rom. letterkunde).
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tot de republikeinsche partij, stond hij bij Augustus in hoog
aanzien. Hij stierf in 17 n. C. in zijne geboorteplaats.
Het hoofdwerk van Livius is eene volledige Romeinsche geschiedenis Ab urbe condïta libri CXXXXII, van de stichting
der stad tot aan den dood van Drusus (9 v. C.). Daarvan is
slechts het volgende tot ons gekomen:
Boek I-X van het jaar 753-293 (overwinning van Papirius
Cursor op de Samnieten bij Aquilonia; 1sle decade).
Boek XXI-XXXXV van het jaar 218-167 (van het begin
van den 2en Punischen oorlog tot de onderwerping van Perseus
door Aemilius Paulus; 3e en 4e decade en de helft der 5 e) en
belangrijke fragmenten van het XCI boek over den oorlog
met Sertorius (76-75).

P. TERENTIUS AFER,
te Ca r t ha g 0 geboren, kwam als slaaf te Rom e in dienst
van den senator Terentius, die hem eene goede opvoeding
liet geven en daarna de vrijheid schonk. Met Scipio Africanus
Minor en Laelius stond hij op vriendschappelijken voet. Nadat
zes stukken van hem opgevoerd waren (166-160 v. C.), ondernam hij eene reis naar Griekenland, waarvan hij niet terugkeerde.
Hij was nog in den bloei van zijn leven, toen hij overleed.
De zes stukken van Terentius zijn: Andria, Hecyra,
Heautontimoruménos, Eunnchus, Phormio, Adelphoe. Hij
sloot zich dichter dan Plautus 1) bij zijne Grieksche modellen
aan, vooral bij Menander, maar nam dikwijls in het stuk, dat
hij vertaalde, gedeelten uit eene andere comedie over (c 0 n t am i n a ti 0 2). Zijne blijspelen hebben trieer eene Grieksche tint
dan die van Plautus.
Zie: Overzicht der Rom. letterkunde.
Eig. het 'aantasten' (c 0 nt i n g e r el van het Orieksche stuk door den
Latijnsehen auteur. Zijn tegenstanders gebruikten hoonend dit woord in den
zin van dooreenmengen, bederven.
I)

2)

VI Klasse
DEMOSTHENES

werd in 383 v. C. uit een aanzienlijk en vermogend geslacht
geboren. Hij verloor reeds op jeugdigen leeftijd zijn vader
en werd door het wanbeheer zijner voogden tijdens zijne
minderjarigheid van zijn geheel vermogen beroofd. Om hen
ter verantwoording te kunnen roepen, vormde hij zich onder
leiding van I sa e u s tot redenaar en trad toen tegen hen op,
evenwel zonder er iets van belang bij te winnen. Ook andere
wederwaardigheden deden hem het besluit opvatten, de loopbaan van redenaar te volgen. Aanvankelijk schreef hij pleidooien
voor anderen als Àcyoypcérpo;. Het is bekend, hoe gebrekkig
zijne stem en hoe gering zijne lichaamskracht was, maar hoe
hij door onvermoeide volharding en stalen vlijt alle zwarigheden
wist te overwinnen.
lijn optreden als redenaar op pol i tie k gebied kreeg eene
bepaalde richting, toen hij tegen Ph i I i P pus, koning van
Macedonië, in het strijdperk trad. Het b~gin van zijn verzet
valt in 351, toen hij de eerste Philippica uitsprak, waarin hij
zijne medeburgers aanspoorde den strijd tegen den Macedoniër
met kracht te ondernemen. In de drie daarop volgende
Olynthische redevoeringen zocht hij de Atheners te bewegen
aan 0 I Ynt hu s, dat door Philippus in het nauw gebracht
was, hulp te verleenen, maar deze poging had niet den gewenschten uitslag; de Atheners kwamen te laat. Toen eenmaal
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de vrede van Philocrates (346) met Philippus gesloten
was, zocht Demosthènes dien te handhaven (respi oip'r,vi,ç); maar
nauwelijks was de koning begonnen zich in de zaken van de
Peloponnesus te mengen, of Demosthènes liet opnieuw zijne
waarschuwende stem in de tweede PhiIippica (344) hooren,
waarin hij de Atheners wees op het gevaar, dat hun van deze
zijde dreigde. Drie jaren daarna (341) hield hij zijne redevoering reëpl r&w È:v XëPpwr,O'If en de derde Philippica, beide
om zijne medeburgers te betoogen, dat zij niet moesten aarzelen DiopHhes, die in de Chersonnesus tegen Philippus
optrad, in alle opzichten te ondersteunen. Al deze 8 redevoeringen, voor het volk gehouden (oÏ},u:r,'/Qpica), vat men soms
wel samen onder den naam van Ph i I i P P i ca e. Wat Demosthènes er mede bereikte, was gering; hij was niet in staat
het weinig veerkrachtig volk tot een aanhoudenden strijd
tegen den taaien tegenstander te bewegen. In 339 echter kregen
hij en zijne vrienden de leiding der zaken in hunne hand
en bewerkten, dat Athene's vrijheid althans niet roemloos
onderging.
In 338 nam Demosthenes als hopliet aan den slag bij
Chaeronea deel. Het volk koos hem om de I ij kr ede te
houden op de daar gesneuvelden. Ctesïphon stelde voor,
Demosthènes wegens zijn groote verdiensten met een gouden
krans te vereeren, doch Aeschines verzette zich daartegen.
Toen eindelijk in 330 het pleit beslist zou worden, hield
Demosthénes de redevoering reepl O'wf&vOlJ, waardoor hij eene
schitterende overwinning op zijn tegenstander behaalde, die
vrijwillig in ballingschap ging.
In lateren tijd viel op Demosthënes de verdenking, dat hij
van Harpalus, den ontrouwen rentmeester van Alexander,
die te Athene een opstand tegen Macedonië trachtte in het
leven te roepen, geld had aangenomen; hij werd daarop
veroordeeld en in de gevangenis geworpen, maar ontvluchtte
naar Aegïna. Na Alexander's dood (323) werd hij teruggeroepen, doch al spoedig dreven hem de overwinningen van
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Antipäter wederom in ballingschap. Hij vlood naar Calauria,
en toen hij ook daar door de Macedoniërs werd achtervolgd,
nam hij in den tempel van Poseidon vergif en bezweek (322).

AESCHINES.

Aeschïnes streed in het jaar 362 v. C. in den slag bij
Mantinea mee. Na zijne deelneming aan het gezantschap, dat
met Philippus over den vrede van 346 onderhandelde, was
hij als redenaar de voornaamste vertegenwoordiger der Macedoonsche partij te Athene. Toen na den slag bij Chaeronea
(338) Ctesïphon het voorstel deed, Demosthènes wegens zijne
verdiensten jegens den staat met een gouden krans te beloonen,
verzette Aeschïnes zich daartegen. Eerst in 330 werd het
pleit beslist. Aeschïnes verloor zijn proces lto:ri Kr'I)O"!cp&l1Iroç
in weerwil van zijne schitterende redevoering en ging vrijwillig
in ballingschap. Hij stierf op Rhodus, waar hij een redenaarsschool gesticht had.

DE ATHEENSCHE VOLKSVERGADERING ALS TOONEEL
VAN WELSPREKENDHEID DER STAATSLIEDEN.

§ 1. De betrekking, waarin de raad tot de volks-

vergadering stond.

De r a a d bestond uit 500 leden ("1\ ~OlJÀ-h 01 7rêllra:xémo!) en
was verdeeld in tien afdeelingen (50 uit elk der tien phylen),
die afwisselend in een door het lot bepaalde volgorde het
dagelijksch bestuur vormden, zoodat elke afdeeling gedurende
het tiende deel van het jaar (35 of 36 dagen = ééne 7rplJra:lIêia:
GIDS VOOI{ GY.\\NASIASTEN,

8e druk.

6
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de leiding van zaken had (lj?lJÀ·n 7tplJ-rCXllEUOlJ'1CX). Hieruit werd
dagelijks één door het lot 1) gekozen, die het voo r z i tt e rschap in raad en volksvergadering bekleedde (ó èrrw!x!n;).
Sedert 378 koos de èmrnhnç der rplJÀ'lJ nplJ!OCllEÎiOlJ'1OC door het
lot uit elk der negen overige afdeelingen van den raad één
7tpÓE~pO;, en van deze negen npÓE~pOt werd er één gekozen, die
ook èm'1!(1)ç heette en die in bei d e vergaderingen, van den
raad en het volk, voorzitter was. Er waren toen dus 2 èmnfX!oct,
een van de voorzittende phyle, en één van de ~olJÀ·n en ÈxxÀmtoc.
Over alles, wat in de volksvergadering zou behandeld
worden, moest de raad te voren zijn gevoelen uitbrengen (npo~oÎiÀElJ(J-oc).

§ 2. De bevoegdheid der volksvergadering.
Bij de volksvergadering berustte de beslissing over alle
gewichtige staatsbelangen. Zij kon veranderingen in de wetten
aanbrengen, belastingen uitschrijven, beambten kiezen en hen
later ter verantwoording roepen en rekenschap laten afleggen,
besluiten nemen over vrede en oorlog, over verdragen en verbonden, en in sommige gevallen recht spreken.

§ 3. Wie aan de vergaderingen konden deelnemen

en er het woord voeren.
(oi èxxÀ 1)O"tocO"!oci.)

Tot de volksvergadering werd ieder burger toegelaten, die
20 jaar oud was en in het volle bezit van zijne burgerre c h ten (ènt-rt(J-cç). Zes lexiarchen 2) met 30 helpers verhinderden het binnendringen van niet gerechtigden. De aanBijna alle ambtenaren werden te Athene door het lot aangewezen
evenwel k 0 0 s men in de à.PXa'pstI'fal.
ambtenaren, die de jonge Atheners, zoodra zij benoembaar waren, in de registers van den burgerlijken stand inschreven.
1)

("lIal'slI'T6ç); de tI''Tpa'Tl1'Yof
2) AI1~fapxol zijn de
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wezigen ontvingen bij hunne komst een bewijs, waarop zij het
ge I d voo r het bij won e n der vergadering ('ro exûYJaLa:a,rxé)l/),
vroeger één, later drie obolen, konden ontvangen.
Ieder die wilde mocht het woord voeren, want er heerschte
te Athene in de volksvergadering 7ra:pp1iaia: (laYJyopia:), v rij hei d
van sp rek e n. Men moest evenwel om tot de vaste woordvoerders (oi piJ,OP€~, oi €lw,%,€~ J,éY€Lll, oi Àéyoll!€~) te kunnen
behooren, e rv a re n in binnen- en buitenlandsche sta a tsa a n gel e gen h ede n zijn (vandaar oi rroÀmuÓfl_€1I0L), en daarbij
de gave des woords in niet geringe mate bezitten, zoodat in
werkelijkheid het aantal redenaars niet groot was.
Wie sprak, stond op het spreekgestoelte (,0 ~jj(l-a:) en
droeg als teeken van zijne onschendbaarheid een krans om
het hoofd. De voorzitter kon hem het woord ontnemen,
wanneer hij buiten de orde ging of op andere wijze de voorschriften overtrad. Zelfs konden boeten en zwaardere straffen
worden opgelegd.
§ 4.

De plaats, de tijd en het verloop der
volksvergadering.

De volksvergadering werd oudtijds op de markt, maar later
gewoonlijk op de Pnyx (ten Z. W. van de Acropölis in de
nabijheid van de markt), soms ook in 't Dionysus-theater of
in den Piraeüs gehouden. De aanwezigen zaten.
Viermaal in iedere prytanie hield men eene ge won e vergadering (XUfiLOÇ); b u ite n ge wo ne vergaderingen (auyû-/jroL)
werden slechts in dringende gevallen gehouden. De È7rLa,&r1i~
riep het volk bijeen en liet te voren door aanplakbiljetten
bekend maken, welke onderwerpen in de vergadering zouden
behandeld worden.
Nadat de vergadering met offers en een gebed van den
heraut geopend was, deed de voorzitter mededeeling van de
te behandelen onderwerpen en stelde aan het volk de vraag,
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of het genoegen nam met het 'ITpO~ouÀw{J.rx van den raad (§ 1).
Zoo dit het geval was, kreeg het voorloopig besluit kracht
van wet, anders werden de beraadslagingen geopend. Ook
van een lid der vergadering kon een voorstel uitgaan, maar
alleen in zoover, dat men den raad verzocht hierover te beraadslagen en bij de volksvergadering een 'ITpc~oi"Àw{J.rx in te
dienen.
Men stemde door het 0 pst ek end e r ha n den (xetporo'llirx),
maar in zaken, die persoonlijke belangen betroffen, met
stemsteentjes (~-nrpor.; vgl. p. 70). Het volksbesluit
(ro ~nrpr.O'{J.:X) werd in het arc h i e f (!'."I)'t'p~OV = tempel van de
moeder der goden Rhea, Cybele) bewaard.
De voorzitter sloot (Àuet'll, ~r.C(Àuer.v) de vergadering bij monde
van den heraut.

THUCYDlDES,
een bloedverwant van Cimon, was de zoon van den Thraciër
Olörus, die zich te At hen e als burger gevestigd had. Zijne
jongelingsjaren heeft hij, naar het schijnt, te Scapte-Hyle
in Thracië, waar zijne familie goudmijnen bezat, en te At hen e
doorgebracht. Als zijne leermeesters worden de redenaar
Antiphon en de philosoof Anaxagöras genoemd.
Ook hem tastte in 430 te Athëne de pest aan, waarvan
hij evenwel herstelde. In 424 stond hij aan het hoofd van
de Atheensche vloot aan de kust van Thracië. Het gelukte
hem toen Eïon voor de Atheners te behouden, maar hij kwam
te laat om de inneming van Amphipölis door den Spartaanschen veldheer Brasidas nog te kunnen verhinderen; hij werd
daarop wegens hoogverraad ter dood veroordeeld, doch onttrok zich aan zijne straf door vrijwillig in ballingschap te
gaan. Twintig jaren leefde hij ver van Athene, terwijl hij,
deels op reis, deels te Scapte-Hyle berichten over den oorlog
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inwon. In 404 kreeg hij verlof om weer naar Athene terug te
keeren, doch reeds eenige jaren later stierf hij, wellicht door
roovers vermoord.
Toen de Peloponnesische oorlog uitbrak, zag Thucydides
in, welken invloed deze op het lot van Griekenland zou uitoefenen, en begon terstond gegevens voor eene beschrijving
van de worsteling tusschen Sparta en Athene te verzamelen.
Aanvankelijk beschreef hij den oor log tot den v red e
van Ni c i as (431-421 v. C. van boek I tot het midden van
het IVe boek). Het overige voegde hij er later bij. Met de
bewerking kwam hij tot het jaar 411 (slag bij Cynos Sema).
Het laatste boek, het achtste, heeft hij onvoltooid
achtergelaten.
Thucydfdes is de eerste historieschrijver, die het Attisch
dialect in proza bezigt, de eerste, die de geschiedenis van zijn
eigen tijd, dus alleen hetgeen hij zelf beleefd heeft, te boek
stelt. De gebeurtenissen zijn volgens de jaren gerangschikt,
in elk jaar worden de voorvallen van zomer en winter gescheiden. Thucydldes had de ervaring van een veldheer en
een staatsman. Daar hij tot de verlichtste mannen van zijn
tijd behoorde, zocht hij alle gebeurtenissen langs den natuurlijken weg en uit het karakter der handelende personen te
verklaren (p rag mat is c h). Dezen legt hij dikwijls redevoeringen in den mond, welke met recht als 't schoonste deel
van zijn werk beschouwd worden. Zijn doel was een X:rTi!,-OI.
ei~ dEl te leveren.

DE ORIEKSCHE PHILOSOPHIE TOT DEN DOOD VAN
ARISTOTELES.
§ 1. De zeven wijzen en Aesopus.
Als voorloopers der philosophen kunnen de zeven wijzen
(oi Ém& 0'°9°1, septem sapientes) beschouwd worden, wier
kernachtige spreuken voor het dagelijksch leven der menschen
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bestemd waren. lij leefden ten tijde van Solon en Croesus.
Hunne namen worden verschillend opgegeven; het meest
worden genoemd: ThaJes van M i I et e, Bias van P r Ï1.l n e,
Pittäcus van M y t i I ene, SoJon van Athene, (!,-Y)~i:)) dFY =
ne quid nimis), ChiJon van La c e d a e m 0 n (l'liC;I.9"! IJ"EaurClI) 1)
Tot dienzelfden tijd behoort de mythische persoonlijkheid
van Aesopus, wiens die r f ab els (rl-Ï;.9"O! of Àol'0!) in verband
staan met de eerste ontwikkeling van het nadenken over
zedekundige vraagstukken. De verzameling fabels, die op zijn
naam doorgaat, is niet van hem afkomstig, maar veel later
tot stand gekomen.

§ 2. De Ionische school der physische philosophen.
Het peinzen over het ontstaan der dingen ontwaakte het
eerst bij de Ioniërs in Klein-Azië. Terwijl het godsdienstig
gevoel alles aan de goden toeschreef, zochten de wijsgeeren
naar natuurlijke oorzaken. Het meest bekend is Thales van
M i let e, die het water (iJO('lp) voor de grondstof van
alles hield. Hij heeft de zonsverduistering van 28 Mei 585
voorspeld.
lijn jongere tijdgenoot Anaximander zocht de grondstof
niet in de waarneembare wereld, maar nam als eerste beginsel een onvergankelijk chmpoll aan, eene stof zonder
bepaalde hoedanigheden, waaruit door beweging de waarneembare wereld zou ontstaan zijn. Terwijl men hem dus
den eersten metaphysicus zou kunnen noemen, keerde zijn
opvolger Anaximenes weer tot de physische wereldbeschouwing terug en nam de lucht (eh;p) als grondbeginsel aan,
maar onder dien verstande dat hij, zeker onder den invloed
van zijn voorganger, deze lucht als een dm!po; dPXn beschouwde.

1)

Verder worden nog genoemd Periander en Cleobülus.
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§ 3.

De Pythagoreërs.

Pythagöras, op Sa mos geboren, ging omstreeks 540 naar
Beneden-Italië en stichtte te Croton een godsdienstig-staatkundig genootschap, dat onder de bewoners aldaar en de
Grieken op Sicilië veel leden telde.
Overeenkomstig de strenge Dorische levensbeschouwing,
hechtten de aanhangers van Pythagöras de grootste waarde
aan orde en reine zeden. Hiermede hangt hun geloof aan de
zie I s ver h u i zin g (p.e't'ep.'fuX(')Q'tç) samen, daar zij leerden,
dat de ziel op aarde gezuiverd werd en al overgaan de van
het eene lichaam in het andere, eindelijk rein tot haar oorspronkelijk vaderland terugkeerde. Gymnastiek en muziek,
maar vooral de mathesis stond bij hen in hoog aanzien. De
Pythagorëërs imme.rs meenden, dat alles in de wereld geregeld
is, alsof eene verhouding van getallen daaraan ten grondslag
ligt, en dat daarom het getal het beginsel van alles is.
Een beroemd vertegenwoordiger van deze school was in den
tijd van Plato: Archytas van Ta ren te, een groot staatsman,
veldheer en mathematicus.
§ 4.

De Eleaten.

De El e a ti s c h e ph il 0 sop h i e heeft haar naam naar de
stad Eléa, een volkplanting van de Klein-Aziatische Phocaeërs
in Beneden-Italië, ten Zuiden van Napels. Tot deze school
behooren:
Xenophänes, die, te Col ö P h 0 n geboren, zich metterwoon
te Elea vestigde en daar omstreeks het jaar 480 op negentigjarigen leeftijd stierf. Hij bestreed de verhalen en de voorstelling van Homërus aangaande de goden en leerde, dat er
slechts één god is, die, met het sterfelijke niet te vergelijken,
alles met zijn geest omvat; dat die god de wereld is, de
eeuwige, onveranderlijke wereld. Hij stelde dus in de plaats
van het Grieksch volksgeloof het pantheïsme.
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Zijn leerling Parmenïdes van El ë a kende de eigenschap
van eenheid en eeuwigheid toe aan alles wat is, en verklaarde door begripsanalyse, dat de veelheid en verandering
der dingen slechts schijn is. Dientengevolge maakte hij onderscheid tusschen de red e (ó ),ól'0;), die tot kennis der waarheid
leidt, en de zintuigen, die slechts op het vergankelijke letten
en bedrieglijk zijn.
Zijn vriend en leerling Zeno 1) reisde met hem omstreeks
445 naar Atheqe en hield daar bij het feest der Panathenaeën
eene philosophische voordracht. Hij verstond de kunst aan
Parmenides' gedachten een begrijpelijker vorm te geven.
Volgens de overlevering werd Zeno door den tyran van Elëa
wegens deelneming aan eene samenzwering tegen diens leven op
gruwelijke wijze gedood. In tegenstelling met Herac1ïtus (§ 5)
was voor Zeno alle beweging schijn en bestond er ook geen
wording of ondergang 2). De waarneming wekt het denkbeeld
van veelheid en beweging. De logica ontkent ze volgens Zeno.
De waarneming is bedriegelijk, de logica onfeilbaar, zoo zegt
hij. Wat de waarneming leert moet dus verworpen worden.

§ 5.

De physici van de 5de eeuw.

Heraclïtus van Ep h ë sus, bijgenaamd ó (1)toretlló;, zag in
de wereld één geheel, dat noch ontstaan is, noch vergaat,
maar dat onophoudelijk verandert 3) en steeds nieuwe vormen
aanneemt (rrállro: pei). De dingen der wereld met een stroom
vergelijkende 4), zeide hij, dat men niet tweemaal in de nzelfden stroom kan neerdalen, want dat telkens weder ander
water aangevoerd wordt.
Empedöcles van Ag r i gen t u m is de grondlegger van de
leer der vier elementen vuur, lucht, water, aarde; verbinding van deze is de oorsprong van het ontstaan, scheiding
1)

Niet te verwarren met Zeno den Storcijn (bI. 97).

2)
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van het vergaan, gedeeltelijke verbinding en scheiding van de
verandering der dingen.
Leucippus en vooral zijn leerling Democritus van Ab der a
verkondigden de leer der atomen. Zij namen het bestaan
aan van een oneindig aantal on d e e I bar est 0 f de e 1t jes
(6h:o(l.C() van dezelfde hoedanigheid, maar van ongelijken vorm,
en verklaarden het ontstaan, het vergaan en de verandering
der dingen uit deze 1), evenals Empedoc1es uit de elementen.
Anaxagöras van C I az 0 m ë na e leefde langen tijd te Athene
en was daar met Perkles bevriend. Hij nam eene oneindige
massa in zich zelf homogene g ron d s t 0 ff en van verschillende
hoedanigheid (rrrrép[l-C(!C() aan. Hiertegenover stelde hij den
we rel d g e est (ó vou;), die onder deze stoffen orde bracht en
uit den chaos de wereld schiep. De zon en de sterren hield
hij voor gloeiende massa's. Deswege te Athene van goddeloosheid (CÜ1É{3EtC() aangeklaagd, verliet hij die stad. Mannen als
Peric1es en de dichter Euripides hebben in sterke mate den
invloed van zijn verlichte denkbeelden ondergaan. Euripides
huldigde zijn nagedachtenis in zijn verzen.
§ 6.

De sophisten.

Het woord voqnv!-i)ç beteekende oorspronkelijk hetzelfde als
vcrpó;, maar sedert Protagöras (440 v. c.) verstond men

hieronder iemand, wiens beroep het was voor geld onderwijs
in de de u g d (dpm\) te geven; en onder deugd werd practische
levenswijsheid verstaan in bijzondere en openbare aangelegenheden. Daar nu in de politiek de welsprekendheid een machtig
wapen was, ging al van den beginne af de rhetorica met de
sophistiek gepaard. De beperking tot de praktijk hing nauw
samen met de leer, dat er geene objectieve waarheid bestaat.
Protagöras van Abdëra doorkruiste Griekenland als leeraar
veertig jaar lang en hield zich ten tijde van Perïcles her1)

'lráy'Tt<

'Yf'YYElT'i3ad

TE

"'û

à1r6AAIIIT'i3al,

een voortdurend worden en vergaan.
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haaldelijk te Athene op, maar moest die stad verlaten, daar
ook hij van atheïsme werd aangeklaagd.
Hij leerde: 1!chrrr,)V Xp°f){l·ci:rllll {l.b:poll &'1I9pw1':0;, de men s c h
i s de m a a t van all e din gen, d. i. voor ieder is waar en
bestaat werkelijk, wat hem zoo toeschijnt, dus slechts eene
subjectieve en betrekkelijke waarheid, geene objectieve, die
voor alle menschen geldt. Redeneert men aldus, dan kan men
elke stelling met even goede gronden bewijzen en weerleggen.
Vandaar ook dat Protagoras beloofde ,011 'fJ,m Àoyoll il.peirm
1!OtEili = den zwakkeren rechtsgrond tot den sterkeren
tem a ken. Over het al of niet bestaan der goden schortte
hij zijn oordeel op.
Gorgias van L eon tI n i kwam in 427 v. C. te Athene en
oogstte grooten roem in door zijn welsprekendheid. Hij was
daar en in andere plaatsen van Griekenland de gevierde rhetor
en feestredenaar; ook heeft hij getracht in een geschrift aan
te toonen, dat er geen eigenlijk weten is.

§ 7.

Socrates

werd te At hen e geboren en sleet daar zijn gansche leven.
Hij beschouwde het als zijne levensroeping het verstand zijner
medeburgers te verlichten en hunne harten te veredelen, en
aan die taak wijdde hij zich met opoffering en zelfverloochening. Dit verhinderde hem evenwel niet zijne plichten jegens
den staat te vervullen. Hij nam als hop liet met eere deel aan
ettelijke veldtochten (potidaea 432, Delium 424, Amphipölis
422), en als voorzitter der volksvergadering verzette hij zich,
hoewel zonder gevolg, met kracht tegen de veroordeeling der
veldheeren na den slag bij de Arginusen (406).
Zijn optreden als leeraar maakte hem vele vijanden, waaronder Melëtus, Lyco en Anytus, die hem van ci'7é~wy.
aanklaagden. ci~til.(i '2:w)(pdr1); 00; {'-1:1I ol; 1!óÀt'7 1I0{l-i~Et .sEO!,;
ou lIo{l-i~(llll,

erEpCl.

~I:
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1Iiou;

(b:'f~eip('11l

= Socrates is schuldig, omdat hij niet gelooft

aan de goden, waaraan de staat gelooft, maar andere nieuwe
godheden invoert, en omdat hij de jeugd bederft. De vrijmoedigheid, waarmede hij zich verdedigde, heeft niet weinig
tot zijn veroordeeling bijgedragen. In 399 moest hij den
giftbeker drinken ('t'o XW1Ie:!01l = cicüta).
Socra.tes onthield zich van bespiegelingen over natuurkundige vraagstukken en beperkte zich uitsluitend tot al wat het
eigenlijk welzijn van den mensch betreft. Wie dat voor oogen
houdt, zal doen, wat hij als goed heeft leeren kennen. Dus
hangt het zedelijk leven af van het vormen van juiste begrippen
(dpe:'t'iJ ÈO''t'!1I bt'tO''t'Ylp:I)); alle deugden zijn één en kunnen aangeleerd worden; niemand handelt willens en wetens slecht. De
hoofdzaak is dus na te gaan, wat de eischen zijn om goed
te kunnen opmerken en begrijpen, en dit berust voornamelijk
op het vaststellen der begrippen. Wie zich hierin verdiept
met betrekking tot zich zelven, komt tot zelfonderzoek, wie
dat gemeenschappelijk met anderen doet, tot menschenkennis.
In beide gevallen komt men tot de overtuiging dat men in
zóó ver niets weet, dat hetgeen men tot nu toe voor waar
hield, nog niet beantwoordt aan de eischen, die men aan
een juist begrip moet stellen. Daar evenwel Socrates geloofde
aan de mogelijkheid om zich van alles een juist begrip te
verschaffen, hield hij niet op er naar te zoeken. Dit zoeken
heeft de dialectische methode tot ontwikkeling gebracht en
de begripsbepaling of inductie ten gevolge gehad. Eene bevestiging voor de juistheid van zijne handelwijze vond Socrates
in zijn ~C(!IUÓ1l!01l, eene inwendige stem, die hem wel niet tot
eene bepaalde handeling aanspoorde, maar hem toch van het
verkeerde terughield.

§ 8. De Cynische school.
Van de scholen, die zich bij Socrates aansloten, is die van
de Cynische wijsgeeren het meest bekend; zij zijn aldus ge-
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noemd naar het gymnasium Cynosarges, waar hunne eerste
school werd geopend, tevens met toespeling op hunne levenswijze (xtllleç).
De stichter van deze school is Antisthenes van At hen e.
Hij leerde, dat slechts de deugd een goed, slechts de ondeugd een kwaad is, en al het andere onverschillig; de deugd
bestond volgens hem in het onafhankelijk zijn van
behoeften.
Leerling van Antisthénes was de bekende Diogenes van
S inöpe.

§ 9.

De CyrenaYsche school.

Ook Aristippus van C y ren e, een tegenvoeter van Antisthénes, was een leerling van Socrates, de eerste der Socratlci,
die voor geld onderwijs in de philosophie moet hebben gegeven. Een verstandig genieten van de genoegens des levens
was voor hem 't hoogste, en zijn hoofdbeginsel was, de omstandigheden aan zich, niet zich zelf aan de omstandigheden
te onderwerpen. Hij is de stichter van de Cyrenaïsche school,
waaruit vooral de atheïst Euhemerus (t 297 v. c.) bekend
is, de eerste die langs nattiurlijken weg de mythen der goden
en halfgoden trachtte te verklaren en leerde, dat de Goden
voortreffelijke menschen waren, aan wie men na hun dood
goddelijke eer bewezen had. Zijne iepiX d.1I(X'lpa.rpiJ, een soort roman
over dit onderwerp, werd door Ennius in 't Latijn overgezet.

§ 10. Plato
werd in 427 v. C. uit een oud adellijk geslacht te Athene
geboren. In zijne jeugd hield hij zich met de poëzie bezig,
maar toen hij op twintigjarigen leeftijd met Socrates in
kennis was gekomen, zag hij van de dichtkunst af en wijdde
zich aan de philosophie. Acht jaren had hij van den omgang
met Socrates genoten, toen deze stierf (399); hij ondernam
daarop reizen naar Megara, Cyrene, Egypte, Beneden-Italië
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en Sicilië. Te Syracuse leefde hij aan het hof van den
oudsten Dionysius, maar hij viel bij hem in ongenade.
Hij keerde toen naar Athene terug en verzamelde daar in de
A cad e mie (' A)(:xèJi;p.wx, Academla), eene oefenschool buiten
de stad, een kring van leerlingen om zich heen. Gedurende
den tijd, dat hij als leeraar optrad, reisde hij tweemaal naar
Sicilië, waarheen de jon g s t e Di 0 n y s i u s hem ri.ep. Eene
goede verstandhouding ontstond tusschen deze twee mannen
niet; de tweede maal ontkwam Plato zelfs met moeite aan
de willekeur van den vorst. Op tachtigjarigen leeftijd stierf
deze wijsgeer te Athene.
Plato trad waarschijnlijk reeds tijdens het leven van Socrates
als 'schrijver op en wijdde zijn gansche leven aan zijne
philosophische geschriften. Al zijne werken zijn tot ons gekomen, maar enkele gaan op zijn naam door, waarvan de
echtheid betwijfeld wordt. Het zijn bijna alle d i alo gen, en
in de meeste is Socrates de hoofdpersoon. Van zijne werken,
die op een meer algemeene belangstelling aanspraak maken,
behooren verscheidene tot het eerste tijdvak van zijn letterkundigen arbeid: hij neemt daarin nog geheel en al het standpunt van Socrates in. Eu'siJrppr,llI (over de vroomheid),
'AnoÀoyla LU)XpCh:ou; (verdedigingsrede van Socrates),
Kpieulll (over de gehoorzaamheid aan de wetten),
Ad.XYJ; (over de dapperheid), I1pm:xyóp:x; (over de mogelijkheid om de deugd te leeren). Op rijperen leeftijd
schreef hij dialogen, waarin hij meer zijne eigen leer trachtte te
staven: ropyiex; (over de rhetorica) Lup.rrÓr;tov (over de
liefde), <l>cdèJwlI (over de onsterfelij kheid der ziel).
In latere jaren zijn de grootere werken tot stand gekomen,
waarin zijne leer verder wordt uitgewerkt: IToÀt:eiex (over den
staat), Tip.exto; (over de godheid en over het ontstaan
der wereld) en Nóp.ot (over de wetten).
Plato knoopte zijne philosophie aan de leer der begrippen
van SocraJes vast. Maar het afgetrokken begrip beschouwt hij
niet als een denkbeeldig iets, dat aan eene menigte dingen
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gemeen is; integendeel, daar slechts hetgeen werkelijk is, zich
laat denken, moet ook de voorstelling, die men zich door het
begrip vormt, iets zijn, dat werkelijk bestaat, en deze voorstelling noemt hij nu l~é:% of d~o;. De i de e ë n, die men zich
slechts door denken eigen maakt, zijn alleen eeuwig èn onveranderlijk; al het stoffelijke, dat met de zintuigen wordt waargenomen, is niet bestendig, maar aan een onophoudelijk
wordingsproces onderworpen; de stoffelijke wereld is slechts
eene afspiegeling van de ideeën. Deze liggen aan alle kennis
(èrrt/J'ril(J-Yi) ten grondslag; waar men niets dan de zinnelijke
wereld in het oog vat, bestaat slechts een weten in schijn
(~ó;.z), dat waar, maar ook valsch kan zijn.
Op het werkelijk weten berust de levenswandel van den
wijsgeer, welke geheel verschillend is van de onbewuste en
onvolkomen deugd der menigte. De ideeënleer ligt bij Plato
ook ten grondslag aan zijne leer over de onsterfelijkheid
der ziel.

§ 11.

Aristoteles

werd te Sta gï r a, eene stad op het schiereiland Chalcidke,
geboren en behoorde tot Plato's leerlingen te Athene. Na
diens dood hield hij zich eenigen tijd in Klein-Azië op. In
343 werd hij naar Macedonië ontboden om den jeugdigen
A I e x a n:d erop te voeden en bleef tot kort vóór den veldtocht naar Azië aan zijne zijde. Te Athene teruggekeerd,
opende hij eene school in het L y c ë u m, doch moest na
Alexander's dood deze stad verlaten, daar hij van d/J'i(3E!:%
aangeklaagd was. Hij begaf zich naar Chalcis en overleed
daar in 322, in hetzelfde jaar waarin Demosthënes stierf.
Aristoteles zoekt, evenals Plato, tot de verst verwijderde
oorzaak der dingen door te dringen, maar daarbij kende hij
veel meer gewicht toe aan de zorgvuldige waarneming der
stoffelijke wereld, terwijl hij de bovenzinnelijke wereld der
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(Platonische) ideeën en de zinnelijke wereld als identisch
beschouwt. Dientengevolge heeft hij de geschiedenis en de
natuur aan een veelzijdig en nauwkeurig onderzoek onderworpen. Alle deelen der wijsbegeerte heeft hij behandeld.
Hij was de schepper der logica (redeneerkunst) en schreef
standaardwerken over de rhetorica (bI. 63), de leer der poëzie,
de psychologie (zielkunde), de ethica (zedeleer) en de politiek.
Niet minder belangrijk waren zijne verhandelingen over de
mathesis, de physica, de metaphysica (zoo geheeten omdat
de theologie als 'eerste wetenschap' (J-êrlX rlX cpUTtltlX 'na de
physica' door Aristoteles behandeld wordt) en de natuurlijke
historie .
. Volgens Aristoteles moet de mensch in zijn oordeel en zijn
beg r i p pen verbinden op dezelfde wijze als het zij n de,
dat door die begrippen uitgedrukt wordt, in de we r keI ij khei d verbonden is. De algemeenste vormen, waarin over
iets geoordeeld wordt en waarin dus het zijnde bestaat, noemt
hij kat ego ri e ë n (ltcxTYiI'0picxt) waarvan hij er 10 aanneemt:
OUITicx (wezen), 7t"OITÓlI (kwantiteit), 7t"OtÓlI (kwaliteit), 7t"pÓ; Tt
(betrekking), 7t"OU (plaats), 7t"ore: (tijd), 7t"OlEÏlI (doen), m:icTXêtll (lijden),
ltetIT.9"CXt (liggen) en ëXEtll (hebben). Elke redeneering en elk
bewijs veronderstelt in laatste instantie eenige onbewijsbare
grondslagen (oipxcxl oi7t"OO'Ei~E(,)Ç), waaronder deels onze axioma's
te verstaan zijn, deels stellingen, die uit een nauwkeurige
kennis van de dingen verkregen zijn.
In de we r keI ij k hei d ontleent al het bijzondere, hoe
groote verscheidenheid het ook moge vertoonen, zijne beteekenis aan het algemeene, dat erin is uitgedrukt, en ook in het
algemeene vindt nog weer een opklimming plaats, daar telkens
het lagere algemeene van het hoogere afhankelijk is. Aristoteles
vat het wor den of het geschieden (i'ÉlIêITtÇ) zóó op, dat
daardoor het oorspronkelijk wezen der dingen (ovITicx) uit de
mogelijkheid (O'UlICXP.tÇ) in de werkelijkheid (èllÉnêtCX)
overgaat. Hij meent, dat dit proces plaats vindt, doordat de
alle mogelijkheden in zich dragende s to f (iJÀ"Il) door inwerking
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van den v 0 r m (E!d'o;, {J.OP'f-iJ) wordt tot het ding, waarin de
vorm is verwezenlijkt. Dit wordingsproces moet evenwel een
grens naar beneden en een naar boven hebben. De benedenste
grens is de mat e r ie (r:pw":1l iJÀ1lJ, en de hoogste vorm is de
godheid (ro ri YJV ElvlX/ ro rrF~lroll). De overgang van den
toestand van mogelijkheid in dien van werkelijkheid is de
be weg in g (Xilllll'I/;), waarvan de oorzaak deels is gelegen in
den vorm (en voor zoover de ÈVépyEtlX dit bewerkt, noemt
Aristoteles haar ÈvrEÀéxw)!), deels in de stof, die den vorm
tegemoet komt. Er zijn dus volgens Aristoteles twee soorten
van oorzaken in de verklaring der beweging te onderscheiden:
die van den vorm is teleologisch (00 SlIEXIX), die van de
stof mee h a nis eh (èç civdi'lt1lç).
De stof streeft er altijd naar vorm te worden, Züodat de
god hei d als hoogste vorm tegelijk doel en oorzaak is van
alle beweging (rrp&lrov lt/VOUlI). Haar wezen is immaterieel,
zuiver geestelijk (1I0ü;). Zij is het denken, dat niets anders
tot inhoud heeft dan haar zelf (lIÓlll'I/Ç 1I0-/;I'IE(,)Ç) en in deze
zelf bes c hou win g (.9'ewpilX) bestaat haar eeuwig, zalig
leven. De godheid wil niets, doet niets: zij is het absolute
zelfbewustzijn (vgl. Ovink, Overzicht der Or. Wijsbegeerte
p. 89-134.

DE GRIEKSCHE PHILOSOPHIE NA ARISTOTELES.
§ 1. De Peripatetische school.
Deze school heeft wellicht haar naam te danken aan de
omstandigheid, dat haar stichter Aristotéles bij zijne voordrachten placht rond te wandelen (rrEpmiXrEÏlI) 1).
1) Volgens anderen hangt het woord .peripatetisch" samen met orEplor(LTOI.
de schaduwrijke wandelplaats bij 't Lyceum, waar vooral Theophrastus zich
placht op te houden.

97

De leerlingen van Aristotëles hebben zijne leer verder
uitgewerkt, maar zij zijn geen nieuwe wegen tot onderzoek
ingeslagen.
Zijn opvolger was Theophrastus, die vooral over de
p 1a n ten kun d e veel geschreven heeft.

§ 2.

De StoYcijnen.

Zeno van C i ti u m op C y P rus trad omstreeks het jaar
300 v. C. te At hen e als leeraar der philosophie op. Zijne
leerlingen werden ~'t'Ctlrlto1 genoemd naar de plaats, waar zij
bijeenkwamen, de (J"t'od 1to!lttÀn. de beroemde gaanderij met
het schilderstuk van Polygnötus, voorstellende den slag· bij
Marathon.
Chrysippus van Sol i heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt
ten opzichte van de uitwerking en de verbreiding der Stoïcijnsche leer (vandaar: ei (L'h rdp -nv XpUfJ'!1t1tOç. OUlt &v -nv ~'t'od =
ware Chrysippus er niet, er zou ook geen Stoa zijn).
Vooral door Panaetius van Rh 0 dus (185-112 v. c.) drong
de leer der Stoa te Rome door.
De Stoïcijnen hebben getracht de godsvoorstelling van het
volksgeloof in overeenstemming te brengen met de beginselen
eener hoogere ethiek. Dientengevolge is Zeus voor hen de
wereldgeest. De mensch is een mi c r 0 cos mos: een wereld
in het klein. Ook hij heeft in zich een leidende geest. Het
kostbaarste, waardoor de mensch zich van alle andere wezens
onderscheidt, is zijn ÀOrDt.óv, het uitvloeisel van den goddelijken
Logos. Wij moeten het goddelijke, dat in ons woont, zooveel
mogelijk tot zijn recht laten komen. Leven overeenkomstig den
Logos is leven overeenkomstig onze ware natuur (0I'.oÀorou(LévCtlII
't'~ rp~lI€t ~'ijv, natfirae convenienter vivere). Schoonheid, eer,
rijkdom, kortom alle aardsche genietingen zijn ci~!drpopC(, res
mediae of indifferentes. De ziel, die daaraan hangt, is ziek.
Levensdoel is de oi1td:J€!C(, de bevrijding van alle verkeerde
begeerten. Daar geene deugd mogelijk is zonder kennis, kan
GIDS voo~ GYMNASIASTl:N,

8e druk.
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alleen de wijze deugdzaam zijn. Zijn ideaal is te zijn een
verstandsmensch, die al die verkeerde begeerten uitgeroeid
heeft. Hij alleen is vrij, rijk, machtig, koning in den waren
zin. Dat is de acimipxwx riVI ciperiilJ'.

§ 3.

De Epicureërs.

Uit de CyrenaIsche school van Aristippus (bI. 92) is de
EpicureIsche voortgekomen, zoo genoemd naar Epicurus van
Sa mos, die in 306 als leeraar in de wijsbegeerte te At hen e
optrad. Zijne leer had uitsluitend het practisch nut op het
oog. Er is maar één goed, het gen 0 t ('Moll-IJ), en maar
één· kwaad, de smart. Het hoogste genot bestaat in eene
onverstoorbare gemoedsrust (àracpac~iac); daarom is het
genot des geestes boven dat van het lichaam te stellen. Eene
voorwaarde tot gemoedsrust is de deugd. De wijze bezit de
hoogste gelukzaligheid; hij is onafhankelijk van al wat om hem
is. De leer van Epicürus is dus volstrekt niet de verheerlijking
van het zingenot.

§ 4.

De Academie.

Hieronder verstaat men de leerlingen van Plato, die
in de Academïa optrad; zij die onmiddellijk na hem kwamen,
worden aangewezen met den naam van de oude Academie.
Hierop volgt de midden-Academie, door Arcesiläüs gesticht.
Evenals deze, ontkende de stichter der nieuwe-Academie,
Carneädes van Cyrene, het bestaan der waarheid: er zijn
slechts graden van waarschijnlijkheid (probabilisme). Hij bracht
dus de sceptische philosophie in de school van Plato. Eene
vierde Academie werd vertegenwoordigd door Philo van
La rï s a, die zich in den Mithridatischen oorlog (88) te Rome
vestigde en daar de leermeester van Cicero was.
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DE GRIEKSCHE TRAGEDIE.
§ 1. Oorsprong en ontwikkeling.
De Orieksche tragedie dankt haar oorsprong aan den
Di 0 n y sus die n s t. Dionysus is de personificatie van de uit
den winterslaap tot nieuw leven ontwaakte onuitputtelijk scheppende natuur. Een· Attische sage kende Dionysus omhangen
met een bokkevel. Oude overleveringen laten hem optreden
omstuwd door zijn Satyrgezellen, als bokken gedacht. Dit koor
zingt zijn leider toe, verheerlijkt in geestdriftige liederen zijn
daden en gaven. Zulke liederen werden dithyramben genoemd,
een kunstvorm, welke door den Peloponnesischen zanger Arlon
tot ontwikkeling werd gebracht. Tusschen leider en koor
ontvouwde zich gaandeweg een dialoog. In 1897 werd een
dithyrambe van den dichter Bacchylides teruggevonden, waaruit
men kan zien hoe zulk een gesprek in zuiver lyrische maat
kon worden gevoerd.
Deze herkomst openbaart zich 1°. in het feit, dat de oudste
tragedies meer op oratoria dan op drama's gelijken, 20. in den
naam ,par(~rJia = bokkelied ('pdrCI = bokken), 30. in den tijd
van de opvoering der tragedies, die slechts op de Dionysusfeesten plaats vond, op de groote Di 0 n y s i ë n in Maart, op
de kleine in December en op de Lenaeën in Januari, 40. in de
gewoonte om, zelfs toen de tragedie haar hoogste ontwikkeling
had bereikt en ternauwernood meer aan haar oorsprong herinnerde, altijd nog na 3 tragedies geregeld als slotstuk een
satyrspel op te voeren.
Volgens de overlevering zou een zekere Thespis in 't jaar
534 v. Chr. te Athene de eerste tragedie opgevoerd hebben.
Dit bericht kan bezwaarlijk juist zijn en zal zoo opgevat
moeten worden, dat toen de tragedie officiëel geplaatst werd
op het feestprogramma der Dionysiën. Het verhaal luidt, dat
Thespis rondreizende op een wagen 1) zijn stukken heeft
1)

Men vergelijke Hor. A. P. 275:
dicitur et plaustris vexisse poemata Thespis, eet.
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opgevoerd. Te Smyrna werd tot in den christelijken tijd jaarlijks
in de lente een wagen met een schip met den god Dionysus
er op in processie door de stad gereden. Het feest is tot op
den huidigen dag blijven voortleven in het carnaval, dat zelfs
den naam ontleent aan den carrus navalis.
De werkzaamheid van Thespis valt onder de heerschappij
van Pisistratus, den Maecenas der kunst. De tragedie had
destijds reeds een groote vlucht genomen. Niet alleen de
Dionysuslegende, ook allerlei heroënsagen werden vertoond.
De uitbeelding der handeling, de ontwikkeling der actie is
waarschijnlijk zeer bevorderd door de sacrale vertooningen bij
de Eleusinische mysteriën. Van Aeschylus, die als de eigenlijke
schepper der Attische tragedie kan worden aangezien en naast
den spreker, tegenover het koor, een t wee den spreker stelde,
weten wij tenminste, dat hij in sterke mate den invloed van den
heiligen dienst in zijn geboorteplaats Eleusis heeft ondergaan.
Langzamerhand was de gewoonte opgekomen om:
1. Tetralogieën, 4 stukken (nI. drie samenhangende
treurspelen, trilogie genaamd, met een satyrdrama) op
te voeren;
2. op de groote Dionysiën wed s t rij den om een prijs te
houden (dl'(')lIi~etr.9'~(; hiermede hangt samen de aanwijzing
van den eersten acteur met den naam rrpwrlY.l'(dll(trr"h; enz.).
Ontzaglijk veel hebben de Grieksche tragici geproduceerd.
Wij kennen de titels van 600 stukken. Slechts 34 zijn er
bewaard gebleven.

§ 2. Aeschylus,
de vad e r der Attische tragedie, streed op vijfendertigjarigen
leeftijd bij Marathon mede (f1.lY.pa.9'r'l1Io!J.cx'X0ç) en nam ook deel
aan de slagen bij Salamis en Plataeae. In het jaar 456 v. C.
stierf hij te Gel a op Sicilië.
Aeschylus voerde den tweeden acteur in (owrep~I'(Jlll(trrYJç),
breidde dientengevolge den dialoog uit en beperkte de koor-
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zangen, hoewel die bij hem nog altijd op den voorgrond
treden. Ook de co t hu r n of tooneellaars en de lange g ewad e n zijn van hem afkomstig; bovendien bracht hij verbetering aan in het dec 0 rat i e f en de t 0 0 nee I m ach i nes.
De trilogieën bevatten bij Aeschylus handelingen, die nauw
met elkander samenhangen.
Hij schreef 90 stukken, waarvan wij er nog zeven bezitten:
TIp0(l-71S'eu; ae'J,!,-wr'fJ~, 'Ermx È7tl e1J~aç, IIépa-at (historisch drama),
de trilogie 'üpÉa-reta, bevattende 'Aral'.É(l-lIwv, XO'fJ'fépot, EU(l-evtae;,
eindelijk de 'Ixérrae;.

§ 3. Sopbocles,
geboren in den Attischen demos Col ö n u s, voerde als zestienjarig jongeling (E'f71~OÇ) den rei van knapen aan, die om
het zegeteeken (rpó7tatOlI) van Salamis dansend, een paean
aanhieven.
Door eene uitstekende opleiding in muziek, gymnastiek en
andere kunsten vormde hij lichaam en geest tot die harmonische schoonheid en ontwikkeling, die zoo juist door het
woord xIXÀoxoiïlX.%x wordt weergegeven. Op zijn vier en vijftigste
jaar werd hij na de opvoering der Antigöne (442), tegelijk
met Perkles tot strateeg tegen Samos verkozen, en bovendien
bekleedde hij later het ambt van ÈÀÀ71llora(l-Îaç, beheerder van
de kas der 'f6pot of a-w-roiçet; (schattingen) der Atheensche bondgenooten. Twintig maal behaalde hij den eersten prijs.
Het verhaal (0. a. ook bij Cic. Cato 7 § 22 voorkomende),
dat hij door zijn zoon Iöphon aangeklaagd van zinsverbijstering
(rrapdllota), na het voorlezen van zijn Oedipus Coloneus zou
zijn vrijgesproken, vindt hoogst waarschijnlijk zijn oorsprong
in eene of andere scène bij een comicus, die de huiselijke
oneenigheden van Sophöc1es op het tooneel had gebracht. In
405 v. C. stierf hij, 91 jaar oud.
Sophöc1es voerde den der den a ct e ur (,ptrarWlIt(J",-i)Ç) in,
waarmede de verdere ontwikkeling v.an den dialoog en de
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beperking van het koor gepaard ging. Hij vervaardigde ook
trilogieën, maar bij hem bestaat geen samenhang meer tusschen
de drie stukken.
Hij schreef meer dan 120 stukken; hiervan zijn er zeven tot
ons gekomen: 'Avrtyóv'l), OiO'tnolJ; tup:xvvo; en int KoÀwvrii, 'Hlb,tplX,
TplXXivtlXt, Ah;, <PtÀoX,t'l\t'l);.
Vóór eenige jaren (1912) zijn bovendien te Oxyrhynchus
(Egypte) een vierhonderd verzen teruggevonden van een satyrspel van Sophocles, getiteld 'IxvElJtlXi (Speurhonden).

§ 4.

Euripides.

Kenschetsend voor het verschil in leeftijd tusschen de drie
groote Attische tragici is het oude verhaal, dat Euripïdes in
hetzelfde jaar op SaIamis geboren werd, waarin Aeschylus in
den zeeslag bij dat eiland medestreed, en Sophöcles als jongeling den rei der om het zegeteeken dansende knapen met de
lier begeleidde (480). Hij was een leerling van Anaxagöras 1)
en de sophisten ProdIcus en Protagöras, en een vriend van
Socrates. In 406 stierf hij te Peil a in Macedonië aan het hof
van koning Archelaüs.
Bij hem treedt het koor hoe langer hoe meer op den achtergrond en staat bijna in geen verband met de handeling van
het stuk. Voor de ontknooping is meermalen een de u sex
ma c h ï na (3'06; i:x .u.'l)Xib'i;;) noodig, die bij Sophöcles slechts
eene enkele maal voorkomt (vg!. § 7).
Euripides schreef meer dan 80 stukken; daarvan zijn 18
tragedies en één satyrspel (KuxÀrJl'f) tot ons gekomen. Het
meest bekend zijn: <POiVtO"O"lXt, MYiO'wx, 'Iqnl'éve!<x -iJ iv AuÀtO't en
-iJ iv TIXUPOt;, Bixxca, 'InnóÀilto;.

§ 5.

De deelen eener tragedie.

1. npóÀoyo;, het deel, dat aan het optreden van het
koor voorafgaat.

, ---1) Zie blz. 89,
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2.

ndpo~oç, het lied in a nap a est e n, dat het koor zingt
bij het binnentreden der orchestra (bI. 104).
3. Èm;/C1'Mux 1), gedeelten van den dialoog, in i am bis c h e
trimeters gedicht, die tusschen twee volledige
koo rz a ngen i n I i ggen.
4. (]'rd(]'tp.cc, de beu r tz a n gen, die het koor op zijne
sta n d p I a at s zingt, en die de tragedie in een aantal
acten verdeelen.
5. ë~o~o<;. het gedeelte na het laatste stasimon.
In de koorzangen (die enkele eigenaardigheden van het
Dorisch dialect vertoonen als Ii in plaats van 11) stemt de
(]"porpYJ met de dv"C!(]',porpYJ overeen. Zij eindigen meestal met
eene Ê;mp?'ó<;.
Kop.p.oi, xop.p.cX'rtxti p.{kll zij n beu r t z a n gen tusschen het
koor en de handelende personen, meestal in aangrijpende scènes;
,ti dno (],lt"llv"ÎÎ<; zijn de liederen van den acteur;
(]'''C!X0p.u:9"icct zijn zulke gedeelten van den dialoog, waarin
twee tooneelspelers elkander telkens, ie der met één versregel, antwoorden.

§ 6.

De opvoering der stukken

was eene zaak, waarmede de staat zich belastte, terwijl een
archont te beslissen had, of de stukken al of niet zouden
worden ten tooneele gevoerd (xópov cMóvcct).
De kosten voor het koor werden door den xop'fryó<; gedragen,
een der rijkste burgers, die tot deze dienstpraestatie voor den
staat (Àet'roupyicc) verplicht werd. Deze moest zorgen voor
zangers (15 xopeu,cc! voor ieder stuk sinds Sophocles, vroeger
12), hen van cos tu mes voorzien en een xopo~t~d(],xOcÀoç aanstellen, onder wiens leiding het koor het stuk instudeerde
(,b ~pip.cc ~t~d(]'xetll). Die kosten bedroegen, zoo als uit een redevoering van Lysias blijkt, wel eens 3000 drachmen.
1)

É7rEI11'6~IOÇ

= er nog bijkomend, ingeschoven, vgl. ons 'episode'.
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Treedt het koor sp rek end op, niet zingend, dan is de
xopur.po:io; de woordvoerder.
De a ct e u r s, urrcxpr,o:i (eigenlijk: zij, die het koor antwoorden), sinds Sophocles d r i e in getal, werden door den
staat gekleed, bezoldigd en volgens de beslissing van het lot
aan de dichters toegewezen. Ook vrouwenrollen werden door
mannen vervuld. De acteurs droegen kostbare gewaden; hunne
gestalte werd door de t 0 0 nee II a ars met hoog e zoo I,
xó;;;opvo;, en door de p r u i k, o,xo;, indrukwekkender. Het gezicht
of het geheele hoofd werd door een linnen ma s k e r (rrpó'J'wrrov)
bedekt. Behalve deze acteurs traden voor rekening van den
xop"/),ó; nog f i g u r a n ten (xwr.pa repó'J'(,ma = stomme personen)
en tra wan ten (9"spdreovts;, rJopur.p6po() op.
Re c h ter s (xp(to:i), bij de opvoering van tragedies waarschijnlijk vij f in aantal, kenden de prijzen toe: aan den XOP"f),Ó;
een klimop krans, aan den dichter eene belooning (l'ot'J';7Ó;), zoo
hij de overwinning behaalde.
§ 7.

Het theater (;;;io:tpov).

1. iJ OpX"ha'tpo:, de halfcirkelvormige plaats voor de toe-

2.

3.

schouwers, waar het koor zich bewoog, met de ;;;u[l.ÉÀ"/),
het altaar. Daarheen voerden twee zijingangen, rrdpo~o(,
tusschen het publiek en het tooneel gelegen.
to xorÀov, cavea, de r u i m te voo r de toe s c hou w ers.
De later uit steen gehouwen zitplaatsen zijn terrasvormig
in halve cirkels, die naar boven zich verwijden, meestal
tegen de helling van een heuvel aangelegd. Door gangen
zijn zij in verdiepingen verdeeld, terwijl trappen, die als
stralen van het midden uit oploopen, de ruimte verdeel en
in vakken, die den vorm van een wig hebben. De voorste
rijen (rrposrJpia) waren voor de overheidspersonen bestemd.
iJ (J)!"/)vn was oorspronkelijk geen verhoogd tooneel, maar
de tent (zooals nog in de Aiax) of het tooneelhuis op
den achtergrond van de orchestra, zoodat de acteur
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daaruit verschijnende in de orchestra, niet boven, maar
op ééne hoogte met het koor stond. Eerst langzamerhand
hadden er godenverschijningen en andere vertooningen
op het dak van het tooneelhuis plaats en uit dit gebruik
schijnt het verhoogde tooneel ().oïûoll in 427 v. c.) ontstaan te zijn. Oudtijds was het 'ITpO'1XY;lItOli een wand met
decoraties, die evenwijdig liep aan den voorgevel van de
'1X"{jllY; en rechts en links begrensd werd door zijwanden
('IT~p~'1)(";'lIux), die zich bij dezen achtergrond aansloten.
In het bovengenoemde rpO'1x-/jlitOll, waarop meestal een paleis
was voorgesteld, zag men drie deuren, waarvan de middelste
de koninklijke was. Aan de zijkanten bevonden zich houten
prisma's (7tEpi~x:ro! sc. l':flZaIlCXi), die beschilderd waren; door
deze om te draaien kon eene verandering van tooneel worden
aangebracht. Zij deden dus dienst als coulissen.
In de nieuwe comedie (p. 119) en in het Romeinsche blijspel
traden de acteurs I i n ks van den toeschouwer op, wanneer zij
uit den vreemde, rechts, wanneer zij uit de stad of
deo n m i d del lij ken a b ij hei d kwamen.
Van de machinerieën, die voor de opvoering der stukken
noodig waren, zij hier slechts vermeld het ExXUXÀ"'!!l-x, een toestel,
dat door de hoofddeur van den achtergrond naar voren gerold
werd en den toeschouwer een scène, die achter het 7tpo'1X"nll!OIl
plaats greep, vertoonde; verder de 1':f)XcXvn, een toestel, waardoor
de goden op het tooneelhuis verschenen.
Nadat onder eene voorstelling van Pratlnas de houten zitplaatsen der toeschouwers waren ingestort ± 500 v. Chr., werd
te Athene in ± 400 v. Chr. een steenen theater opgericht, dat
eerst onder Lycurgus (zie bI. 66) in 322 geheel voltooid is,
ofschoon het reeds vroeger in gebruik is genomen. Het lag aan
de zuidoostelijke helling der acropolis, waarvan de rotswand
gebruikt was, om de concentrisch opstijgende zitrijen in het
midden te dragen. Zeer belangrijke overblijfselen van dit
theater zijn in 1862 en later opgegraven. Het kon ongeveer
17000 menschen bevatten.
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Oudtijds was de toegang vrij, later bedroeg de entrée
(;:rcCJlptJI.Óll) twee obolen 1) welke uitgave sinds Perkles uit de
staatskas aan de burgers vergoed werd. De staat had nl. het
gebouw verpacht aan een 9-ECt.'1;pWlIYi; of dPX P:f:X'1;!Jlli (theaterpachter of bouwmeester), die de entrées ontving en voor het
onderhoud van het gebouw had te zorgen.

T. MACCIUS PLAUTUS,
omstreeks 254 v. C. in het Umbrische stadje Sar sIn a geboren,
kwam reeds vroeg naar Rom e en werd daar tooneeldirecteur.
Hij verloor evenwel in den handel het geld, dat hij in die
betrekking verdiend had, zoodat hij door bij een molenaar in
dienst te gaan in zijn onderhoud moest voorzien. In het jaar
184 v. C. stierf hij.
Wij bezitten nog 20 Plautijnsche stukken, de oudste werken
der Romeinsche literatuur, die volledig tot ons zijn gekomen.
Daaronder zijn de meest bekende: de Aulularia, CapUvi,

Menaechmi, Miles gloriösus, MostelIaria, Pseudölus, Trinummus. Hoewel Plautus over het geheel zijn Grieksch model

getrouw in het Latijn weergaf, zoo wist hij toch door toespelingen op 't leven der Romeinen aan zijne stukken eene bijzondere
aantrekkelijkheid te geven 2).

Q. HORATIUS FLACCUS.

Horatius werd in 65 v. C. te Ven u s i a geboren 3). Zijn
vader was een I i b e r ti n u s, een v r ij gel at en s I a a f, die als
1) Vandaar bij Dem. 18, 28 Èv T07v (Ju07v 0(30;..07v È~E,6pouv /iv. Men vergelijke:
"op het schellinkje".
2) Vgl. verder "de nieuwe comedie" bij de Grieken.
3) "Lucanus an Apulus anceps", zegt Horatius zelf.
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co actor 1) eenig vermogen verworven had. De zoon kreeg dan
ook eene uitstekende opvoeding, niet in zijne geboorteplaats,
maar te Rome van den onderwijzer OrblIius. Van daar ging hij
als jongeling naar At hen e, om de philosophie te beoefenen;
hier ontmoette hij M. Brutus (44), die na den moord van
Caesar zich naar Griekenland had begeven. Deze schonk hem
in zijn leger de waardigheid van tribûnus militum, en zoo
nam hij deel aan den slag bij Ph i I i P P i (42). Naden
ongelukkigen afloop van den strijd tegen de aanhangers van
Caesar, trok hij zich uit het politieke leven terug, en bijna
van zijn geheel vermogen beroofd, werd hij te Rome scriba
quaestorlus. Tevens dreef hem de armoede, zoo als hij zelf
zegt, tot het schrijven van verzen. In dezen tij d zagen eenige
van zijn epoden en satiren het licht, die zóó in den smaak
vielen, dat de dichter door Vergilius aan Maecënas voorgesteld en in diens letterkundigen kring opgenomen werd
(38 of begin 37). Aan Maecenas had hij een landgoed, Sabïnum,
te danken, waardoor hij onbekommerd kon leven, maar toch
bleef hij een onafhankelijk standpunt tegenover zijn weldoener
innemen. Door hem kwam hij ook in aanraking met Augustus,
bij wiens partij hij zich van ganscher harte aansloot. Hij bleef
ongehuwd en stierf te Rome in 8 v. C.
Zijne vrienden waren behalve Vergilius en Maecenas: Plo t i u s
Tu c c a en L. Var i u s, de uitgevers (bI. 60) van de AeneIs,
de elegische (bI. 112 § 10) dichter Val g i u s, de geschiedschrijver 0 cta vi us, de geestige F u sc u s Ari s ti u s, de beide
Vi sc i, dichters en kunstrechters, de comediedichter F u n dan i u s,
de dichter Ti bull u s, de Pis ö nes (bI. 108) en anderen.
Horatius begon zijne loopbaan als dichter met het schrijven
van sattlrae, die met de epi st els sermönes werden genoemd,
omdat zij in de taal van het dagelijksche leven gedicht zijn.
De satiren (libri 11) zijn kritische ontboezemingen van den
dichter over zijn eigen persoon en teekenen zijn standpunt
1)

Coactor is de persoon, die het geld van verkoopingen invordert.
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tegenover de letterkunde en de maatschappelijke toestanden
van zijn tijd.
Bijna gelijktijdig met de satiren zagen die gedichten, welke
later epoden, maar door Horatius iambi genoemd zijn, het
licht. 'Err~)~oi zijn meestal iambische verzen, waarin een korte
regel met een langen afwisselt; ro:l'.~C! in de beteekenis van
hekeldichten had Archilochus (bI. 113) geschreven. Horatius
tastte in zijne epoden bepaalde personen met vinnigheid aan.
Toch hebben enkele van deze gedichten reeds een meer algemeen
karakter en kunnen als voorloop ers der oden beschouwd worden.
Na de epoden gaf Horatius de eerste drie boeken zijner
carmïna uit, die door latere geleerden odae genoemd zijn.
Tot voorbeeld dienden hem de oude Grieksche lyrici, vooral
Sappho, Alcaeus en Anacreon (bI. 114), maar het meeste is
toch oorspronkelijk. Het gelukte Horatius zich geheel en al
de Grieksche beschaving eigen te maken, en door zijn fijnen
smaak wist hij den Romeinen juist datgene aan te bieden,
wat voor hun ooren geschikt was.
Lang na deze drie boeken werd het vierde uitgegeven: het
carmen saeculare werd in 17 v. C. op verzoek van Augustus
gedicht.
De laatste en meest volmaakte gedichten van Horatius
zijn de Epistularum libri Il. Zij dragen een meer wijsgeerig
en subjectief karakter dan de satiren, in overeenstemming met
de omstandigheid, dat zij voor een bepaald persoon bestemd
zijn, maar toch is de inhoud van algemeen belang. De derde
epistel van het tweede boek, aan de Pis 0 nes gericht, draagt
sinds Quintilianus den naam ars poetïca; het is evenwel geen
leerdicht over de dichtkunst; daarvoor is het noch systematisch
genoeg aangelegd noch volledig, maar het zijn wenken voor
Horatius' vrienden, vooral betreffende de tragedie 1).
1) Volgens anderen is er wel degelijk een systeem in te vinden en heeft
Horatius zijn gedicht op soortgelijke wijze ingericht, als de handboeken over
de rhetorica opgesteld waren.
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DE GESCHIEDSCHRIJVERS UIT DEN ROMEINSCHEN
KEIZERTIJD.
§ 1. P. Cornelius Tacitus,
ongeveer 54 n. C. geboren, legde zich in zijne jeugd met
grooten ijver op de beoefening der welsprekendheid toe.
Daarmede hangt ook zijn eerste werk samen dialögus de
oratoribus, waarin de c a u sis co rr u p t a e el 0 q u e n ti a e
gehandeld wordt.
Tadtus was getrouwd met een dochter van I u I i u s
Ag r i c ö I a, vermaard wegens zijn gelukkige veldtochten in
Britannië. Alle hooge staatsambten heeft hij bekleed, maar
onder de dwingelandij van Domitianus trok hij zich zooveel
mogelijk terug. Eerst toen een betere tijd met de regeering
van Nerva was aangebroken, trad hij als schrijver op. Zijn
stijl, die zich aanvankelijk bij dien van Cicero aansloot, heeft
zich allengs in zijne werken tot dat kernachtige en gedrongene, dat ongewone en pittige ontwikkeld, dat wij in zijne
grootere geschriften bewonderen. .Als historieschrijver munt
hij vooral uit door 't schilderen van karakters en 't opsporen
van de drijfveeren en beweegredenen van iemands daden. Het
schijnt, dat hij niet lang na 117 n. C. gestorven is.
In 98 n. C. verscheen de vita et moribus Cn. luli Agricölae
liber, niet alleen eene eerezuil voor den schoonvader van
Tadtus, maar ook een belangrijk werk voor de geschiedenis
van dien tijd en van Britannië.
Kort daarop zag een ander boekje het licht: Germania sive
de origine, situ, moribus ac popillis Germaniae; in het eerste
gedeelte wordt in het algemeen eene schildering gegeven van
de toestanden en zeden in Germanië, in het tweede worden
de volksstammen afzonderlijk behandeld.
Hierop volgen de groote werken van TacHus, vooreerst
historiarum libri XIV waarin hij de geschiedenis van zijn
eigen tijd beschreven heeft, van Gal b a (69) tot den dood
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van Dom i ti ä nu s (96). Daarvan bezitten wij de eer s te
vier boeken volledig en het begin van het vijfde;
in dit gedeelte is de geschiedenis van nog geen twee
jaren (69 en 70) vervat.
Ongeveer 117 verschenen de annäles of ab excessu dlvl
Augustl libri XVI, van den dood van Augustus 1) (14 n. c.)
tot dien van Nero (68). Daarvan zijn tot ons gekomen:
L. I-VI, die, met eene groote leemte in 1. V en VI (29-31),
de geschiedenis van Tiberius (14-37 n. c.) behandelen; het einde van 1. XI, 1. XII-XV en 't begin van 1. XVI,
die de regeering van Claudius en Nero omvatten
(47-66 n. C.).

§ 2. Andere geschiedschrijvers.
Q. Curtius Rufus is waarschijnlijk ouder dan Tacitus; hij
zinspeelt, naar men vermoedt, eenmaal in zijn werk op de
troonsbeklimming van keizer Claudius. Hij is de schrijver van
hlstoriarum Alexandrl Magnl Macedönis libri X. Hiervan
zijn de eerste twee boeKen verloren gegaan.
C. Suetonlus Tranquillus, geheimschrijver van keizer Hadrianus, vervaardigde XII vitae imperatörum, bi 0 g rap h i e ë n
der kei z ers, van Caesar tot Domitianus. Bovendien hebben
wij aan hem verscheidene levensbeschrijvingen van a u te u r s
te danken.
Eutropius schreef onder Valens een breviarium ab urbe
condïta in tien boeken.

1)

Over de gens Iulia zie 't Aanhangsel.
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OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING DER
GRIEKSCHE LETTERKUNDE.
§ 1.

De ontwikkeling der verschillende soorten van
letterkundige voortbrengselen.

De Grieksche letterkunde heeft bij uitstek eene geleidelijke
ontwikkeling gehad. Eerst ontstond de poëzie, eenige eeuwen
later het proza; van de dichtsoorten eerst de epische, vervolgens de lyrische, eindelijk de dramatische poëzie; op het
gebied van het proza eerst het schrijven van de historie en
de philosophie, daarop de welsprekendheid.
De epische en lyrische poëzie ontwikkelen zich onder de
Ioniërs, Aeoliërs en Doriërs vooral in Klein-Azië, de dramatische in Attica; de historiographie en de philosophie ontstonden in het Ionisch gedeelte van Klein-Azië, maar kwamen
in Attica tot bloei, terwijl de welsprekendheid geheel en al
eene vrucht van Attischen bodem is.
I.

DE CLASSIEKE TIJD.

A. De bloeitijd der poëzie.
Tot het einde van den Peloponnesischen oorlog.
(404 v. C.)

a) Het epos.

§§ 2-7. Homërus.
(bI. 70).

§ 8.

Hesiödus.

Jonger dan Homerus was Hesiödus, de vader van het
di d act is c he epos. Zijn geboortestad was Ascra aan den
Helicon in Boeotië. Hij schreef in de taal en de versmaat van
Homerus, o. a.:
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"Epyex Ut "f)(1-opex:, opera et dies, een leerdicht over landbouwen scheepvaart met een aanhangsel, waarin de dichter
een overzicht van de gelukkige en ongelukkige dagen geeft,
en de
eeoyolliex, die over het ontstaan der goden handelt.
b) De lyrische poëzie.

§ 9. Algemeene beschouwing.
Deze dichtsoort ontleent haar naam aan het instrument, de
ÀUpex, dat uit de schaal van eene sc h i 1d pad (XeÀlJ;, testüdo)
bestond, waarover darmsnaren gespannen waren. Men spreekt
van 1y ris c h e poëzie, omdat de lier bij uitstek het instrument
is, dat men bespeelde om uiting te geven aan zijn gevoel,
en zij het gezang en den dans begeleidde.
Overeenkomstig het subjectief karakter van deze poëzie doet
zich hierin het dialect der dichters en de verscheidenheid der
metrische vormen zeer gelden.

§ 10.

De elegie,

sloot zich in zóó ver bij het epos aan, dat zij den hexameter
daarvan overnam. Door aan dezen den pentameter toe te voegen
deed zij het distichon 1) ontstaan. Zij was in het Ionisch
dialect gedicht en werd onder begeleiding van f1 u i ten (exuÀoi)
voorgedragen.
Tyrtaeus, lonier van geboorte, trad als dichter onder de
Spartanen op, spoorde hen in den tweeden Messenischen oorlog
(midden van de zevende eeuw) door zijn elegieën tot moed
aan, en zocht door zijne ELlIo(1-iex den door tweespalt zwaar
geschokten staat weder in het spoor van regel en orde terug
te brengen. Door zijne kr ij g s I i ede ren (èp.(3ex!iJptex) vuurde hij
de soldaten aan.
1) Zie blz. 145.
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Sol on, de groote wetgever van At hen e, trachtte zijn volk
op te wekken tot herovering van het eiland Salamis door zijne
beroemde elegie Lcû.a.fLiç (604). In andere gedichten vermaande
hij, evenals Tyrtaeus, de burgerij tot eendracht en gehoorzaamheid aan de wetten.
Theognis, geboren in het Nis a eis c h Me g à r a, was van
afkomst en gezindheid een volbloed Doriër, en daarbij met
hart en ziel aristocraat. Van de bloemlezing zijner gedichten,
die tot ons is gekomen, is het hoofdbestanddeel zijn vermaning,
vol sp reu ken (yvi:JfLat) aan C y r nu s, wien hij liefde voor de
aristocratie en afkeer van den min der e n man (ltaltoi) zoekt
in te prenten. Wegens den rijkdom van spreuken werden zijn
elegieën vooral door den invloed van Socrates' leerlingen in
de scholen veel gelezen.

§ 11.

Het epigram,

meestal in disticha gedicht, is oorspronkelijk een opschrift op
een graf of een wijgeschenk. Voor dit doel waren gewoonlijk
ook de epigrammen in den classieken tijd bestemd. Wij hebben
er van de meeste dichters, de schoonste zijn van Simonides
van Ceos (§ 14); vooral dat op de helden van de Thermopylae
heeft eene groote vermaardheid gekregen 1).
Later was het epigram een geliefkoosde vorm voor het
uitdrukken van eene geestige of pittige gedachte.

§ 12. De iambe,
door de Ioniërs uitgevonden en aangewend, staat het dichtst
bij de taal van het dagelijksch leven en wordt het meest in
hekeldichten gebezigd.
Archilöchus uit Par 0 s (omstreeks 650) gaat voor den
schepper der iambische poëzie door. Hij hekelde daarin de
1)

a; ;.1y',

&rrÉJ.M,y AOl"E~(J"l-'oyfo,ç. fiT' T~d.
".'fU:1Ol TOIÇ ".,y(Aly NI-'OlfTl 'll"EI:141-'.>01.

GIDS voo~ GYMNASIASTEN, Be druk.
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zwakheden der menschen met bitteren haat en scherp vernuft.
Vermaard is zijn strijd met L y cam bes, den vader zijner
beminde Ne 0 b ü I e, die hem ontrouw werd.
Archi1öchus dichtte niet alleen iamben doch ook elegieën
en hymnen en schiep nieuwe vormen voor de lyrische poëzie
(epoden).

§ 13. De mellsche poëzie.
MéÀYl waren liederen, bestemd voor de voordracht van één
enkelen persoon en in strop hen verdeeld. Zij werden gezongen
onder begeleiding van de lier. De hoofdzetel der melische
poëzie was Aeolië, vooral Les bos.
Alcaeus van Myti I ën e op Lesbos nam deel aan den strijd
van den adel tegen het volk in zijne vaderstad. Zijn tegenstander was Pittllcus, een der zeven wijzen. Hij dichtte krijgsliederen vol geestdrift (cr,a:crtmtxa:') maar ook min n e za n gen
(èpw,rxci) en drinkliederen (cr!J(1:mntxci).
Tot hetzelfde land en denzelfden tijd als Alcaeus (± 600
v. C.), behoorde Sappho, die door hare minnezangen bekend is.
Bij deze Aeoliërs sluit zich de Ioniër Anacreon aan, die
langen tijd aan het hof van Polycrätes op Sa mos (533-522
v. c.) en aan dat van Hipparchus te At hen e vertoefde. In
zijne gedichten bezingt hij den wijn en de liefde. Behalve enkele
fragmenten van hem zijn nog de zoogenaamde Anacreontëa,
eene verzameling die ten onrechte zijn naam draagt, tot ons
gekomen; in nO. 59 wordt uitdrukkelijk navolging van den
waren Anacreon vermeld ('Oll 'Al/axpéol/ta (l-t(l-Oü).

§ 14. De koorzang.
De koorzang, in het Dorisch dialect gedicht, werd door
een dansend koor onder begeleiding van de citer of de fluit
voorgedragen bij openbare feesten. In dezen heeft de lyrische
poëzie haar ganschen rijkdom van vormen ten toon gespreid:
men onderscheidt eene strop he, antistrophe en epode.
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Tot de oudste vertegenwoordigers dezer dichtsoort behoorde
Armn, die aan het hof van Periander te Corinthe (625-585
v. C.), en Ibycus, die aan het hof van PolycnHes op S am 0 s
een tijdlang leefde.
Slmonïdes van Ce 0 s (wel te onderscheiden van den iambograaf Slmonïdes van Am 0 r gos (625) den bekenden dichter
van het spotdicht: 1topi i'lJvatxwv), stond op het toppunt van zijn
roem ten tijde van de Perzische oorlogen. Hoewel hij Ioniër
van geboorte was, vertoont zijne taal ook enkele Dorismen.
Hij was buitengewoon veelzijdig. In zijne koorzangen treffen
wij de grootste verscheidenheid aan: ÏI{J.VOt lof 1i ede ren 0 p de
god e n, rJt::tupa{J.~Ot fee s tI i ede ren ter eer e van B ac c h u s,
èmvixta zege z a n gen, èi'xw{J.ta 10 f1 ie d e re nop vo rs te n,
::tpilvOt treurzangen; bovendien elegieën en epigrammen.
Plndärus, te Th e b e geboren, was de grootste en meest
gevierde lyrische dichter der Grieken. Hij had reeds den
mannelijken leeftijd bereikt, toen de groote worstelstrijd tusschen Grieken en Perzen een aanvang nam, maar door de
politiek van zijne vaderstad, die zich zooveel mogelijk onzijdig
hield, maakte die strijd tusschen vrijheid en despotisme niet op
hem denzelfden verheven indruk als op Aeschylus en Simonldes,
al wist hij later ook de verdiensten van Athene in een gedicht
naar waarde te schatten. Zijn grootsten roem oogstte de hoogbegaafde dichter in door zijn spoedig alom vermaarde zegeza n gen, waarvan wij er nog v ij ft i g bezitten. Zij zijn verdeeld
volgens de spelen, waarbij de overwinningen behaald zijn, in
Olym p isc he, Pyth i sc he, Ne meïsc heen Isth m i sc he.
In tegenstelling met zijne landgenoote, de dichteres Corinna,
bezigde hij niet het Boeötisch maar het Dorisch dialect.
c) De dramatische poêzie.
«)

De tragedie.

§§ 15-21.
(bI. 99 vlgg.)
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(3)

De comedle.

§ 22. Oorsprong. De oude comedie.
Kt.J!'-rrrJio: beteekent het ge z a n g (~l,]''ll) van eene vroolijke
sc har e (xw!,-o~) bij het Bacchusfeest. De eerste sporen moet
men bij de Doriërs in Megara en op Sicilië zoeken. De ruwe
scherts en klucht, aan dezen volksstam zoo eigen, vond op
Attischen bodem eene meer kunstmatige behandeling. Te
Athene voegde men aan de comedie een koor toe en stelde
wedstrijden der choregen en der dichters in.
Het eerste tijdperk der Attische comedie wijst men aan met
den naam van "d e 0 u dec 0 m e die", -IJ ciPXo:io: Y..w!'-rrOio:, die
tot aan het einde van den Peloponnesischen oorlog bloeide.
Een kenmerk van deze comedie is, dat zij zonder aanzien
des persoons ieder aanvalt, die in haar oog, op welk gebied
ook van het openbaar leven, eene verkeerde richting volgt.
Daarvoor bedient zij zich van de fijnste geestigheden en van
elk middel, dat de hoorders aangrijpt, zelfs van ongepaste
scherts. Hare inkleeding is doorgaans phantastisch. Eene eigenaardigheid van de oude comedie is de parabase, waarin het
koor, dat uit 24 zangers bestaat, zich tot de toeschouwers
wen d t (rrpoç ,0 S"éCl,POll rro:po:(3iJlIIZt) en luimig of ernstig het
gevoelen van den dichter uiteenzet over de politieke, godsdienstige en letterkundige onderwerpen van den dag.

§ 23. Aristophänes
leefde ten tijde van den Peloponnesischen oorlog. Hij is de
eenige comediedichter, van wien volledige stukken tot ons zijn
gekomen; van de overige bezitten wij slechts fragmenten.
In de Acharnenses ('Axo:plln;) doet hij op geestige wijze
't contrast uitkomen tusschen de oorlogspartij, die van geen
vrede met Sparta wil weten, en de naar rust en vrede reikhalzende landelijke bevolking. In de Equites (irrm;;) geeselde
hij den volksleider Cleon, in de Nubes (lIErpéÀO:L) stelde hij de
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wijsgeerige overpeinzingen van Socrates 1) aan de kaak, in de
Vespae (O'cp';'xeç) bespotte hij den lust der Atheners om altijd
te procedeeren, in de Aves (öpllr.9-e;) hunne zucht om luchtkasteelen te bouwen, in de Ranae (0i-paxot) gispte hij de
verkeerde richting van Euripides. In den Plutus (dçCrcç), die
reeds de nieuwe comedie (bI. 119) nadert, is 't koor bijna verdwenen, en in plaats van de politiek en de politieke mannen
worden de maatschappelijke toestanden behandeld, in aansluiting
bij de fabel van den god des Rijkdoms, die van blind ziende
geworden, van nu af aan zijne gaven aan meer waardigen uitdeelt.
B.

D ebI oei tij d van het pro z a.

Van het begin van den Peloponnesischen oorlog tot den
dood van Alexander den Groote.

(431-323 v. C.)

a) De geschiedschrijvers.

§§ 24, 25.

De logographen.

Herodötus.

(blo 61 vlgg.).

§ 26. Thucydides.
(bI. 84).

§ 27. Xenöphon.
(bI. 21).

De philosophie.

b)

§§ 28, 29.

Plato, Aristotetes.

(bI. 92 en 94.)

c) De welsprekendheid.

§§ 30-38.
(bI. 63 vlgg.).

1) Althans wordt de persoon van Socrates ten tooneele gevoerd, maar
eigenlijk treft de spot des dichters meer de natuurphilosofen en de sophisten
van dien tijd.
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11.

DE TIJD VAN HET HELLENISME.

§ 39. Het Hellenisme.
Het was de Grieksche taal, die eenheid bracht tusschen de
verschillende volken, welke Alexander de Groote onderworpen
had. Daarmede ging de verbreiding der Grieksche beschaving
gepaard, die het verschil tusschen Griek en barbaar ophief.
Onder Hellenisme verstaat men die algemeene beschaving,
welke het eigendom werd van de drie werelddeelen, voor
zooverre zij door de Macedoniërs veroverd waren. De taal,
die zich van nu af aan ontwikkelde en waarvan de prozaschrijvers zich bedienden, heet )(0(1111 ~tdÀe)('t"c;ç.

A. Het Alexandrijnsche tijdvak.
Van Alexander's dood tot Augustus.

(323 v. C.-14 n. C.)

§ 40. Algemeene beschouwing.
Na den dood van Alexander, gedurende den strijd der
diadochen, werd Alexandrië het middelpunt van het letterkundig
leven. Veel hebben hiertoe bijgedragen de bibliotheken, die
de Ptolemaeën daar gesticht hadden en in stand hielden.
Deze inrichtingen hebben aanleiding gegeven tot de geleerde
studiën der Alexandrijnen, die zich vooral op het gebied der
grammatica bewogen.
In dit tijdperk zijn twee nieuwe dichtsoorten op den voorgrond getreden, de bucolische poëzie en de. nieuwe comedie.
De eerste behoort op Sicilië thuis, de laatste te Athene.
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a) De poêzie.

§ 41. Theocritus
was eigenlijk van afkomst een S y ra c u s a a n, maar langen
tijd leefde hij te Alexandrië aan het hof van Ptolemaeus
Philadelphus (285-247 v. C.). Hij is de eerste en voornaamste
dichter der bucolische poëzie, waarin hij niet alleen her der s
(j30liY..ÓÀOt), maar ook andere eenvoudige lieden laat optreden,
zooals visschers en maaiers. Ei~untO: (verkleinwoord van el~oç)
heeten de gedichten afzonderlijk, idyllen; men verstaat hieronder de dichterlijke behandeling van een tooneeltje uit het
landleven.

§ 42.

Callimächus

werd door Ptolemaeus Philadelphus tot bibliothecaris van de
Alexandrijnsche bibliotheek aangesteld. Hij was een groot
geleerde, die zich als schrijver op allerlei gebied bewoog.
Vooral door zijne elegieën heeft hij grooten invloed op het
nageslacht uitgeoefend; aan Romeinsche dichters diende hij
tot voorbeeld.

§ 43.

De nieuwe comedle (n

11':0:

x(,)p.rp~io:)

laat zich, anders dan de oude comedie, met het staatkundig
leven niet in. en mist het koor. Zij houdt zich bezig met
het huiselijk leven en de verwikkelingen, die daarin plaats
hebben. Eene menigte vaststaande karakters (typen) zijn haar
eigen, zooals de gulzige tafelschuimer, de sluwe slaaf, de
gierige oude heer, de lichtzinnige zoon, de behaagzieke
minnares, de meineedige koppelaar enz. (Plaut. Capt. 57).
Daarbij is de inhoud dezer stukken zeer eenvormig, de intrige
dikwijls ingewikkeld, maar met weinig afwisseling. Het zijn,
op enkele uitzonderingen na, eindelooze variaties op hetzelfde thema.
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De voornaamste vertegenwoordiger van deze comedie is
Menander, wiens bloeitijd onmiddellijk na den dood van
Alexander den Groote valt. In het jaar 1905 vond Lefebure in
het Egyptische Aphroditopolis hoogst belangrijke fragmenten
(papyri) van vier vap. Menander's stukken: 'E mcpérrovce;, ~1X{l.ilX,
TIeprwpof1Év1! en "Hpw;, waardoor wij ons thans eene betere
voorstelling kunnen vormen van de wijze, waarop deze
comicus, een menschenkenner vol geest en vernuft, zijne
blijspelen heeft geschreven en zijne karakters geteekend. Onder
de verloren gegane stukken komen de titels 'AoeÀrpoi 1), 'AvopilX,
'EIXl.i'rov ct,UhlpOÛf1€VO;, Euvoüxo; voor, die wij alle bij Terentius
terugvinden.
Naast hem trad Philëmon op. Zijn "E{l:rropo; heeft Plautus
in den Mercator, zijn 0Yi'JIXl.ipó; in den Trinummus nagevolgd.
Hoogst waarschijnlijk mag men ook de MosteIlaria (<I>dO"f1IX)
op Philemon's naam stellen.
Demophilus' stuk 'ovaïe; heeft Plautus in zijn Asinaria
weergegeven. Diphïlus volgde hij na in zijn Casïna (KÀ'lipo~f1eliOt);
aan dienzelfden dichter is de Rudens ontleend.
b) De historiographie.

§ 44.

Polybius,

te Megalopolis geboren, een uitnemend staatsman en veldheer, kwam in 166 v. C. onder de duizend. Achaeërs als
gijzelaar te Rome en bleef daar zeventien jaar. Hij geraakte
bevriend met L. Aemilius Paulus en Scipio Aemilianus en
werd een aanhanger en bewonderaar der Romeinen. Na den
oorlog met het Achaeisch verbond wendde hij veel onheilen

1) Er schijnen twee 'A~EÀ4lof van Menander geweest te zijn. de door
Terentius bewerkte comedie en het stuk, dat Plautus in zijn Stichus (misschien
'A~EÀ4l"f?) heeft weergegeven.
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van zijn vaderland af en droeg het meeste bij om zijne landgenooten met de Romeinsche heerschappij te verzoenen.'
Polybius schreef eene algemeene geschiedenis (l',",opi:xt) in
40 boeken, waarin hij naging, hoe alle deelen der toen bekende wereld onder de heerschappij der Romeinen gekomen
waren. Volledig bezitten wij slechts de eerste vijf boeken.
c) De pbilosophie.

§§ 45-48.
(bI. 96 vlgg.).

B. Het Rom e ins eh e tij d vak.
Van Augustus tot Constantijn den Groote.

(14-337 n. C.)

§ 49.

Plutarchus,

geboren 47 n. Chr. te Chaeronëa, zou de leermeester geweest zijn van Hadrianus, die hem procurator van Griekenland
maakte.
Onder Traianus vervaardigde hij de ~iot rra.pdÀÀnAOt, waarin
hij telkens een Griek en een Romein na elkaar behandelt
en vervolgens eene vergelijking van beide daaraan toevoegt
b.v. Theseus en Romulus, Alexander en Caesar, Demosthênes
en Cicero. Bovendien bezitten wij nog van hem eene reeks
verhandelingen over onderwerpen, meestal van zedekundigen
aard, die samengevat zijn onder den naam van f.~rltd, Moralia.

§ 50. Arriänus
van Nicomedla in Bithynië, bekleedde onder Hadrianus en
Antonïnus Pius hooge ambten en schreef o.a. eene dlld~O:ljt~
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'AÀeçoiv~polJ in zeven boeken, in welke hij den stijl van Xenophon
tot voorbeeld koos.

§ 51.

Luciänus

van Sa mos at a in Syrië, leefde ten tijde der Antonijnen
en vertoefde bij voorkeur te Athene. Ervaren in de rhetorica
en de philosophie, schreef hij dialogen, waarin hij het goddelijke en het menschelijke nu eens met lach en luim, dan weer
met bitteren spot behandelde.

OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING DER
ROMEINSCHE LETTERKUNDE.
I.

§ 1.

OORSPRONG EN ALGEMEENE
BESCHOUWINGEN.

Het oorspronkelijk Latijnsch tijdperk.

Men kan in de Romeinsche letterkunde niet als in de
Grieksche eene geleidelijke ontwikkeling waarnemen. De
Romeinen waren een verstandig, practisch volk, bij wie het
streven naar verbetering der staatsinstellingen hooger stond
dan de liefde voor letterkundige ontwikkeling. Wat bij hen
oorspronkelijk is, heeft meer overeenkomst met eene in het
wild groeiende plant dan met eene kunstmatig aangekweekte.
Eensdeels hangt het samen met zekere godsdienstplechtigheden (carmen Saliäre, carmen fratrum Arvalium), anderdeels werd het in het leven geroepen door eene vroolijke
stemming (carmina FescennIna bij bruiloften) of door eene
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gedrukte (neniae bij begrafenissen). Bovendien hebben al
vroeg de overheidspersonen opteekeningen gemaakt van hetgeen voor het staatsbestuur van belang was (zoaals de lijst
der dagen waarop recht mocht gesproken worden (fasti), en
van het merkwaardige, dat tijdens hun ambtsjaar geschied
was (bI. 76).

§ 2.

De invloed der Grieken op de letterkunde
der Romeinen.

Eerst toen de Romeinen na den eersten Punischen oorlog
met de Grieken in aanraking kwamen, gevoelden zij zich meer
tot de beoefening der letterkunde aangetrokken. Hierdoor
is het verklaarbaar, hoe bij hen bijna gelijktijdig het epos,
de dramatische poëzie en de andere dichtsoorten en het
proza zich konden ontwikkelen. Van groot belang is hetgeen
zij op het gebied der historiographie en der welsprekendheid geleverd hebben; oorspronkelijk is bij hen in de poëzie
de satire.
§ 3.

De dramatische poëzie

is wat haar begin aangaat, een oorspronkelijk voortbrengsel
van den Romeinschen geest. Reeds in oude tijden werden
in Beneden-Italië op grappige wijze voorvallen uit het dagelijksch leven nagebootst (mimi), terwijl. in ruwe kluchten
met vaststaande karakters (fabulae Atellànae, aldus naar de
Campaansche stad Atella geheeten), tooneeltjes uit het leven
in eene kleine stad werden opgevoerd.
Maar al wat van eenige beteekenis op het gebied der
dramatische literatuur verschenen is, sluit zich bij de Grieken
aan. Daar aan hen de handeling, de plaats, waar het stuk
speelt, en de costumes ontle.end zijn, noemde men die stukken
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fabulae palllätae 1). Vooral kozen de Romeinsche, blijspeldichters zich de nieuwe comedie 2) tot voorbeeld, die juist
omdat zij het huiselijk leven op het tooneel bracht, het meest
in den smaak der Romeinen viel.
In de comedie onderscheidt men den prolögus, waardoor
het publiek op de hoogte van den inhoud gebracht werd,
de diverbia, de samenspraken, en de cantica, die onder
begeleiding van muziek door een zanger werden voorgedragen.
Tegenover de fa b ti I a pa II i a t a stond de fabula togäta,
waarin Romeinsche toestanden werden ten tooneele gevoerd,
hoewel de Grieksche vorm bewaard bleef. Het schijnt evenwel, dat deze tak der letterkunde weinig tot ontwikkeling is
gekomen.
§ 4.

De satire.

Onafhankelijk van de Grieken is de satire ontstaan, welke
in alle tijdvakken der literatuur hare beoefenaars gevonden
heeft. Reeds de naam is Romeinsch; hij moet wellicht in verband
gebracht worden met de lanx satura, een schotel met allerlei
vruchten 3). Aan het woord satura ligt dus het begrip van
verscheidenheid ten grondslag. De inhoud was dan ook aanvankelijk vol afwisseling, evenals de vorm~ Eerst later werd
de hoofdstrekking critiek uit te oefenen, waartoe de aanleg
der Romeinen uitstekend geschikt was.

1) Pallium is de Grieksche mantel, dien de acteurs droegen. Omstreeks
het jaar 115 v. Chr. beginnen de Romeinsche tooneelspelers ook maskers
(persönae) te dragen. Dit gebruik heeft tot de vierde eeuw na Chr.
geduurd.
2) Zie bi. 119.
8) Volgens anderen is satura een neutr. plur. van het adiectivum satur,
dat tot subst. fem. geworden is, evenals impensa.
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11.

DE OUD-ROMEINSCHE LETTERKUNDE.

Van het einde van den eersten Punlschen oorlog tot
den tijd van Sulla.

{240-88 v. C.)

1. De dichters.

§ 5.

Llvlus Audronïcus.

De oudste dichters schreven in Sa tu r nis c hel) versmaat
epische gedichten, of zij vertaalden daarin Grieksche drama's.
Als voorbeeld van een saturnisch vers diene het volgende:
virum mihi, Camëna, insece versütum.
In deze maat vertaalde Llvlus Audrouïcus, een Griek van
geboorte en een vrijgelatene van een Romeinschen senator,
de Odyssëa en bewerkte Grieksche tragedies (240 v. C.).
§ 6.

Cu. Naevlus,

een Latijn in Campanië geboren, nam deel aan den eersten
Punischen oorlog, dien hij later op zijn ouden dag in Saturnische verzen beschreef. Zoowel in het treurspel als in 't blijspel
toonde hij eene groote mate van oorspronkelijkheid. Hij
was de schepper van een nieuw soort tragedie, de fabUlae
praetextae, nationaal· historische stukken, waarin de personen
1) Men scandeert den versus Saturnius op verschillende wijzen. Gewoonlijk
accentueert men
vinim mihi Cam én a / insecé versûtum.
evenals het Nederlandsche
Als in de schoone lente / bloempjes 't veld versieren.
Maar O. Keiler (der Sat. v. als rhythmisch erwie~en) met behoud van het
woordaccent:
virum mihi II Caména/, insecé versûtum
dábunt málum 1/ Metélli / Naéviópoétae.
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als Romeinen optraden. Bij de vertaling van Grieksche blijspelen ging hij met nog grooter vrijheid dan Plautus te werk
en schroomde niet daarin pikante toespelingen op aanzienlijke
Romeinen van zijn tijd in te lasschen. Hierdoor haalde hij
zich gevangenisstraf op den hals en hoewel hij door de volkstribunen bevrijd werd, stierf hij (199 v. c.) ten slotte toch in
ballingschap, waartoe hij vooral door toedoen der Metelli 1)
veroordeeld was.

§ 7.

T. Maccius Plautus.
(Zie blz. 106.)

§ 8.

Q. Ennius,

geboren in 239 v. C. te Ru d i a e, een Grieksch-Oscisch stadje 2)
in Beneden-Italië, werd door den ouden Cato van Sardinië,
waar hij aan de zijde der Romeinen gestreden had, naar
Rome meegenomen, trad daar als leermeester in 't Grieksch
op, won de gunst van den ouden Africänus en andere aanzienlijke Romeinen, en werd later (184) met 't Romeinsche
burgerrecht begiftigd. Niet zoozeer door zijne drama's, meest
vertalingen van Euripides, en zijne satiren, die nog in den
ouden trant gedicht waren (vgI. § 4 en bI. 92), als wel door
zijn episch gedicht Annalium libri XVIII verwierf hij zijn
grootsten roem, en was hij in de oogen van de Romeinen
een tweede Homerus. In zijne A n n ä les behandelde hij de
Romeinsche geschiedenis van Aenëas tot zijn eigen tijd, waarbij
Men schrijft aan Naevius het vers toe:
fato Metelli Romai Hunt consul es,
waarop dan de Metelli zouden geantwoord hebben:
dabunt malum Metelli Naevio poëtae.
2) Q. Ennius tria corda habere sese dicebat, quod loqui Graece et Osce
et Latine sciret, GeIl. 17. 17, 1.
1)
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hij voor 't eer s t van den Griekschen he x a m ê ter gebruik
maakte. Daardoor had hij natuurlijk groote moeilijkheden te
overwinnen, en het is dus niet te verwonderen, dat, hoe groot
zijn dichterlijk talent ook was, zijn verzen in vergelijking met
die der latere dichters, voor wie hij het pad reeds had geëffend, meer krachtig en gespierd dan beschaafd van vorm
waren. Ennius stierf in 169 v. C. 1).

§ 9.

P. Terentius Afer.
(zie bI. 78).

§ 10.

C. Lucilius,

Romeinsch ridder, vriend van den jongen Scipio Africanus en
Laelius, schreef satiirae, die voornamelijk in hexameters gedicht waren. Daarin sprak hij vrijmoedig zijn oordeel uit over
de politiek, het maatschappelijk leven en de letterkunde van
zijn tijd, en bracht zoodoende de polemische richting in deze
dichtsoort, die er sinds dien tijd in gebleven is.
2. De prozaschrijvers.

§ 11.

Eerste pogingen op het gebied der Romeinsche
historiographie.
(Zie bI. 76).

111. DE GOUDEN EEUW.
Van Sulla tot aan den dood van Augustus.

(88 v. C.-14 n. C).

§ 12.

Algemeene beschouwing.

De gouden eeuw is dat tijdperk der letterkunde, waarin
de Romeinen, door het voorbeeld der Grieken geprikkeld,
1) Cic. Tusc. 1, 34.
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zoowel op het gebied van het proza (ten tijde van Cicero)
als op dat der poëzie (ten tijde van Augustus) iets tot stand
gebracht hebben, dat voor alle tijden zijne waarde zal behouden en onder de voortreffelijkste voortbrengselen van
's menschen geest zal gerekend worden.
De lyrische poëzie, die in dit tijdvak voor het eerst optrad,
sloot zich aanvankelijk bij de Alexandrijnen als Callimächus
en Theocrïtus aan, die in tijd het dichtst bij haar stonden,
maar Horatius koos zich de oude Grieksche lyrici tot voorbeeld.
I. De dichters.

§ 13. T. Lueretius Carus,

tijdgenoot van Cicero, schreef de rerum natura libri VI, een
philosophisch gedicht, dat dienen moest om de Romeinen in
de leer van Epicurus in te wijden (bI. 98).
§ 14.

C. Valerius CatulIus,

te Ver Ö n a geboren, eveneens tijdgenoot van Cicero, vond
zijne opleiding te Rome, waar hij reeds op dertigjarigen
leeftijd stierf. Hij is een hartstochtelijk dichter, die onbewimpeld zijn hartsgeheimen bloot legt, zoowel waar hij zijne
liefde voor Lesbia (Clodia) bezingt, als waar hij aan zijn haat
tegen Caesar lucht geeft. Aan Cornelius Nepos heeft hij zijne
gedichten opgedragen.

§ 15. P. Vergilius Maro.
(bI. 59).

§ 16. Q. Horatius Flaeeus.
(bI. 106).
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§ 17.

De elegische dichters

hebben hoofdzakelijk de liefde bezongen. De voornaamste
onder hen zijn:
Albius Tibullus, een tijdgenoot van Horatius, op wiens naam
elegiarum libri IV doorgaan, hoewel er onder deze gedichten
ook werk van anderen schuilt;
Sextus Propertius, die tot den kring van Maecenas behoorde;
van hem bezitten wij elegiarum libri V.

§ 18.

P. Ovidius Naso.
(bI. 20).

2. De prozaschrijvers.
a)

De historiesch rijvers.

§ 19.

C. (ulius Caesar.
(bI. 1).

§§ 20-22.

Sallustius, Nepos, Livius.
(bI. 58, I, 77).
b)

De redenaars.

§ 23. Algemeene beschouwing.
Evenals de historiographie is ook de welsprekendheid door
den invloed der Grieken een deel der Romeinsche letterkunde
geworden. Wel hadden de Romeinen ruimschoots gelegenheid
zich tot redenaar te vormen door hunne eigen staatsinstellingen, zooals senaatszittingen, volksvergaderingen (genus deliberatïvum) en rechtsgedingen (genus iudiciäle), maar toch
hebben de Grieken hun den weg gewezen voor de wijze
waarop zij hunne pleidooien moesten opstellen. Wij zien
dan ook, dat sinds 't gezantschap van 155 v. C. (bI. 132)
al wie zich te Rome door de welsprekendheid toegang tot
GIDS VOOR GYMNASIASTEN,

8e druk.

9
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de hoogere ambten wilde verschaffen, bij Grieksche onderwijzers, rhetoren 1) en philosophen ter schole ging. Evenwel,
waar de welsprekendheid zoo dikwijls op het tooneel van
het staatkundig leven moest optreden, is het niet te verwonderen, dat zij veel van het Romeinsch karakter bleef
behouden.
§ 24.

De redenaars vóór Cicero.

De eerste Romein, die eene politieke redevoering, na haar
te hebben uitgesproken, uitgaf, was Appius Claudius (280).
In de volgende eeuw maakte de oude Cato (234-149) er
gewoonte van, de door hem gehouden redevoeringen uit te
geven, meer om zijne tegenstanders te bestrijden, dan als
letterkundig produkt. Hij had een aangeboren talent om te
spreken, maar zijne redevoeringen hadden nog niet den
beschavenden invloed der Grieken ondervonden. In dat opzicht stond de jonge C. Oracchus (154-121), die op eene
gelukkige wijze talent en kunst wist te vereenigen, ver boven
zijne voorgangers. In zijn tijd bereikte de praktische, politieke
welsprekendheid haar toppunt. Daarna, toen het gehalte der
volksvergaderingen minder werd, begon men ook minder
waarde te hechten aan de volmaaktheid van het ges pro ken
woord. Bij 't uitgeven trad 't politieke doel op den achtergrond:
men sc h ree f en publiceerde redevoeringen als proeve zijner
welsprekendheid. Onder de redenaars vóór Cicero dienen vooral
genoemd te worden: M. Antonius (143-87), die van nature
de gave des woords bezat, en L. Licinius Crassus (140-91),
die meer als man van studie en smaak uitmuntte.
§ 25.

De tijdgenooten van Cicero.

In Cicero's tijd waren er onder de Romeinsche redenaars
twee stroomingen : sommigen wilden zich aansluiten bij de
1)

= Leeraar in de welsprekendheid.
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Grieksch-Aziatische .school, wier taal hoogdravend en
gezwollen was; anderen zagen hun ideaal in de eenvoudige
taal van Lysias; zij vertegenwoordigen de A tti sc h e richting.
Daartusschen staat Cicero, die zich bij de R h 0 dis c h e
(bI. 81) school aansluit; Aeschines, maar meer nog Demosthênes strekt hem tot voorbeeld. De hoofdvertegenwoordiger
der Aziatische richting is Hortensius, die lang de eerste
redenaar voor de balie was, totdat Cicero hem verdrong.
Hij was 't, die Verres verdedigde. Vertegenwoordiger van
de Attische richting is Caesar. Van zijne welsprekendheid
kunnen wij ons eenigszins een denkbeeld vormen door 't lezen
van zijne bij Sallustius vermelde redevoering voor de partijgenooten van Catilïna. Ook de jongere Cato gold voor een
welsprekend senator 1).

§ 26. M. Tullius Cicero.
Cicero is voor ons de eenige vertegenwoordiger der Romeinsche redenaars (bI. 41), terwijl van zijne voorgangers en
tijdgenooten slechts fragmenten tot ons gekomen zijn. Maar
in zijne redevoeringen bezitten wij dan ook het beste, dat op
dit gebied door de Romeinen gepresteerd is.
Ook heeft Cicero zich ten opzichte van de leer der welsprekendheid verdienstelijk gemaakt; hij heeft de dorre voorschriften der Grieksche rhetoren in eene volmaakte theorie
herschapen, waarbij hij tot de grootste leermeesters in dit
vak, IsocriHes en Aristoteles, terugging. Bovendien had hij
zelf reeds als redenaar langzamerhand een standpunt ingenomen, zoodat hij in staat was door zijne ervaring de theorie
met de praktijk in overeenstemming te brengen (bI. 42).

1) Sal!. Cat. 52.
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h) De philosophie hij de Romeinen.

§ 27.

De eerste sporen van philosophie te Rome.

De Romeinen waren van nature afkeerig van wijsgeerige
bespiegelingen, ja zij verdreven zelfs Grieksche philosophen
en rhetoren door senaatsbesluiten uit de stad. Maar toch ontstond er allengs eenige belangstelling voor dezen tak der
Grieksche beschaving, toen in 155 de Per i pat e ti s c h e
wijsgeer CritoläüS, de Storcijn Diogenes en de vertegenwoordiger der a cad e mie Ca r n e a des als gezanten van
Athene te Rome kwamen en men hunne voordrachten met
welgevallen aanhoorde. Vooral het feit, dat aanzienlijke mannen,
als de jonge Scipio en Laelius, philosophen in hunne omgeving hadden, verhoogde de ingenomenheid der Romeinen
met deze nieuwe leeraren. Sedert dien tijd behoorde het tot
eene beschaafde opvoeding zoowel in de philosophie als in
de rhetorica onderwezen te zijn. Maar nooit hebben de Romeinen
zich met zuiver wijsgeerige bespiegelingen en onderzoekingen
ingelaten; met hun practischen aard werden zij nog 't meest
door de zedenleer, de staatkunde en de vraag over de betrekking tusschen de godheid en de wereld aangetrokken. Hierin
sloten zij zich bij de twee toen ter tijde bloeiende scholen
aan, die der Storcijnen en der Epicureërs. Zoodoende hebben
zij eene populaire wijsbegeerte 1) tot stand gebracht, die gemakkelijk te begrijpen was en daardoor van groot gewicht
voor latere tijden geweest is.

§ 28.

Cicero en zijne tijdgenooten.

Slechts weinig Rome,inen uit Cicero's tijd sloten zich bij
ééne school aan, zooals Cato bij de Storcijnen en Lucretius
I)

Zie § 36.
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bij de Epicureërs. De meesten gingen eclectisch te werk,
d. w. z. zij kozen uit de verschillende systemen, wat hun 't beste
toescheen voor de praktijk van het dagelijksch leven. Zoo
stond M. Terentlus Varro, wat de ethica betreft, aan de zijde
der academie", overigens aan die der Stoa. Hij schreef philosophische verhandelingen (),oytcn;oprx6w libri 76) in den geest
van Cicero's Cato maior en Laelius. M. lunlus Brutus, die
sterk tot de oude academie overhelde, was evenwel in de zedenleer
een Stoicijn. Zijn geschrift de virtüte droeg hij aan Cicero op.
Cicero zelf is voor ons de voornaamste vertegenwoordiger
van de beoefening der wijsbegeerte bij de Romeinen; hem
komt bovendien nog de eer toe, dat hij de Latijnsche taal
op uitstekende wijze aan de behandeling van wijsgeerige vraagstukken heeft dienstbaar gemaakt (bI. 43).
IV.

DE ZILVEREN EEUW.

Van Augustus' dood tot Marcus Aurellus.

(14-180 n. C.).

§ 29. Algemeene beschouwing.
Het verschil tusschen de gouden en de zilveren eeuw bestaat
hierin, dat, in plaats van de meesterstukken van vroeger, nu
werken, waarop de persoonlijke eigenaardigheid van den schrijver
haar stempel heeft gedrukt, op den voorgrond treden, en de
kunst voor het gekunstelde plaats moet maken. Om aan den
stijl eene nieuwe aantrekkelijkheid te geven, neemt men poëtische
en verouderde woorden in het proza op.
1. De dichters.

§ 30. Phaedrus
was, zooals men verhaalt, een vrijgelaten slaaf van Augustus.
Onder Tiberius en diens opvolger schreef hij fabularum
aesoplarum libri V.
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§ 31.

De dichters van satiren.

A. Persius flaccus, een Stoïcijn, schreef op het voorbeeld
van Lucilius en Horatius satiren. Hij leefde onder Nero,
bewonderde den dichter Lucänus, maar werd niet door het
talent van Seneca geboeid. Na zijn dood op dertigjarigen
leeftijd gaf zijn leermeester Annaeus Cornütus de zes ons
bewaard gebleven satiren aan den dichter Bassus, om ze
uit te geven. Met de voornaamste tegenstanders des keizers
was hij bevriend.
D. Iunius Iuvenälis schreef ten tijde van Traiänus 16 satiren.
Terwijl Horatius lachend de waarheid zegt, Persius als wijsgeer de verkeerdheden der wereld gispt, is het bij Iuvenalis
de verontwaardiging, die hem tot dichten drijft, de verontwaardiging over de zedeloosheid onder Domitiänus.
Petronius, hoogst waarschijnlijk de door Tadtus vermelde
Petronius Arbïter, wien Nero het bevel gaf zich te dooden,
schreef een soort roman, een omvangrijk werk in twintig
boeken, waarin allerlei reisavonturen voorkwamen. Onder de
ons bewaard gebleven fragmenten neemt de cena Trimalchlonls de grootste plaats in.
§ 32.

De epische dichters.

M. Annaeus Lucänus, een neef van Seneca, schreef een
epos, Pharsalia, over den burgeroorlog tusschen Caesar en
Pompeius. Het gedicht is niet voltooid, wij bezitten er tien
boeken van.
C. Valerius flaccus, die ten tijde van Vespasianus leefde,
is de dichter van de Argonautïca in 8 boeken, waarin hij
den Alexandrijnschen dichter Apo 11 0 n i us Rh 0 d i u s vrij
navolgt.
Onder Domitiänus dichtte SiIius Italicus een epos over den
tweeden Punisch en oorlog, Punïca, in 17 boeken. Wat de
stof aangaat, dient Livius hem tot zegsman.

135
Onder denzelfden keizer leefde P. Paplnlus Statlus, van
wien wij nog Silvae gelegenheidsgedichten in 5 boeken, de
Thebäis en de Achlllëis over hebben.

§ 33. M. Valerlus Martlälls
vervaardigde eveneens onder Domitiänus eplgrammätum libri
XV, waarin hij het zedenbederf van het Rome dier dagen in
al zijne naaktheid in het licht stelt.
2. De prozaschrijvers.

§§ 34-35. P. Curtlus Rufus, Cornellus Tacltus,
C. Suetonlus TranquIllus, Eutroplus.
(bI. 109-110).

§ 36. L. Annaeus Seneca
is de bekende leermeester van Nero, die een tijdlang zeer
veel invloed had, maar genoodzaakt werd zich van 't leven
te berooven, toen hij van deelneming aan de samenzwering
van Piso door den keizer verdacht werd. Hij was de Stoïcijnsche leer toegedaan en schreef populair-phiIosophische
geschriften, zooals de dementia ad Nerönem Caesarem, de
beneflclls enz. Ook zijn nog acht tragedies van hem tot ons
gekomen.

§ 37.

C. Plinius Secundus Malor,

(aldus geheeten ter onderscheiding van zijn neef en aangenomen zoon Plinius Minor, van wien wij nog negen boeken
Eplstulae bezitten en den Panegyrlcus ad Tralänum) was de
grootste geleerde van zijn tijd. Hoogst belangrijk zijn zijne
Naturälls hlstorlae libri XXXVII. Bij de uitbarsting van den
Vesuvius in 79 n. C. kwam hij om.
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§ 38.

M. Fabius Quintilianus,

de beroemdste leeraar in de welsprekendheid onder Domitianus, vervaardigde een volledig leerboek over de rhetorica,
getiteld de institutiöne oratoria libri XII, waarin hij Cicero
tot voorbeeld stelt.

Aanhangsel.
J. LEER VAN DE MAAT DER LETTERGREPEN.
§ 1. Algemeene regels 1).

1. Eene lettergreep of syllabe is kor t, wanneer de zich
daarin bevindende klinker (vocaal) kort is en deze niet door
meer dan één medeklinker (consonant) gevolgd wordt; kort
is eene vocaal vóór eene vocaal, ook al staat er eene h
tusschen: ager, deus, audio (maar audïmus), prohibeo 2).
A a n mer kin g. Lang is eene vocaal vóór eene andere
in den uitgang van den genet. ïus (alterïus, solïus enz.,
hoewel ook voorkomt: alterius, illius), in den gen. en
dat. sing. der e stammen (5de deel.) na eene i, diei enz. en
in die vormen van j i 0, waarin op de i niet -er volgt; bovendien in Grieksche woorden, zoo de voorgaande vocaal uit
een tweeklank of eene lange vocaal ontstaan is: Medëa uit
M-hoeta, Aeneas uit Aillelex", acc. pI. Tröas uit Tpwex" enz.
2. Eene lettergreep is van nat ure I a n g, wanneer de
vocaal daarin lang is. Altij d lang zijn tweeklanken (diphthongi) en vocalen, die door samentrekking ontstaan zijn;
grätus, claudo,' cögo (co-ago) dëbeo (= dehibeo),
(tibïcen (= tibi-i-cen), mälo, prüdens (= provi-'
dens), dïtissimus enz. 3).
1) De volgende regels gelden voor de Latijnsche taal; waar de Grieksche
overeenkomst of afwijking aanbiedt, is dit afzonderlijk in de noten vermeld.
2) Ook in het Grieksch is eene lettergreep kort, als de klinker, die daarin
voorkomt, kort is: 1,11, it, ~, ti, maar de regel, nvocalls ante vocalem corripitur",
gaat niet door: roep1«, doch ~~l"'v, "iE6~ ... ",lJç, "t«v, "","Uw.
S) Evenzoo in het Grieksch: 'Y1'Y~ç, ápviè, "lv~iJvoç, '1r«6w, ~"w~ (= &i1UI/II).
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3. Eene lettergreep met korte vocaal wordt als lang beschouwd, indien zij gevolgd wordt door twee consonanten of
eene dubbele; men noemt haar dan lang door positie:

arx, jert, jax (Jdcis); ar-tis, es-sem, in nova, inter
sese, re-stare, a-stra, pro-ximus 1); maar indien de twee
consonanten beide tot het volgende woord behooren, blijft de
voorgaande syllabe met korte vocaal doorgaans kort: sa epe
stUum vertas, ejjulgere jluctus, doch Drumoque

Xanthoque.

A a n mer kin g 1. De verbinding q u maakt geen positie,
evenmin een h met voorafgaande consonant.
A a n mer kin g 2. Eene muta, gevolgd door l of r, maakt
zwakke positie (p 0 s i ti 0 de bi 1i s); vandaar dat de voorafgaande syllabe kort of lang kan gebruikt worden (syll a b a
anceps): tenibrae, volacris, rijringo. Behooren evenwel de twee consonanten niet tot dezelfde syllabe, dan
wordt de voorafgaande lettergreep als lang beschouwd: obruo,
ob rem. In proza wordt de syllabe voor de positio debilis
altijd kort uitgesproken, zoo zij van natuur kort is 2).
Aanmerking 3. Wanneer de i (= jod) consonant is,
gaat daaraan doorgaans een lange klinker vooraf: pëior,
Oäius, Pompëius (vandaar ook Oäi, Pompëi), behalve
in samenstellingen van iugum (biiugus).
4. In afgeleide en samengestelde woorden blijft de quantiteit van de stamvocaal behouden b.v.: causa, accuso;
Evenzoo in het Grieksch: 'YP«~(J.(i&, ö!;uç, &9'«Y(i&TOÇ TÉX&TO, TÉX&TO z&Uç.
Bij Hom e rus kan elke verbinding van medeklinkers positie maken,
het kort blijven van de lettergreep is uitzondering en komt alleen voor,
indien de muta met A of p verbonden is. Ook kan bij hem eene enkele
liquida of een digamma de laatste lettergreep van een voorafgaand-woord
door positie lang maken, mits deze in arsis staat. Nog andere vrijheden laat
het epos in de verlenging of verkorting toe bij woorden, die anders voor het
metrum ongeschikt zouden zijn. Bij de tra g. en co m. maakt m e d i a c.
I i q u i d a positie, doch bij de trage is (3A in (3A(i&a-TávfIJ en comp. uitgezonderd.
Tenuis of adspirata C. liquida maken bij de com. geene, bij de trage zwakke
positie (nu-wel, dan niet). In proza maakt alleen een media met A. (J. of Y positie.
1)

2)
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mater, maternus; amor, amieus enz.; zoo wordt a in
samenstellingen geregeld i: eapio, incipio,jacio, ejjieio,
maar ae geeft ï: eaedo, ineïdo. (insnijden). Op dezen regel
zijn enkele uitzonderingen, b.v.: dux, druis, maar düeo;
vöx, vöcis, maar voeo; dïeo, maar maledieus enz. 1).
§ 2.

Quantiteit 2) der eindsyllaben van meerlettergrepige woorden.
A)

uitgaande op eene vocaal.

1. a, i, 0, u op het einde van een woord zijn doorgaans
I a n g, maar de a is kort als uitgang in de declinatie, behalve
in den abl. sing. der a-stammen (Ie decl.); dus corpora
bona, mensa, maar in den abl. sing. mensa 3).
2. e op het einde van een woord is meestal ko rt, maar
lang:
a) in den abl. sing der e-stammen (Se decl.): die en in

jame.

b) in de 2 pers. sing. imper. act. der e-stammen (2e conj.)

dele.

c) in de adverbia, afgeleid van adject., die tot de o-stammen (2e decl.) behooren; pulehre.
A a n mer kin g. In veel woorden van twee lettergrepen,
waarvan de eerste kort is, wordt de laatste in afwijking van
bovenstaande regels kort of anceps gebruikt:
a) kort in: Ua, quia; male, bene; nisi, quasi: ego,
duo, modo, cedo (geef op!); evenzoo uNnam, utique,
maar uU, velutï, sicutï.
1) Vergelijk: dt.,'1, dhClm, ltil'ICO" maar ~Toá, 'ET"''',6,.
De quantiteit der eindsyllaben in het Grieksch is voldoende uit de
declinaties en conjugaties bekend: ~aO,áTTi'i,. p,1TOpit,. 'Jl'alileulJ'i'i, enz. Ook
bewijst het accent in dezen veel dienst: p.oÎJIJ'(t, xtdpi'i, f<pit enz. of de gen.
2)

IJ'ipp(ty)ç, IJ'ipp(ty idO,.
I) Evenzoo circa.

ablativi zijn.

contra, extra, in/ra. praeterea enz., die oorspronkelijk
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b) anceps in: mikf, tib'f, sibf, ubf, (altijd ubinam,
ubivis, maar ubïque, ibïdem, alibï) en in veel woorden
op 0: cit'5, kom'5, leO, put'5, pot'5, enz.
B)

uitgaande op eene consonant.

1. Kort zijn alle eindsyllaben, die ni et op s uitgaan:
dolor, aliud, consul, bellum, agmen, donec, regar,
a mat enz., maar lang is de eindsyllabe der adverbia op -c,
illïc, istuc, Ulac.
2. Van de eindsyllaben op s zijn:
a) as, es, 0 s, meestal lang.
b) is, us, meestal kort.
Uitzonderingen op a):
0:) es kort in: penes; nom. sing. der woorden op es
gen. Mis, idis, itis (b.v. seges, obses, eques; maar
altijd pariës, abiës, aries).
(3) os is kort in: impos, compos.
Uitzonderingen op b):
0:) is is lang: in den plur. der declinatie: aquïs, kostïs
(acc.); in den nom. sing. der woorden op -ï s, -Tt i s en -ï s,
-ïnis (Samnïs, Salamïs); in de 2 sing. praes. indo act. der
i-stammen (4 e conj.): audïs. Maar 2 sing. perf. coni. en fut.
exact act.: addiderfs.
(3) us is lang: in den nom. sing. der woorden op us gen.
-utis, udis, uris (virtus, palus, tellus); in den gen.
sing. en nom. acc. plur. der u-stammen (4 e decl.): jructus.
A a n mer kin g. Grieksche woorden behouden in de eindsyllaben de oorspronkelijke quantiteit; slechts de uitgang -ulp
wordt in het Latijn or (Hector).

§ 3.

Quantiteit van éénlettergrepige woorden.
A)

uitgaande op eene vocaal.

Eenlettergrepige woorden, die op eene vocaal uitgaan, zijn
I a n g als me, te, ne (opdat niet) enz., maar kort zijn de
aangehechte partikels q ue, ve, ne (vraagwoord), p te, te.
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B)

uitgaande op eene consonant.

Van de éénlettergrepige woorden, die op eene consonant
eindigen, valt op te merken:
1) dat de verbogen of vervoegde vormen de regels van
de meerlettergrepige (§ 2, B) volgen: das, fles, dat,
stat, jlet, is (pron.), hïs, quïs (= quibus), quös
quas. Es van sum is kort, van edo lang. Lang zijn ook
de werkwoordvormen: ïs, fïs, sïs, vïs, scïs.
2) dat de nominativi lang zijn als söl (solis), ver

(veris), plüs (plüris), jür (jüris), par (paris), pës
(pedis), sal (salis), ös (öris), as (assis), far (jarris),
lac (lactis), vas (vasis); uitgezonderd vir, cor, jel,
met, os (ossis), vas (vadis). Het pron. hfc is anceps,
hoc is lang in den ab!. sing., maar heeft een korte 0 in den
nom. acc. sing. neutr. Toch wordt ook in het laatste geval
de vorm voor het metrum als lang beschouwd, daar hij ontstaan is uit *h 0 d c e.
3) dat onveranderlijke woorden kort zijn als ab, ob,

per, vel, nee enz. behalve én, non, qUïn, sïn, cras, eflr

en de adverbia op c (hïc, hüc, Sïc).
4) dat de imperativi dïc, düc, jac, jer de quantiteit
hunner verba behouden.
§ 4. Middelen om den hlatus te vermijden.

1. E I i si 0 1) (uitstooting). Indien men twee op elkander
volgende klinkers duidelijk uitspreekt, ontstaat eene gaping
Bij Homerus worden g e ~lldeerd:
allerlei uitgangen op 11., E, °(nooit in l~É, 'lrp6, - {E);
b) de uitgang I (nooit in 'lrEpt. Tt. TI, IITI);
c) - «I in de verbaal-uitgangen - P.«I, - T/%I. - dqu, soms In - «I
van de 2 p. sing. med. en - P.'V«I van den inf.
dl - Ol In de dativi P.Ol. 1r0l, TOl, FOl.
a en b gelden ook voor de dramatische dichters, c somtijds In koorzangen.
Vergelijk met magnumst de aphaeresis (de afkapping aan 't begin)
in 'p«, f enz.
I)

a)
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(h i ä t u s), die bij het lezen van verzen vermeden wordt door
de eerste vocaal, onverschillig of zij kort of lang is, uit te
slooten (elidëre), b.v. corpore~in uno, causae~irarum.
Hetzelfde doet men, als het volgende woord met k begint,
of het eerste op m eindigt: c ur(a m-k)anc di mittite,

suprem(um)audire laborem.
Zoo het tweede woord es of est is, en het voorafgaande
eindigt op eene vocaal of m, elideert men anders; dan valt
de e weg, zoodat men lezen moet: magnast, magnumst.
11. S y ni z ë sis is de samensmelting van twee vocalen
in één woord tot ééne lange lettergreep, zonder dat dit in
het schrift zichtbaar is: b.v. aurêis, dêlnde, antêlre,

déèram.

1)

A a n mer kin g 1. De hiaat is veroorloofd vóór of na
interjecties: keu ubi pacta fides. 2)
A a n mer kin g 2. De dichters maken i en u vóór vocalen
soms tot consonanten, waarmede tegelijk verlenging door
positie van de voorafgaande lettergreep gepaard gaat:
conubjum = cönübium; dbUte wordt ábjete. Omgekeerd
wordt de v nu en dan vocaal: siluae = silvae.

Synizesis heeft bij Homerus plaats:
.
In hetzelfde woord met ;,;, ;;; en andere verbindingen van f;
b) In twee woorden, als het eerste it~, ~, f'~ is, bijv.: ~~ «?i, ~ DiJ en in
enkele andere gevallen.
~
~
De crasis (= de in het schrift zichtbare synizesis) komt bij Homerus
zelden voor (Ta""«), wel de a p 0 c 0 p e (,.. afkapping vóór een consonant)
in &V", ""'T". 7rll<pti, 12p« b.v. '1ràep ~/ipEDÇ.
2) Met uitzondering van de gevallen, dat de hiaat bij Hom. door herstelling van fT of F kan weggenomen worden, vindt men dezen toegelaten:
a) in de caesuur of vóór eene interpunctie;
b) na een tweeklank of langen klinker, die dan voor kort geldt (<<IT/ij ifTfTf).
De partikel ij wordt nooit verkort.
1)

a)
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11. KORT OVERZICHT DER METRIEK 1).
§ 1. Versvoeten.
De tijd, dien men noodig heeft om eene korte lettergreep
uit te spreken, heet mor a. Voor een lange lettergreep zijn 2
morae noodig.
Door bepaalde verbindingen van korte en lange syllaben
ontstaan versvoeten; de voornaamste daarvan zijn:
.l. ~ Trochaeus
.!. ~ ~ Dactylus
~ .L lambus
~ ~ .L Anapaestus
- - Spondëus
~ ~ ~ Tribrachys.
De spondëus en de tribrachys zijn geene eigenlijke versvoeten maar metrische schema's, omdat zij uit gelijksoortige
deel en bestaan. Alleen uit de overige voeten, waarin eene
geregelde klimming (arsis) en daling (thesis) is door de
lange en korte syllaben, kan een vers gevormd worden. De
spondëus en de tribrachys worden geaccentueerd al naar
gelang van den versvoet, voor welken zij in de plaats treden
(bI. 144 en 146).

§ 2.

Het vers

wordt volgens het aantal voeten, waaruit het bestaat, dip ödie, tri p ö die, te tra p ö die, h e x a p ö die gen 0 e m d.
Bij iambische, trocharsche en anapaestische verzen beschouwt
men telkens twee voeten als één metrisch geheel, zoodat een
iambische trimeter uit 3 X 2 iamben bestaat. Bij dactylische
verzen daarentegen geldt elke dactylus als een metrum, zoodat
een dactylische hexameter 6 voeten telt.
Aan het einde van elk vers wordt bij de voordracht gerust;
daarom is de hiaat en de syllaba anceps daar geoorloofd.
1) De volgende bepalingen en regels gelden zoowel voor Latijnsche als
voor Grieksche verzen. Bijzonderheden der laatste worden in de noten vermeld.
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De laatste voet is dikwijls onvolledig; men onderscheidt
dientengevolge:
ver sus a cat a I ë c ti, waarvan de laatste voet volledig is,
versus catalëctici, waarvan de laatste voet onvolledig
is (xarC1Ànyw = ik houd op).
Wanneer een woord eindigt in het midden van een voet,
ontstaat er eene insnijding, die men ca es ti r a noemt; valt
evenwel het einde van een woord met dat van een voet samen,
zoo spreekt men van diaerésis.

§ 3.

De dactylische hexameter,

of ver sus h ë r Ö 1c u s bestaat uit 6 dactylen, van welke de
laatste niet volledig is (versus catalectlcus in disyllaburn).
In de eerste vier voeten kan in de plaats van den dactylus
een spondëus staan, maar in den vijfden voet gebeurt dat
zelden (versus spondiacus) 1). De zesde voet bestaat
altijd uit twee syllaben, waarvan de laatste lang of kort
kan zijn.
Wij krijgen dus het volgende schema:
.!...c;.:::;.L vv..!...VJ..!...Ci0..!...

v

v.!.. '0

Caesuur.
1. De hoofdcaesuur van den hexameter valt na de arsis
(§ 1) van den derden voet (semiquinaria omdat zij na
5 halve voeten plaats heeft) 2):
Regia Solis erat / / sublimibus alta columnis.
2. Na deze caesuur komt het meest voor de se mis e ptenaria, de caesuur na de arsis van den vierden voet of
na zeven halve voeten:
1)

Zulke verzen zijn bij Homerus niet zeldzaam:
O[!VEI<I% 'rÖV XprJlT11V ~'rf(J.IJtlTEY &p'1'rijpl%.

In het Grieksch heet dit vers IT1rOVdEII%I<6ç of lT1rovowx.l;flJV
2) Vergelijk als voorbeeld dezer 'rop.t1 'Jl"EV=I1(J.'(J.Ept1,:
p.ijv.v

I<E.dE =Eá,

II

n11À11.ádE';; 'AX'Àijo;.
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Navibus (infandum!) amIssIs II unius ob iram.
Gewoonlijk gaat hiermede eene caesuur na de arsis van
den tweeden voet gepaard 1):
Inde toro II pater Aeneas II sic orsus ab alto est.
3. Zelden vindt men bij Latijnsche dichters eene caesuur
na de eerste korte van den derden voet 2):
o passi graviora, II dabit deus his quoque finem.
In tegenstelling met de caesuren na de arsis (l en 2), de
mannelijke, noemt men deze de vrouwelijke.
3. Zoo het einde van een woord samenvalt met het einde
van den vierden voet, heeft de bucolische diaerësis
plaats, eene pauze, zeer geliefkoosd bij bucolische dichters 3):
Solstitium pecori defendite; II iam venit aestas.

§ 4.

De dactylische pentameter

bestaat uit twee dactylische tripodieën, die beide catalectisch
zijn, daar aan den derden dactylus de thesis ontbreekt. Alleen
in de eerste tripödie kunnen de dactylen door spondëën vervangen worden. De twee helften van het vers worden steeds
door diaerësis gescheiden .
..L vu .!... vv ..!. / / ...!...

JV

.!.

vv

:!!.

De pentamëter komt nooit alleen voor, maar wordt
altijd met een hexamëter verbonden tot het zoogenaamde
dis ti c h 0 n 4).
Principiis obsta; II sero medici na paratur,
Cum mala per longas II convaluere moras.
1)

Verbinding van

;qJ9'>1{./.'{./.Ep~ç

met

Tp.9''1{.(.j(.l.Ep~ç

vindt men b.v.:

(.I."VT' ,,«,,&iv / / oll rrfIJ 71'OTÉ (.I.O' / / Til "p4YfJOV E/Ir«ç.

2) De caesuur, "«T~ TplTov TpoX«70v (= na den trochaeus van den derden
voet) geheeten, komt bij Grieksche dichters dikwijls voor:
Itv~p« (.I.O' E'vVE1l"E MofÎa'« /1 71'oA6TP07l'0V !fç (.I."A« 71'OAA".
Sj Men vergelijke de TETp«7ro~f« (30fJ"OA.,,~ in:
V«.ET"fIJ ~' 'I9'"">1v ÈfJà~EAov

4j

1/ Èv r

'6po; «UT~.

Evenzoo in het Grieksch, b.v.:
ai ~E7v', àY1'ÉAAEIV I I lI.«"E~«'(J.OV 10'" rJT' T~àE
"Ef{./.E9'« T07; "EfVflJV

GIDS VOOR GYMNASIASTEN,

8e druk.

II

N(.I.«rr. "El':l6(J.EVO'.

10
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§ 5. De iambische senarius
of trimëter iambfcus bestaat uit 6 volledige iamben.
De hoofdcaesuur van den senarius valt na de thesis van den
derden (minder dikwijls van den vierden) voet. De oorspronkelijke vorm van het vers is dus als volgt 1):
v!!...v..!...j v

IJ !!....v..!...j'v..!..!.... v.!.

Beátus ille, qui procul negótiis.
In elke dipodie krijgt bij de voordracht de eerste arsis den
meesten nadruk (ictus). Maar bovenstaande vorm van den
senarius komt meestal gewijzigd voor.
Van de Latijnsche dichters 2) laat Phaedrus de volgende
vrijheden toe:
1. In de arsis van alle voeten, behalve van den laatsten,
kunnen in plaats van de lange lettergreep (wee kor t e gebruikt
worden, dus v v v voor V.L (tribrachys in plaats van iambus).
De laatste arsis van het vers kan eene korte lettergreep zijn.
2. Op de plaats van elke thesis, behalve van de zesde,
kan een e I a n gekomen te staan, die wederom mag opgelost worden in twee korte. Slechts in den eersten voet
kunnen bij Phaedrus tegelijk arsis en thesis uit twee korte
lettergrepen bestaan. Uit 1 en 2 volgen dus deze veranderingen van den iambus:
in den zesden voet ~ ~ of ~.!., (pyrrhichius); in de overige
voeten ~ ~ of ~ .!., ~ (tribrachys), _ ~ (spondeus), ~ ~ ~ (anaVergelijk:

oll" jf~.
v-v -/ v//-v-/v - vv
2) De vrijheden bij de Grieksche dichters zijn niet zoo groot als bij de
Latijnsche.
a) Een spo n d ë u s is bij com. en trag. geoorloofd op de oneven
plaatsen (I, 3, 5);
b) een tribrdchys kan bij com. en trag. overal staan behalve in den
laatsten voet. doch opeenhooplng van korte syllaben wordt vermeden.
c) een a nap a est u s komt bij de trag. bijna alleen In den eersten
voet voor (bij eigennamen ook op andere plaatsen), bij de com. overal,
behalve in den laatsten voet.
d) een dacty lus staat bij de trag. In voet 1 en 3. bij de com. in 1,3 en 5.
1)

if7rEA9's' <TO) ylJlp iJipÉÀI/<T.ç
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,
(dactylus). Bovendien nog in den eersten voet
(proceleusm a Heus). Voorbeelden 1):

paest),
~ ~.:..- ~

In~ps potentem, dum volt imitarl, perit.

,

-

"- I - Ir

-

v

r-

v

v

v

Ita ~~put ad ~ostrum f~ror i11~rum p~rtinet.
I - II
1- v

v

-

-

v

v

-

-

v

v

111. METROLOGIE OF LEER DER MATEN EN
GEWICHTEN 2).
§ 1.

Lengtematen.

Lldxt'uÀoç, digitus de breedte van één vinger
16 Ö'dKt'UÀOt
1!OÛç, pes, de v 0 et.
11/ 2 1!ÓÖ'E;
1!1ixu;, cubitus, de el
passus, ~1ip.Ct. Ö'mÀoiiv, 2

2 cM.
31 cM.
46 cM. 3)

1,54 M. 4)
1,85 M.5)
1!Àé3pov •
= 31 M. 6)
rn:ci?Jwv •
185 M. 7)
mille passus = 8 cnci?JtCt.
1,48 KM.
40 rrrdÖ'tCt. • = 5 milia passuum
1 geogr. M.
De Perzische 1!Ct.pCt.Q'df)'"fJç is gelijk aan 30 Q't'd?JtCt. of één uur gaans.
sc h red e n
opyutd, de vadem

1)

Vergelijk:

5"
6"
100
"
600"
5000"

~ ITOI yàp
- • .1.

A'li,

~OAÉP.IOç r.POlfITT'1 r.OTÉ;

v -j-j/:"vv-j

-.1.

&epo(3ctT6Î ICct' r.epuppovw TOV >lAIO"

vv

-:., vv-j-//:"vv-jV.L VV
2) In de volgende paragraphen zijn de Grieksche en Romeinsche maten
in hedendaagsche weergegeven, waarbij de gewone vereenvoudigingen zijn
toegepast. Een ~áICTU}.oç eig. = O,0193M., een Il'Tá~IOV = 184,98 M. enz., dus
bij weglating van twee decimalen 2 cM. en 185 M.
8) De lengte van de punt van den elleboog tot den top van den middelsten vinger.
4) De lengte der wegen wordt bij de Romeinen in deze maat uitgedrukt.
5) De afstand tusschen de uiteinden der belde uitgestoken armen.
6) De lengte der vore, die een ploegos in één maal zonder ophouden
maken kan.
7) De gemiddelde lengte een er renbaan.
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§ 2.

Vlaktematen.
0,095 Hectare,

I1ÀÉ::J"POli

lugerum =

1/4

,,1).

§ 3. Inhoudsmaten.

1. voor nat tew are n:
xua.9-oç, cyathus . . .

sextarlus, ÇÉOTIi;
amphora. . .

2.

12 cyathl .
48 sextarii

=

p.erpnrr;;
. = 72
voor droge waren:

"

cyathus.
xoruÀn

sextarius

12 cyathi
2 sextarii .

xoIlItç

modlus

16

"
"

96

P.É~tP.lIO;

§ 4.

= 6

p.lId

o(3oÀoi
= 100 r;plXxp.lXi

ráÀlXlI'rcli

=

60

(J-lIIXI

112 L.

26 L.
39 L.
1/2 d.L.
1/4 L.
1/2 L.
1 L. 2)
9 L.
52 1/ 2 L. 3)

Gewichten.

'ü(30ÀÓç.
~plXxp.r;

d.L.
1/4 L.
1/2

xoruÀn

•

scrlpulum
uncia = 24 scripuia
as, libra (Rom. pond) = 12 unclae

0,73 G.
4,36 G.
436 G.
26,20 KG. 4)
1,14 G.
27,3 G.
327
G.

1) Een i u g e rum is zooveel land, als een span ossen in één dag kan
omploegen.
2)
X07YI~ is de hoeveelheid tarwe, die noodig is voor het dagelijksche
onderhoud van den mensch.
sJ Een P.É~I(J.YOÇ bevat zooveel koren, als een man op zijne schouders
kan dragen.
4) 'T,hav'Toy beteekent: 1. de weegschaal, 2. wat daarop gewogen wordt.
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§ 5.

Munten en geldswaarden.
I.

Attische munten.

1.

Kopergeld:

2.

0,01
Z i I ver gel d (in Griekenland het gewoon betaalmiddel)
o~o),óç
• • • • • •
I
0,07 5
Xe.:Àxoü;.

~pe.:Xf':iJ
fLvd
't'ciÀe.:vrov

3.

•

•

•

•

•

.

•

.

•

•

I

100 ~Pe.:XfLe.:i
60 fLve.:t

•

I
I

6

=
=

o~oÀoi •

•

~e.:pEll{6ç.

•

I
0,45
I 45,I 2700,-

=

Go u dg e I d:
(j"('e.:'t'"iJp

•

11.

9,12,-

Romelnsche munten.

Zoolang te Rome geen gemunt geld bestond en uitsluitend
ruilhandel werd gedreven, werden betalingen gedaan in vee
(pecunia van pecus). In de plaats van het vee kwamen in
gebruik afgewogen stukken koper (aes). Verg. het woord
aerarium. Weldra werd het gewoonte koperen stukken naar
hun gewicht van staatswege te stempelen (aes signatum). Tot
het jaar 268 v. Chr. kenden de Romeinen slechts kopergeld.
as libralis (aeris gravis) . . . . . I 0,12
uncia. . . . . . . . . . . . I 0,01
Het historisch verloop der gebeurtenissen deed den muntstandaard twee belangrijke veranderingen ondergaan, de ééne
kort vóór het begin van den eersten Punisch en oorlog, de
andere bij het begin van den tweeden Punischen oorlog. Na
het beëindigen van voorspoedig gevoerde oorlogen, deed de
toenemende welvaart en het uitgebreide handelsverkeer met de
Grieken van Beneden-Italië en Sicilië de behoefte gevoelen
aan een z i I ver en m u n t. Daarom begon men in 268 v. Chr.
een zilveren munt te slaan, die in waarde ongeveer gelijk stond
met de Grieksche drachme. Dit was de denarius, verdeeld in
10 deelen, ieder = 1 as, en in halve stukken en kwartstukken,
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waarvan vooral de laatste in zwang kwamen. Dientengevolge
had men te Rome in het midden van de derde eeuw v. Chr.
de volgende munten:
denarius = 4 sestertii = 10 asses . . ± j 0,40 : teeken X,
quinarius = 2 sestertii = 5 asses . . ± j 0,20 : teeken V,
se(mi)stertius (nummus) of eenvoudig nummus =
= 21/ 2 asses ± j 0,10 : teeken liS, later HS,
as = j 0,04.
De nood, die Italië trof door den inval van Hannibal, noodzaakte den staat in 217 4 asses met 1 sestertius gelijk te
stellen, zood at de waarde van een a s ongeveer j 0,025 bedroeg.
Gouden munten werden wel vanaf 217 nu en dan geslagen, doch eerst.door Caesar in omvangrijker mate ingevoerd.
De door hem geslagen nummus aureus of alleen aureus
was een goudstuk ter waarde van ± f 13, maar bij Plautus
is a ure u s nog = Ph i I i P P ë u s of f 9.
Geldsommen beneden de 2000 se s ter t i i worden op eenvoudige wijze uitgedrukt: mille nongenti quinquaginta
sestertii = 1950 sest. Bij veelvouden van duizend
staat de genet. vorm sestertJum of nummum b.v.: q u i n q u e
mi 1i a sesterti urn = HS. 5000.
Bij veelvouden van 100,000 laat men centena milia weg.
Dus een mi 11 i 0 e n se s t. = decies centena milia sestertium
of decies sestertium = HS decies.
Uit het veelvuldig gebruik van den gen. sestertJum na milia
ontstond het gebruik sestertium als een onzijdig subst. te
verbuigen. Vandaar (met weglating van mille) duo, septem,
trecenta cet. sestertia in pI. v. duo, septem, trecenta milia
sestertium 2000, 7000, 300,000 sestertiën.
Een millioen sest. is bij de Romeinen, evenals het talent bij
de Grieken, eene geldswaarde of eenheid, waarin men groote
sommen uitdrukt. Men vergelijke een ton gouds.
De munt bevond zich op het Capitool in den tempel van
Juno Moneta, vanwaar ons woord munt.
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C. Iulius Caesar

,------

Atia -

cello et M.
Antonio

Atius Balbus

Oomitio

14 n. Chr.)

GENS lULiA.

Nero (54-68 n. Chr.)

n. Germanico

C.~~-~~----~--~---~-~--~
Caesar, L. Caesar, lulia, Agrippina. Agrippa Postumus

Agrippina,
Germanici filia

Cn. Domitius

Agrippae

n. M.

Iulia

I Scribonia

Augustus (31 v. Chr. -

C. Octavius

Caesa~ M.

Octavia minor
n. C. Mar-

lulius

Marcellus, MarcelIa maior, MarcelIa minor, Antonia maior, Antonia minor
I
I
n. Oruso,
Claudia Pulchra
n. L.
Liviae liUo

nupsit

M.

c.
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!

Agripplna
Iuliae et
M. Agrippae
fllla

Oermanicus

n. Cn. 00mitlo

Livilla (Livia)

Octa~tannicus

Nero (zie bI. 152).
OENS CLAUDIA.

Valeria
Messalina

Claudius (41-54 n. Chr.)

n. Neroni,
Domitli fllio

Antonia
minor

Drusus

Nero, Drusus, Callgula, Ag,ippina, Drusilla, lulia Llvllla
(37-41 n. Chr.) I

n. Neroni, Oermanlci flllo et
C. Rubellio Blando
I
Rubelllus Plautus
I
Rubellius Blandus

luna

Livilla,
Dmsi fIIia

Drusus Caesar

I Vipsania Agrippina.
I Attici neptis

Tlberius (14-37 n. Chr.)

n. Tiberio
Claudio Neroni

Livla (Augusta)
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REG I S TER 1).
A = absolvo 58, = antiquo 54.
Academla 93, 98.
acatalectus (versus) 144.
acies simplex enz. 14.
acies instructa 12, 14.
ei~tcilfoPex 97.
adlecti 51.
açdïlis 47, aedïlis designätus 39.
à:IJp 86.

aerarium 46.
Aeschiaes 81.
Aeschylus 100.
Aesöpus 86.
agger 13, 15.
agmen 11, agmen primum 12,
novissimum 12.
ei"'jopci. 27.
ei"'jwv 67; ei. eitip:lrro; 70.
ei"'j(l.lvi~eO'.9"at 100.
Agrippa 152.
exr~OlJO'ext exuÀ;'; 28, ~óf1-0lJ 29.
lXiXf1-iJ 36.
eixovrtO''t'lXi 23, 35.
eixóvrtoV 25, 36.
ala 6, 14, 17.
eiÀo:Àci 26.

eiÀIXÀn't'óç 37.

I

alarii 14.
album iudfcum 56.
A1caeus 114.
&ÀuO'ov 30.
Alexandrïa 118.
altercatio 52, 58.
&f1-IX~1X 32.
eip.fjltXU71ûÀov 30.
amphöra 148.
Anacrëon 114.
eiviXptO't; 69.

anapaestus 143.
Anaxagöras 84, 89, 102.
Anaximander 86.
Anaximënes 86.
anceps (sylläba) 138.
Andoddes 64.
eivepûetlJ td iO''t'iex 34.
annäles maximi, annalisten 76.
annus confusiönis 17, annus
bissextus 19.
eiv'ri~txot 68.
eiVrt"'jP~'fiJ 69.

Antiphon 64, 84.
Antisthënes 92.

1) De Grieksche woorden zijn volgens ons alphabet gerangschikt, dus X geldt
als eh, 4> als ph, .9' als th, ./J als ps, ~ als z, ., als e, ,., als 0 enz.; woorden
beginnende met een klinker voorzien van spiritus asper, staan onder de h.
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d'V'rwp.oaia: 69.
Antonius (redenaar) 130.
cX'V'rv; 32.
Anytus 90.
do!clóc; 71.
cXop 36.
cXrretpo'V 86.
drrYJ'VYJ 32.
aphaeresis 141.
apocöpe 142.
Apollonius Molo 2, 38.
aquïla, aquiUfer 5.
Arcesilaus 98.
dpxac!peaioc! 82.
Archias 38.
Archilöchus 113.
dpXl'rixrw'V 106.
Archytas 87.
cXpX6.l'V (3ar.aLÀeuc;, rroÀip.ocpXoç 67.
aries 16.
Arïon 99, 115.
Aristippus 92.
cXP!C''ro'V 25, 30.
Aristophänes 116.
Aristotëles 94.
arma 10.
Arrianus 121.
arsis 143.
as, as libralis 149.
darric; 23, 24, 36.
dama'roci 35.
dtocpoc;ioc 98.
Atellanae fabülae 123.
dnp.ioc 70.
Atticus 1, 38, 44.

ocuÀe,oc, ;,.uPOC! 28.
ocû).:i; 28, ocuÀe!oc; ou0'6c; 28.
auspicia 17.
auxilia, auxiliares 7, 14.
d~t'V1) 36.
cX;6.l'V 32.

Bacchylides 99.
ballista 16.
balteus 10.
(31iC'oc'Voc; 69.
(3iÀoc; 25, 26.
(3iJp.oc 83, clmÀov'V (3-np.oc 147.
Bias 86.
(3,óc; 36.
(3ovÀYJ 37, 81.
Brutus 133.
bucïna, bucinator 6.
bucolische diaeresis 145.
bucolische poëzie 119.
C = condemno 58.
Caesar 1, 131.
caesüra 144.
calcülus Minervae. 70.
caligae 10.
Callimachus 119.
calönes 6.
cantïca 124.
capIte censi 6.
carmen fratrum Arvalium,
Saliare 122.
I carmïna Fescennlna 122.
Carneades 98, 132.
casae 13.

I

156
cassis 10.
castella 15.
castra aestïva, hiberna,
statïva 12.
cataledïcus (versus) 144.
catapulta 16.
Cato (maior) 1, 76, 130, (minor) 131, 132.
Catullus 128.
causae patronus 38.
causam dicere 57.
cavea 104.
censor, census 49.
centuria 5, 53.
centurio 9.
xaÀilló<; 32.
XaÀxoii; 149.
XaprixCo)p.a 27.
XetPOtOllilX 84.
Xepp.riOtOli 36.

Chilon 86.
Xmilll 30.
XÀailllX 30, 31.
XOrllt~ 148.
xopeuti;~ 103.
xop,qó; 103.
Xopootoriax'á),o~

103.

XÓPOll (Mollat 103.

Chrysippus 97.
cibaria 11.
Cicero 38, 41.
Cincius Alimentus 76.
cinglilum militare 10.
circumvallatio 15.
damor 14.

Claudius Quadrigarius 77.
Cleobülus 86.
coercitio 46.
cognitio 57.
cohors 5; cohors praetoria 8,
13; cohortes praetoriae, urbanae 17; c. subsidiariae 14.
cohortatio 14.
comitia 53, 54; comitium 54.
commentarii 41.
concilia plebis 54.
concursus 14.
coniurare 7.
consili urn 8, consilia iudïcum 57.
consul 48, c. designatus 50,
c. suffedus 48.
consularis (vir) 45.
contio 53; contionem habere,
dare 53, summovere 54.
contubernales 8.
contumacia 57.
Corinna 115.
Cornelius Nepos 1.
cornïcines, cornu 6.
corona civïca 2.
crasis 142.
Crassus (redenaar) 38, 130.
Critobülus 22.
Critolaus 132.
cubHus 147.
cu neus 14.
cunicülus 16.
curia Hostilia 51.
Curtius Rufus 110.
cyäthus 148.
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cyclische poëzie 72.
Cynische phil. 91.
Cyrenaïsche phil. 92.
Dactylus 143.
dactylische hexameter 144,
pentaméter 145.
~cix ,uÀo; 147.
rJiXpEtXÓ; 149.
debilis (positio) 138.
decuria 6.
decurio 9.
rJEi1tllOli 25, 30.
oép.lItCt. 30.
Democritus 89.
Demophf1us 120.
Demosthënes 79.
denarius 150.
rJé1tiX; 30.
oéplla:ra 31.
deus ex machlna 102.
diaeresis 144, 145.
dictätor 45.
dies fasti, festi, nefasti, profesti 19.
digitus 147.
OtxGUI't'cd 68.
OtXlXlJTnptOll

69.

OtXiX~ÓP.ElIOt 68.

oix"Il 67.

dilectum habere 6.
Dinarchus 66.
Diodötus 38.
Diogenes van Sinöpe 92.
Diogënes de Stoïcijn 132.
rJtwx(,)lI 68.

Diphf1us 120.

omÀ0,

Oi1tÀiX~ XÀ,ÛllCt. 30.

oirppo; 30, 32, 35.
discessio 52.
distIchon 145.
Ot:JuPCt. u{30t 99, 115.
diverbia 124.
divinatio 57.
rJóp.o; (owp.Ct.) 29.
OÓp1tOll 30.
rJÓ?U 25, 36
oopu9ÓPOt 104.
opCt.xp.'iJ 149.
1

op~OXOt 33.

dux 8.
Edictum 51.
€)'XWP.tiX 115.
€'IXEi'll. E'IXCÇ 36.
Elo~ntCt. 119.
€xxÀ'I)Q'ia: 81, €XxÀ·I)CTtiXCT't'Ct.i 82,
€XXÀ'I)Q'tiXCT,rXÓlI 83.
€XXUX)'I)P.iX 105.
Eleatische phil. 87.
elegie 112.
èÀeÀEÜ 26.
elisio 141.
€P.{3a:,'iJptiX 112.
Empedöcles 88.
Ennius 126.
ElI't'EiX 35.
bJWP.Or!iX, €lIWP.O't'IXPXiXt 24.
€lIWmiX 1tiXP.rpiXlIcioll't'l% 28, 29.
€1tEtCTÓOta: 103.
lrp"ll{3o; 10 1.
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epigram 113.
epigram 113.
È7WtÉÀ),W1 34.
Èrril'.p!oll 33.
Èmllilt!o: 115.
È1!!l:TrO:'t'"IJ; 82.
Èmreif!o; Àó/,o; 64.
Èrritïp.o; 68, 82.
Èrri rOllo; 33.
ërro;

71.

103, 108.
equites 6, 7; equum adimere 49.
Èperp.ólI 33.
Èpwnxei 114.
È!JXdp"fi 29.
Euhemerus 92.
eUlIi; ~eiÀÀe!lI 34.
eUlIYJ 30.
Euripides 102.
Eutropius 110.
evocati 7, 8.
excubare 13.
ëçdo; 103.
expedIti 12.
Èrrrp~ó;

Fabius Pictor 76.
fabri 6.
fabüJa Atellana 123, palliata,
togata 124, praetexta 125.
fasces 48.
fasti 21, 123.
fibüla 9.
fossa 13.
funditöres 7.
furca 11.

Galea 10. ,
/,ellêIXÀoïio:! 61.
/,ÉlIO; o·r;p."fi/,optY,Óll, l:Tup.~ouÀE1Jtlltéll

63;
~!l'.O:lItltÓlI, èm~e!ltrtY..óll

64.

genus deliberatIvum, iudiciale
129.
gladius 10.
Gorgias 63, 66, 90.
Gracchus (C.) 130.
/,pIX,u.p.ä,e0; 67.
/,po:cpYJ 67.
/,00:1.0: 36.
/,up.lIT,rê;, yup.lIoi 23.
"API'-O: 32, 35.,

hastati 5.
Hecataeus 61.
iopO:t 29.
·MclIYJ 98.
YJyê[l,OlliIX 26 ..
Y;1'0{;p.elloll (,ó) 26.
elp.iXro: 30.
Y;J.tIXI:T,o:i 68.
nÀtO:l:Trtlto; OpltOç 68.
iÀxWl rei [I]"rio: 34.
Hellanlcus 61.
Hellenisme 118.
ÈÀÀ'lillorlXp.io:; 100.
ill~elto: 67.
YJlIio: 32.
Y;lIioxo; 35.
Ècp:S-·r,p.Wepi;; 145.
HeraclItus 88.
ipY..o; 28.
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Ëpp.Ix:'Ca 34.

épp.oxorrtrJat 65.

Herodótus 61.
heroicus (versus) 144.
Hesiódus 111.
hiatus 142.
lrrm'iç 23, 35.
(rrrrot 35.
Hirtius 4 ..
lrJ'!iQlJ 33.
111',orrÉrJYJ 33.
111',orJóxYJ 33.
il1',óç 33.
órJó; 25.
'op:f)ptrJat 71.

Homërus 70.
homo novus 38.
honor 44.
orrÀa 24, 33, 35.
órrÀi,at 23.
órrÀolJ 23.
Hortensius 43, 131.
Horatius 106.
Mwp 70, 86.
u[l-lJOç 115.
urral1'ITtI1',ai 23.
uTtÉpat 33.
U7rEp~)OlJ
u~télJat

iam bische senarius(trimeter) 146.
là,pci 23.
Ibycus 115.
ictus 146.
Idus 18.
ignominia 49.
txpta 33.
Ilias 73.
impedimenta 6, 11.
imperator 8, 17.
imperium 45, 48 ..
indifferentes (res) 97.
insigne 45.
insignia triumphalia. 17.
intervallum 13.
ló; 36.

Isaeus 66.
1l1'Ytyopia 83.

IsocriHes 66.
1I1'o,€À-f;; 65, 68.

iter iustum 11.
iugerum 148.
Juliaansche tijdrekening 17.
iumenta 11.
iuniores 7.
ius privatum 55, publicum 55.
Iuvenalis 134.

29.

34.

xaÀdl1''sat 69.

urroxptrYJç 104.

Hyperldes 66.

Kalendae 18.
xdÀot 33.
xaÀil7r-:pYJ 31.
xall~)lJ 64.

lambus 143.

xa'satpEÏlI ,ei. il1'-ria

urrol1',pd:rYJyo~

24.

UI1'p.tlJYJ l1',aiJtYJ

37.

xa,d -rpi-roll -rpoxaioll (caesuur) 145.

34.
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xÉP(lç 26.
x'hpoxeç 23.

Ad::;,:;

xYJpurrw,J 27.

Àcxp.7l'rnp 29.
ÀÉ{3YJ; 30.

XIOllE; 29.
xÀ-hid'e; 34.
xÀYJrnpeç 69.
xÀ€~urJpoc 70.
xÀip.(l~

Àéi(o; 30.

29.

xÀtO'icu 30.
xÀtO'p.ó; 30.
xllYJp.iç 24, 36.
xolÀoll 104.
xotll"n d'tdÀexroç

118.

xóp.p.oç 103.
xrnp.~ld'i(l. i) ripX(l117.

119.
XWlIetOli 91.

xOll!oi 34.
XW7l'YJ 33.
xwrp(l 7l'póO'(')7l'(l

104.

xópuç 35.
xopurpacioç 104.
XÓ;:;OpllO; 104.
xarûÀYJ

xua;:;oç

148.

xUI7.p.euróç 82.
xuxÀl7. 32.
XUlIÉYJ 35.
x:J7l'eÀÀoll 30.

XUptOç 68, 83.

116,

i) lIÉI7.

lectio senätus 49.
legatus 8, 17.
legio 5.
legitfma stipendia 7.
ÀÉxrpoli 30.
Leucippus 89.
ÀEUxwp.ocra. 69.
Àr;çia.pxo; 82.
libra 148.
Iictöres 45.
Livius 77.
Livius AndronIcus 125.
locare 50.
ÀOXri:/ó; 24.
ÀÓXo; 24, 27.
ÀóïXYJ 25.
À0'l'0'l'p~rpoç

61, 64.

Àóïoll (Mólla.t 70.

148.

XpcillOÇ 24.
xp"hd'ep.lIoli 31.
xpYJ!np 30.
xptr(li 104.
xriO'etç rróÀe611l

36.

Àcii.'lIoç o~d'ó; 29.

61.

ÀCrpo; 35.
lorlca 10.
Lucanus 134.
Lucianus 122.
Lucilius 127.
Lucretius 128, 132.
ÀUpa. 112.
lustrum condere 50.
Lyco 90.
Lycurgus 66, 105.
Lysias 65.
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59, 107.
p.eixcapcx 25.
p.ciXfJ 26.
magister equitum 45.
magistnHus 44.
maniplllus 5.
p.cinEl; 23.
~artialis 135.
p.ei(j'n~ 32.
p.YiXCXlJYJ 105.
mediae (res) 97.
I'-ÛJtp.lJOç 148.
P.€l'cxpOlJ 29.
I'-D,or.9polJ 29.
~eletus 90.
I'-EÀtYi 36.
1'-0.0; 114.
~enander 120.
I'-E(JOOI'-'1) 33.
P.€(JOlJ (ro) 26.
p.mp.~uxw(Jtç 87.
P.itODtOÇ 65.
p.Erp·l)riJ; 148.
p.'firpijlolJ 84.
miles impedîtus 11.
milHes gravis armaturae 6,
levis armaturae 7, legionarii
~aecenas

5, 6.
mimus 123.
p.lIIX 148, 149.
modius 148.
mora 143.
p.ópcx 24.
movere castra 12.
p.lJX6; 29.
GIDS VOOR GYMNASIASTEN,

Be druk.

muliönes 6, 11.
mulus ~arianus 11.
munIre castra 13.
munitio 12.
musclllus 16.
Naevius 125.
neniae 123.
lJwp'h 36.
lJYiUç 32.
nobiles 2.
nominis receptio 57.
Nonae 18.
nota censoria 49.
nummus, n. aureus 150.
'O~OÀó; 149.
obsidio 15.
0X<cx 32.
0XÀo; 23.
ocrea 10.
Odyssea 74.
0lxo; 104.
ol-l;tOlJ 33.
oIxo; 29.
ol(Jro; 25, 36.
op.cpèD.ó; 36.
07!t(J.sOcpÛÀcXXE; 26.
oppugnatio 15.
orbis 15.
opxympcx 104.
0PrlJtei 147.
ordinem ducëre 8.
ordo 5.
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0P'703'ûP'1)

29.

oMa:; 29.
oiJoó; 28, 29.
oupi 26.
oupó; 34.
Ovidius 20.

35.
pelles 13.

'IT-i)À'/J~

TÛ !1Xa-,:y.i
'ITO.c·1)

'ITElI3'Ii,u.t(l.êp-i);

'ITyryy; 147.

1i'/JoiÀtoli

33.

'ITiOïÀY. 31.

pedites 5.
33.
mia-!'.cXTIX 34.
n-éÀEl'.,U; 36.
'IT'/JOÓlI

144.

ITêll!'/Jzoa-ru;, ITElIr'/JxOll:-j:PE;

24.

30, 31.
105.
Peri ander 86.
mp t -n-/I)r7t; 61.
mpiooo; 61.
Peripatetische phil. 96.
mpólIli 31.
Persius 134.
persöna (masker) 124.
pes 147; pedibus ire in sententiam alicuius 52.
ITEry.lIl1ÛlllXt '!a lrrrilX 34.
Petronius 134.
7rê~oi 23.
Phaedrus 133, 146.
cpoiJ.:xyç 26, 37.
cpo:pi'!po: 25, 36.
cpcipo; 31.
cpd'7y:l:lIoli 36.
CPEUYC')lI 69.
Philemon 120.
Philo 38, 98.
cp6~(; 37.
cp6POl 101.
cp3'611oç 63.
cpu).iizlXi 27, 37.
tpuyn 37.
cpuÀi; 24; cp. rrpUry.lIEUoua-CC 82.
pilani, pilus 5.
'ITÉ:1iÀo;

Paenula 10.
'ITa:ta:lIi~Etli. 26.
pallium 124.
paludamentum 10.
paludatus 10.
Panaetius 97.
TIallcl:3'-i)lIata 73.
'ITlXlI·r,yUpLl'.,O; ÀóYo; 64, 66.
Papinius Statius 135.
parabase 116.
'ITlXpY.yytÀÀEtli 27.
'ITy.p?'7iyy·l)ç 25, 147.
'ITy.py.'7l'.,·nllty. 105.
'ITapoccÀi-1) 31.
mxpEyyucili 27.
Parmenïdes 88.
mxpooo; 103, 104.
mxpplia-ilX 83.
passus 147.
patres conscripti 51.
patröni 57.

23.

23.

ITöpiy.l'., ':Ot
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pilum Ilo
Pindarus 115.
Pittacus 86.
rr},a!lncv 26.

Plato 92.
Plautus 106.
plebiscIturn 46.
nÀi::Jpov 147.
nÀwpai 26.

Plinius maior 135.
Plinius minor 135
Plutarchus 12lo
plutei 16.
nóoE; 33.
noÀé!'-apxo(]' 24.
Polybius 120.
nopEia 25.
porta praetoria 12, decumana,
dextra, sinistra 12.
positio 138.
postulatio 57.
potestas 44.
nou; 147.

praeco 51, 53.
praefedus castrorum 17, equiturn 9, praetorio 17.
praeterlre (nomen) 50.
praetor 47.
praetorium 13.
Pratinas 105.
primipIlus 9.
princeps senatus 50, 52.
principes 5.
principia 13.
probatio 58.

82.
proceleusmaticus 147.
proconsul 49.
npóoop.o; 28, 29.
rrpc~o{;Àw!,-a

npOEOp(a 104.

82.
proletarii 6.
rrpo),0"l0; 102.
prolögus 124.
Propertius 129.
rrpcrp{;ÀciXE; 27.
propraetor 47.
rrprpp'll 33.
rrpc!]'xaÀû(]'::Jat 69.
rrpo(]'û)v[Ov 105.
rrp600po;

npó(]'r.moli 104.

Protagöras 66, 89, 93.
rrpb::JiJpov 28, 29.
rrpórovol 33.
rrporpmr(xo; À0"l0; 64.

provocatio 49.
npu!,-liYi 33.
-::pu!'-vy;c]'ta 34.
npuravg(a 81.
~"I\rp(!]'!,-a 84.
~Yirpo; 70, 84.
~(Àoi 23.
nuÀa( 37.
nupci 27.
rr{;pyot 37.
pyrrhichi us 146.
Pythag6ras 87.
Quaestio extraordinaria, quaestiönes perpetuae 56.
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quaestor 8, 46.
quinarius 150.
Quintilianus 136.
Quintïlis = Iulius 1, 18.
'PIX~'fl~O;

71.

pYiyex 30.

regimen morum 49.
reiectio iudicum 57.
relatio 52.
relegatio 21.
repetundarum 2, 56, 58.
reus 57.
robur 5.
rogatio 52, 54.
rostra 53.
pup.ó; 32.
Sacramentum dicëre 7.
sagittarii 7.
sa gum, sagülum, s. purpureum 10.
O'cizo; 36.
Sallustius 58.
O'cxÀ7ri~€t1i 26.
O'cxÀmztcxi 23.
O"lXlit~E~ 69.
Sappho 114.
sardnae 11.
satüra 124.
O'cxupmYip 25, 36.
scalae 16.
scorpio 16.
scripülum 148.

scutum 10.
secüres 48.
sella curülis 45.
O'"fIp.cxilim 27.
semiquinaria, semiseptenaria
144.
Semonides van Amorgos 115.
senatus 50; senätu movere 49;
senatum mittëre 52.
senatus consultum 52.
Senëca 135.
senten ti a iudicum 58.
sententiam dicëre, rogare 52.
sestertius 150.
sextari us 148.
Sextl:lis = Augustus 18.
signifer 5.
signum 5, signa inferre 14.
Silius Italicus 134.
Simonides van Ce os 115.
Sisenna 77.
O'xWOfjlOpOl 23.
O'Z"flliYJ 104, ta: chró '7X"fIli"Îj; 103.
O'XÓÀ07rEÇ 37.
socii ItaHci 6.
SocraJes 66, 90, 102.
Solon 73, 86, 113.
sophisten 63, 89.
Sophöcles 100.
Sosigënes 17.
O"7rEipct.t 34.
O'fjlSli~Óli"fl 25, 36; O'fjlgli~OliYitCXl 23.
spondeus 143.
spondiacus (versus) 144.
O'ta:~lOli 147.
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rrrdl7L!,-oll 103.
I7ramwrLXO: 114.
I7rC(rnp 149.
I7rC(~!,-6;

25.

statio 13.
I7rEIpC( 32.
I7rÉÀl.WI ri: iniC( 34.
stilus 58.
stipendium 7.
17rixeç 37.
I7rtX0!,-l.I~ic(t 103.
Stoa 97.
Stoïcijnen 97.
17róll.cx 26.
I7rpcx;yryóç 24, 82.
(J'rpcxrórrs2]ov 27.
(J'rpcxró; 37.
subscriptöres 57.
subsidia 14.
Suetonius 110.
suffragium 54, 55.
suggestus 13.
(J'uyx):nro; 83.
1715{J.~O),Oll 68.
(J'l.I!,-1!orLxd 114.
(J'l.IvrO::;etç 101.

rO:ifpo; 37.
rdçt;, rC(çiC(PXo; 24.

tegimentum 10.
reixo; 37.
reillWl 't'ei: 117't'iC( 34.
tela 10.
templum 5lo
tentoria 13.
Terentius 78.
tesséra 54.
testüdo 15, 112.
't'euxeC( 35.
~cO,iX.p.o;

29.

Thales 86.
104.
;:recxrpC;llln; 106.
Theocritus 119.
Theognis 113.
Theophrastus 97.
;:;ec.)pLXÓlI 106.
;:;epO:Trovre; 104.
thesis 143.
;:;el7!'-o;:;ércl.t 67.
Thespis 99.
;:rc;lltOt 29.
~ÉcXr .0011

l7ûll~nll'cx 26.

28.
3-wpcxç 24, 35.

synizesis 142.

;:;.00110; 115.

Tabella 54, 58.
tabernacülum 13.
tabuiata 15.
TacHus 109.
't'dÀcxllroll 149.
rO:1!"Il; 30.

~6Ào;

;:;p·n1l1.l; 30.
;:;.00110; 30.
Thucydides 84.
;:;l.I,uûn 104.

Tibullus 129.
orrÀct 25.
np.dv 70.
't'i;:;eo;:;C(i rei:
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tiranes 7.
toga praetexta (witte toga met
purperen zoom) 45; virïlis 38.
t"cixo; 28.
rcp.-h 144.
tormenta 15.
róçw(1a, t"OÇCll 25, 36.
roçórat 23, 35.
recxy~)oia 99.
redm~a 30.
triarii 5.
tribrachys 143.
tribunal 13.
tribüni miHtum 8; tribuni
plebis 46.
tribus 53, 54.
t"einooEç 30.
triumphus 8.
trochaeus 143.
rpoxoi 32.
,póm; 32.
'pono1 34.
tuba 6, 14.
tubicen 6.
tumultus 7.
tunica laticlavia 51, militaris 9.
turma 6.
turris 15.
Tyrtaeus 112.

U. R. = uti rogas 54.
umbo 10.
uncia 149.
Valerius Antias 77.
Valerius Flaccus 134.
vallum 13.
vallus 11.
Varro 133.
vasa 11.
Vergilius 59.
versus Saturnius 125.
vexillum, vexillarii 17.
veterani 7.
viae 13.
vigilia, vigiliae 13.
vineae 16.
Xenophanes 87.
Xenöphon 21.
çiaTI);

148.

çEG'roi Ài::Jot 29.
çirpoç 25, 36.

çua-,611 36.
Zeno de Eleaat 88, de Stoïcijn
97.
ZEJJÇ ÉpxEÎo; 28, G'&)!'ne 26.
Zeven wijzen 85.

31.
~(Jl'1"':'np 36.

~~llI"l)

~1.iy611

32, ~1.iïd 33.

De Ciceronis li bro Consolationis
scripsit

J. VAN WAGENINGEN.
Groningae, in aedibus P. NOORDHOFF, Aa. MCMXVI.

Prijs f 2.40.
In diesem, seinem neuesten Werkchen, hat sleh der durch selne früheren
Leistungen bereits rühmlich bekannte Verfasser die Aufgabe gestellt, den
Gedankengang und die Gliederung der verlorenen Trostschrift Ciceros über
den Tod seiner Tochter Tullia nach Möglichkeit zu rekonstruieren.
Der Verfasser dieser gelehrten, sorgfältigen und mit groszer Umsicht alles
vorhandene Material so wie alle Vorarbeiten berücksichtigendem Abhandlung
hat sich ohne Zweifel um die Forschung über Cic eros Consolatio ein Verdien st
erworben.
Woch. !ür klass Philol. 1917, No. I, Sp. 1.
W. STERNKOPF.
In de recapitulatie (hoofdstuk lIl) erkent van Wageningen volmondig, dat
uit den aard der zaak een restauratio Ciceronis Consolationis elementen van
onzekerheid zal bevatten. Toch meent hij, dat zijn ontwerp een beeld, zij
't een imago adumbrata, van het oorspronkelijk werk geeft. Ik geloof het met
hem: werkelijk is door een synthese, die mooi en methodisch tegelijk is,
niet maar een geraamte. maar iets levends opgebouwd.
Museum, 1917, No. 4, 87.
C. BRAKMAN Jz.

Prof. Or. J. VAN WAGENINGEN.

SENECA' S PHAEDRA I.
Met inleiding en aanteekeningen voorzien.

Prijs f 2.30.

SENECA' S PHAEDRA lI.
In het Nederlandsch vertaald.

Prijs f 1.10.

SENECA'S LEVEN EN MORAAL.
Voordracht, gehouden in de vergadering der Groningsche Literarische
Faculteitsvereeniging op Vrijdag 9 Febr. 1917.

Prijs

f

0.60.

IN AEDIBUS HEREDUM P. NOORDHOFF, GRONINGAE.

Prof. P. GROENEBOOM.

LES MIMIAMBES D'HERODAS
avec notes critiques et commentaire explicatif.

Prijs f 2.50.

SOPHOCLES' OEDIPUS REX,
bewerkt door Dr. J. M. FRAENKEL en Dr. P. GROENEBOOM.

2e druk

f

2.40.

SOPHOCLES' ELECTRA,
bewerkt door Dr. P. GROENEBOOM.

Prijs f 1.50.

J. B. KAN.

Opstellen ter vertaling in het Latijn.
Eerste stuk, 4e druk, met Woordenlijst. . . . . . . .
Tweede stuk, Syntaxis, 8e druk, met Woordenlijst. Herzien
door Dr. H. SMIT . . . . . . . . . . . . . .
Derde stuk, Se druk, met Woordenlijst. Herzien door Dr. H. SMIT

f 1.20

f
f

0.90
1.75

KAN en SCHRÖDER.

Bloemlezing uit Latijnsche Dichters,
Eerste stuk, 7e druk. Herzien door A. H. KAN .
Tweede stuk, 3e druk. Herzien door A. H. KAN
Derde stuk. . . . . . . . . . . . . .
UITGAVEN VAN P. NOORDHOFF TE GRONINGEN.

f 0.80
f 1.20
f 1.20

