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VOORREDE.
Hoe dikwijls niet komt het voor dat wij, die in onze
geestelijke beschaving in zoo sterke mate verbonden zijn
aan de Klassieke Oudheid, in onze zegswijzen beelden
daaraan ontleenen; en hoe menigmaal leverden die Oudheid en hare Mythologie de stof voor de beeldende of
litteraire kunsten als de dramatische van een Racine en
Shakespeare, Vondel en Grillparzer. Maar hoe dikwerf
ook komt het voor dat hij, die geen klassieke opleiding
genoot, noch beschikt over genoegzame kennis der Oude
Geschiedenis, niet vertrouwd is met de personen met wie
hij daardoor in aanraking komt en zoodoende veel van
zijn genot verloren gaat.
Zoo kan een woordenboek als het onderhavige menigeen bij lectuur of museumbezoek van nut zijn tot beter
verstand van het gelezene of aanschouwde. Toen ik dan
ook het boek eenmaal geschreven had, scheen het mij
toe dat bij ons huidig streven naar algemeene ontwikkeling en university-extension het ook voor anderen bruikbaar was om met veel wetenswaardigs van groote verscheidenheid in kennis te komen; te meer waar, naar reeds
opgemerkt, onze gansche geestelijke beschaving voor een
zoo groot deel geworteld is in de Klassieke Oudheid.
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VOORREDE

Het boek wil meer geven dan te vinden is in een algemeen conversations-lexicon, maar natuurlijk veel minder
dan een groot vakwoordenboek als dat van Friedrich
Lubker of William Smith. Het is dan ook niet bestemd
voor deskundige classici, maar voor ontwikkelde leeken,
die belangstellen in de Grieksch-Romeinsche Oudheid.
Daarom werd ook niet gestreefd naar eene onnoodige
volledigheid; integendeel, ik heb slechts het meer gewichtige en meest belangwekkende zoeken mee te deelen,
en gemeend gevoegelijk die personen te kunnen weglaten, welke van minder belang mogen geacht worden,
en evenzoo de eigenlijke Godenwereld, die van meer
algemeene bekendheid mag gerekend worden. Uit den
aard der zaak draagt zulk een keuze altijd een min of meer
subjectief karakter en neemt de een op, wat de ander zou
hebben weggelaten, evenals omgekeerd. Maar zoo iets
is nu eenmaal onvermijdelijk.
Verder heb ik gemeend mij tot persoonsnamen te
moeten beperken, maar toch een 40-tal aardrijkskundige
namen mede opgenomen, die m. i. niet mochten ontbreken. Van de omstreeks 525 titels behooren er ongeveer
150 tot de eigenlijke geschiedenis (vorsten, veldheeren
enz.); terwijl een 120 betrekking hebben op redenaars
en wijsgeeren, geleerden, schrijvers en kunstenaars, en
een 180 zich bezighouden met personen uit de mythologie en heldensagen, inclusief den Trojaanschen oorlog.
Het aantal onder die allen opgenomen vrouwen bedraagt
omstreeks 85.
Wat de schrijfwijze der namen betreft, heb ik na lange
aarzeling toch maar liever de bij ons nu eenmaal meest
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gebruikelijke Latijnsche transscriptie behouden, zonder
nochtans daarin strikt leerstellig te werk te gaan; terwijl ik
de Grieksche schrijfwijze, waar die aanmerkelijk afweek,
veelal als alternatief tusschen haakjes heb aangegeven. En
waar de schrijfwijze allicht tot eene verkeerde uitspraak
zou kunnen aanleiding geven, daar heb ik getracht door
een of ander aan de klinkers toegevoegd teeken de
juiste uitspraak te bevorderen.
Aangezien het boek berekend is op praktisch nut en
gebruik, heb ik er enkele lijsten van vorsten, Goden enz.
in opgenomen en verder een elftal met zorg bewerkte
stamboomen of geslachtslijsten er aan toegevoegd, die
velen, zooals gymnasiasten, ter verduidelijking van de
veelal ingewikkelde familierelaties kunnen van nut zijn
en goed te pas komen.') Evenzoo leek het mij niet ongewenscht, aan het slot van het boek een kort chronologisch
overzicht te geven van belangrijke gebeurtenissen, die
in den tekst nader vermeld werden.
Ten slotte past mij een woord van apenlij ken dank
aan mijn vriend Dr. van Eck, den kundigen en veelbelezen conrector van het Gymnasium te Leiden, voor de
hulp en belangstelling mij betoond bij het doorzien der
drukproeven en voor menige waardevolle opmerking,
waarvan ik een dankbaar gebruik kon maken.
Leiden, Maart 1929. W. F.
1 ) Zij zijn te vinden bij de namen Achilles, Aeneas, Agamemnon,
Cadmus, Eudokia, Nero, Oedipus, Philippus, Prometheus, Theseus
en Vandalen.

A.
Abderieten. De bewoners van Abdera, een stad aan
de Zuidkust van Thracië, geboorteplaats van Democritus
en Protagoras. De Abderieten stonden in den roep zich
te kenmerken door zekere domheid en onbevattelijkheid,
waardoor zij gemakkelijk vielen om den tuin te leiden;
de naam „Abderiet" gold daarom als een spotnaam en
leverde de stof voor menige anecdote.
Aborigines. De oorspronkelijke bewoners eenex landstreek, ook wel Autochthonen geheeten.
Abradátas. Volgens Xenophon in zijn Cyropaedie
een vorst van Susiana, die aanvankelijk met de Assyriërs
vocht tegen Cyrus, maar later diens bondgenoot werd op
aandrang zijner gemalin Panthea die, door Cyrus gevangen genomen, zeer eervol door den overwinnaar was
behandeld geworden. Bij de verovering van Lydië vond
hij den dood in een gevecht, waarop zijn over dat verlies
ontroostbare gemalin zelfmoord pleegde. Cyrus liet beiden met groote eer begraven en richtte op hun graf een
gedenkteeken op.
Achilles. De beroemdste held uit de Ilias, uitmuntend
in dapperheid en edelgezindheid. Om hem aan deelneming
aan den tocht naar Troje te onttrekken was hij door
zijn moeder in vrouwenkleeding verstopt aan het hof van
koning Lycomedes, bij wiens dochter Deïdamia hij tijdens
zijn verblijf aldaar een zoon Neoptolemus verwekte. Odysseus evenwel wist hem in de vermomming van reizend
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ACHILLES--ACIS

koopman te ontdekken door hem bij de uitstalling van
wapenen door het grijpen daarnaar zijn mannenaard te
doen verraden. Naar Troje mede opgetrokken, verslaat
Achilles bij de belegering der stad Priamus' zoon Troilus
en de Amazonenkoningin Penthesilea. Later weigert hij
verder mede te strijden, toen het opperste legerhoofd
Agamemnon hem wederrechtelijk zijn geliefde slavin
Briseis heeft ontnomen. Nadat evenwel zijn boezemvriend
Zeus X Aegina Chiron
Aeacus X Endeis
Telamon
Ajax

Peleus x Thetis

I

Achilles X Deidamia
Neoptolemus x Hermione

Patroclus gedood was door Hektor, joeg hij dezen in
woede na totdat hij hem had neergeveld. Hij zelf vond
den dood door een pijlschot van Paris, dat hem trof in
zijn hiel. Naar het heette, was namelijk Achilles over zijn
gansche lichaam onkwetsbaar geworden door de onder
als kind in de wateren van den Styx, behalve-dompeling
aan zijn hiel waaraan zijn moeder hem destijds had vastgehouden. Na het sneuvelen van den held gaf zijn nagelaten wapenrusting aanleiding tot een strijd tusschen
Odysseus en Ajax, waarbij zij aan eerstgenoemde werd
toegekend.
Acis. Een jongeling, bemind door de nimf Galatea.
en deswege gedood door den naijverigen cycloop Polyphemus, die hem bedolf onder een brok van den Aetna.
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Acontius. Een jongeling, verliefd geraakt op Cydippe,
een dochter uit voorname Atheensche familie. Door een
list wist hij haar tot gemalin te veroveren. In een tempel
van Artemis namelijk wierp hij haar een appel toe, waarop de woorden gegrift stonden : „Ik zweer bij Artemis
geen ander te zullen trouwen dan Acontius." Toen het
meisje nu onwillekeurig dat opschrift hardop had gelezen
en daarna den appel weggeworpen had, deed de Godin, die
de gelofte gehoord had, haar telkenmale ziek worden,
wanneer zij met een ander in 't huwelijk wilde treden,
zoodat ten slotte haar vader toestemde in een echt van
zijn dochter met Acontius.
Actaeon (Aktaioon). Thebaansch jager, kleinzoon van
Kadmus, die op een zijner tochten toevallig Artemis en
hare gezellinnen had zien baden en, deswege door de
vertoornde Godin in een hert veranderd, door zijn eigen
honden verscheurd werd.
Adonis. Een schoon jongeling, kleinzoon van Apollo,
die bemind werd door de godin Aphrodite, maar op de
jacht stierf aan eene wonde, hem door een everzwijn toegebracht. De Godin wist evenwel te verkrijgen, dat ook
na zijn dood haar beminde de helft des jaars bij haar
mocht vertoeven, evenals de natuur telkenmale na den
winter in de lente herleeft. Shakespeare wijdde aan deze
min zijn beroemd gedicht Venus en Adonis; en ook in
de schilderkunst is zij veelvuldig tot onderwerp gekozen.
Aeácus (Aiakos). Een zoon van Zeus en Aegina en
grootvader van Achilles en van Ajax; geboren op het
naar zijn moeder genoemde eiland Aegina en later koning
daarvan geworden. Op zijn bede werden door zijn godde-
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AEDON—AEGISTHUS

lijken vader op het ontvolkte eiland de mieren in menschen herschapen, die in verband daarmede den naam
Myrmidoniërs (van murmex mier) verkregen. Na zijn
dood werd Aeacus wegens zijn wijsheid en rechtvaardigheid nevens Minos en Rhadamanthus een der drie rechters
in de onderwereld.
Aèdon. Gemalin van Zethos, den schoonbroeder van
Niobe. Uit nijd over de groote kinderschaar van deze,
zoekt zij den oudsten zoon van Niobe te dooden, maar
treft bij ongeluk in het duister van den nacht haar eigen
eenig kind Itys. In wanhoop daarover, wordt zij door
Zeus uit medelijden veranderd in een nachtegaal.
Aegeus. Atheensch vorst, vader van Theseus. Toen
zijn zoon na dooding van den Minotaurus uit Kreta terug
wellicht in verdriet over zijn verloren Ariadne,-kerdn,
vergat volgens afspraak na een welgeslaagden tocht de
zwarte zeilen door witte te vervangen, stortte de vader,
die zijn zoon verloren waande, zich in wanhoop in de
zee, die sedert naar hem als de Aegeïsche werd betiteld.
Aegisthus (Aigisthos). Zoon van Thyestes en diens
dochter Pelopia, en opgevoed door zijn oom Atreus, die
de echtgenoot werd zijner moeder en Thyestes van den
troon gestooten had. Aegisthus nam geen deel aan den
Trojaanschen oorlog, maar leefde tijdens de afwezigheid
van zijn neef Agamemnon in overspel met diens echtgenoote Clytaemnestra, wier gemaal hij bij zijn terugkeer
doodde. Na daarop zeven jaren lang Mycene bestuurd te
hebben wordt hijzelf, tegelijk met de boeleerster, gedood
door haren zoon Orestes, die daarmede den dood zijns
vaders wreekt. (Zie stamboom bij Agamemnon).

AENEAS
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.Aenèas (Aineias). Trojaansch held, zoon van Anchises
en Aphrodite. Gedurende de belegering en ook na den
val van Troje als godinnezoon door de hulp der Goden
wonderdadig gespaard gebleven, begeeft hij zich op langZeus x Electra

I

Dardanus
Erichthonius
Tros

Ilus

Assaracus

Laomedon

Ka ys

Priamus

x Hecuba

Hesione

Anchises x Aphrodite

Teucer

Aeneas

x Telamon

I

Ascanius (Julus)
Procas (12de geslacht na Ascanius)
Numitor Amulius
Rhea Sylvia x Mars
Romulus

durige, door Vergilius bezongen zwerftochten. Hij komt
daarbij o. a. aan het hof van Dido (z. a.) te Carthago en
bereikt ten slotte na zeven jaren de landstreek Latium in
Italië, waar hij de koningsdochter Lavinia huwt die hem
een zoon Silvius baart. Zijn uit Troje medegebrachte
zoon Ascanius heet de stichter van Alba Longa, de moe-
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derstad van Rome. Op die manier zou de oorsprong der
Romeinen samenhangen met de uitgeroeide Trojanen,
hoewel hiervoor geen eigenlijke historische gronden zijn
bij te brengen. (Zie Romulus).
Aeschylus (Aischulos; 525--456). Oudste der drie
beroemde Grieksche treurspeldichters uit de 5de eeuw
v. C. Hij vocht mede in de slagen van Marathon, Salamis
en Plataeae en overleed te Gela op Sicilië. Herhaaldelijk
werd hij bekroond voor zijn tooneelstukken, waarmede
hij het Grieksche drama veredelde en die zich kenmerkten
door godsdienstige wijding en -wereldbeschouwing. Van
het meer dan 70-tal dat hij schreef, zijn er een zevental
bewaard gebleven, namelijk de Perzen, de geketende Prometheus, de Zeven tegen Thebe, de Smeekelingen en de
trilogie der Oresteia, bestaande in Agamemnon, de Offerplengsters en de Eumeniden. (Zie ook bij Sophocles).
Aesculapius (Asklepios). Zoon van Apollo en God
der geneeskunde, die zelfs gestorvenen als Hippolytus
weer tot leven wist te brengen en daarom door Zeus
op verzoek van Hades, den God der onderwereld, met
zijn bliksem gedood werd. Zijn zinnebeeld is een door
een slang omwonden staf of ook een haan, welke dieren
de voorzichtigheid en de waakzaamheid voorstellen.
Hoofdzetel zijner vereering was de stad Epidaurus.
Hygiëa en Panacea (z. a.) zijn zijne dochters.
Aesópus (Aisopos). Grieksch fabeldichter uit de 6de
eeuw v. C. Hij was, evenals later de wijsgeer Epictetus,
een vrijgemaakte slaaf.
Aethra. Van vaderszijde een kleindochter van Pelops
en moeder van Theseus. Toen de Dioscuren hun door
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haar zoon geroofde zuster Helena kwamen terughalen,
voerden zij haar mede naar Sparta, vanwaar zij later
als slavin van Helena mede naar Troje trok om eerst bij
de verwoesting dier stad door hare kleinzoons Demophon
en Akamas bevrijd te worden.
Aëtius. (395--454). Een groot staatsman en krijgsoverste uit de 5de eeuw, een man met groote heerschersgaven, die een kwart eeuw lang het West-Romeinsche rijk
beschermde tegen de opdringende Germaansche volks
barbaren, o. a. door hen tegen elkander uit-stamen
te spelen, en die met hun medewerking (Franken, Westgothen en Burgondiers) in 451 Attila met zijn Hunnen
wist te verslaan bij het huidige Chalons-sur-Marne, in
welken slag de Gothenkoning Theodorik kwam te sneuvelen. Tot dank voor al die onschatbare diensten werd hij
drie jaren later (21 Sept. 454) door Keizer Valentinianus III
eigenhandig omgebracht, evenals een halve eeuw te voren
aan den voortreffelijken Stilicho dat lot door Honorius
was ten deel gevallen. Valentinianus had daardoor
„zijn rechterhand afgehouwen met de linker". Gelukkig
werden de onwaardige keizer en zijn handlanger, de
kamerheer Heraclius, een half jaar later, 16 Maart 455,
zelven omgebracht door een paar getrouwe aanhangers
van Aëtius op bevel van Petronius Maximus, wiens vrouw
de keizer onteerd had.
Agamëdes. Het verhaal gaat, dat deze met zijn broeder Trophonius een schatkamer bouwde voor koning
Hyrieus in Boeotië, maar daarbij in den wand een bewegelijken steen aanbracht, waardoor zij later ongemerkt kon
binnensluipen en schatten rooven. Toen nu evenwel,-den
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AGAMEDES—AGAMEMNON

nadat de diefstallen ontdekt waren, Agamedes in een uitgezetten strik was gevangen, sloeg zijn broeder om herkenning te voorkomen hem het hoofd af, voor welke
euveldaad hij later door de aarde werd verzwolgen.
Merkwaardigerwijze vindt men een gelijkluidend ver
als het zooeven genoemde bij Pausanias, ook bij-hal
Herodotus, waar het betreft een schatkamer van den
Egyptischen koning Rhampsinitus, welk verhaal wellicht
in Egypte is overgenomen uit Grieksche bronnen en
overgeplant op eigen bodem.
Agamemnon. Vorst van Argos (Mycenae), broeder
van Menelaus, echtgenoot van Clytaemnestra en vader van
Iphigenia, Electra en Orestes. Als machtigste der Grieksche
Zeus
Tantalus
Pelops x Hippodamia
Atreus

Zeus en Antiope
Niobe X Amphion

Zethun

Thyestes

Agamemnon Menelaus Aegisthus
Orestes X Hermione Erigone

I

Tisa enen

Penthilos

vorsten tot opperbevelhebber van het Grieksche leger
tegen Troje gekozen, was hij bereid, toen Artemis door
windstilte den veldtocht tegenwerkte en de vloot die de
troepen vervoerde tot werkeloosheid doemde, zijn dochter
Iphigenia (z. a.) te offeren om daardoor de Godin te verzoenen. Na de inneming van Troje viel hem Priamus'

AGATHOCLES--AGESILAUS
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schoone dochter Cassandra als krijgsbuit ten deel; maar
bij den terugkeer in zijn rijk werd hij met medewerking
zijner gemalin vermoord door Aegisthus (z. a.) hetzij aan
den maaltijd, hetzij in het bad. Zeven jaren later werd
die moord gewroken door zijn zoon Orestes.
Agathöcles (361-289). Tyran van Syracuse. Oor
een pottebakkerszoon, wist hij door de gunst-spronkelij
van het volk in 317 v. C. zich van het gezag over de stad
meester te maken. Daarna zocht hij de Carthagers uit
Sicilië te verdrijven en, toen hij in 311 bij Himera was
verslagen, den oorlog naar Afrika te verplaatsen, maar hij
moest vandaar wegens onlusten in eigen land in 307 terug
Ook verder bleef hij een machtig en strijdlustig-kern.
vorst, totdat hij als 72-jarig grijsaard ten offer viel aan
de lagen van zijn kleinzoon die, na eerst den wettigen
troonopvolger te hebben uit den weg geruimd, naar het
heet zijn grootvader deed sneven door middel van een
vergiftigden tandenstoker.
Agesilàus (442-358). Een der beroemdste Spartaansche
vorsten, die niet minder dan veertig jaren lang regeerde,
nadat hij in 398 zijn halfbroeder Agis II was opgevolgd.
Vier jaren later in 394 versloeg hij de vereenigde, door
Perzië omgekochte Grieken bij Coronea; maar in 371
moest hij na den slag bij Leuctra, die door Epaminondas
was gewonnen, de oppermacht van Thebe erkennen. Na
zijn langdurige regeering stierf hij op meer dan 80-jarigen
leeftijd in ongebroken kracht. Mank en onaanzienlijk van
uiterlijk, muntte hij nochtans uit door een geestkracht
en vastberadenheid, die door Nepos en door Plutarchus
zijn beschreven en door Xenophon bewierookt.
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AGRICOLA-AGRIPPINA

Agricola (40-93). Een voortreffelijk Romein van den
ouden stempel, even bescheiden als dapper. Schoonvader
van Tacitus, die zijn leven beschreef, welke biographie
eerst het licht kon zien na den dood van keizer Domitianus.
De keizer toch had Agricola, nadat deze een zevental
jaren (78-85) zoowel door krijgsdaden als door
ordelievendheid en gerechtigheid op uitnemende wijze
het bestuur over Britannie gevoerd had, den bekwamen
en verdienstelijken staatsdienaar, die den lof zijner landgenooten inoogstte, uit naijver teruggeroepen. Ja het
schijnt zelfs niet eenmaal geheel uitgesloten dat hi] hem,
hoe teruggettokken hij ook na zijn terugkeer leefde, door
vergif deed omkomen, evenals Agricola's vader Julius
Graecinus indertijd op Caligula's bevel, uit naijver op zijn
voortreffelijkheden was terechtgesteld geworden, waarna
Agricola's even voortreffelijke moeder Julia Procilla zijn
opvoeding had ter hand genomen.
Agrigentum. Bij de Grieken Acragas geheeten; het
huidige Girgenti met zijn prachtige bouwvallen, zooals
die van een aan Zeus gewijden tempel. De stad lag dicht
hij de zuidkust van Sicilie, en het was hier dat in het
midden der 6de eeuw v. C. de wreede tyran Phalaris
regeerde en een eeuw later de wijsgeer Empedocles leerde,
terwijl kort daarop in 406 de stad verwoest werd door
de Carthagers.
Agrippina. Echtgenoote van Germanicus, dien zij tot
aan zijn dood in 17 n. C. op zijn veldtochten vergezelde
en wien zij vele kinderen schonk, o. a. Caligula en Nero's
moeder Agrippina. De laatstgenoemde huwde in 49 als
derden echtgenoot haar oom keizer Claudius, die in
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54 door haar werd vergiftigd om haar zoon uit eerste
huwelijk Nero aan de regeering te helpen, nadat deze op
haar aandrang door den zwakken Claudius als zoon
was geadopteerd. Nadat Nero Claudius' eigen zoon
Britannicus had doen vergiftigen, deed hij in 59 zijn
buitengewoon heerschzuchtige moeder, mede op aandrang van zijn gemalin Poppaea Sabina, ombrengen, —
de vrouw die hem niet alleen het leven had geschonken,
maar ook aan zijn troon had geholpen.
Ajax. Zoon van Telamon, vorst van Salamis, en neef
van Achilles, na wien hij de beroemdste held der Grieken
mag heeten in den Trojaanschen oorlog. In verbeten wrok
over de onverdiende en beleedigende nederlaag, geleden
tegenover Odysseus in de toewijzing van Achilles' wapen
pleegde hij zelfmoord door zich in zijn zwaard te-rusting,
storten, -- het zwaard dat hij van Hektor na een ridderlijk
onbeslist tweegevecht ten geschenke had gekregen. Zijn
geliefde, door hem buitgemaakte slavin Tecmessa baarde
hem een zoon Eurysaces, en Sophocles wijdde aan hem
een zijner treurspelen. Geslachtslijst zie bij Achilles.
Alarik (== al-rijk). Groot koning der Westgothen, die
in 376 den Donau waren overgetrokken. In 393 bij keuze
tot hun vorst uitgeroepen, verwoest hij eerst in 396
Griekenland en bedreigt hij Constantinopel. Later, na
Italië te zijn binnengedrongen, wordt hij aanvankelijk door
Stilicho in 403 verslagen; maar na diens vermoording
neemt hij op 24 Aug. 410 de stad Rome in, om kort daar
weg naar Sicilië in Zuid-Italië te sterven in de-naop
kracht zijns levens en er op Germaansche manier in de
bedding van een rivier te worden begraven.
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ALBOIN-ALCIBIADES

Alarik wordt, eveneens bij keuze, opgevolgd door zijn
zwager en medeveldheer Ataulf ( = Adolf, edel wolf), die
vrede sluit met de Romeinen en in 414 huwt met Placidia,
de zuster van Honorius, om daarna uit Zuid-Gallie te trekken naar Spanje, waar hij in Barcelona vermoord wordt,
maar waar de West-Gothen eindelijk na lange zwerftochten rust vinden, althans drie eeuwen lang, totdat zij in
711 door de Muzelmannen werden overwonnen.
Alboin. Koning der Longobarden, die in 568 over de
Alpen trok en in de Povlakte het rijk Lombardije grondvestte. Naar het heet werd hij in 573 vermoord op aandrijven van zijn gemalin Rosamunde, dochter van den
door hem overwonnen en gedooden koning der Gepiden
Kunimund, omdat hij haar op een feestmaal gedwongen
had te drinken uit den schedel haars vaders,
Alcestis. Echtgenoote van Admetus, een koning in
Thessalie, voor wien zij zich opofferde am hem den dood
te besparen, maar die daarna aan de aarde werd hergeven
en uit de onderwereld terugkeerde, hetzij dan door
Persephone's, hetzij door Herakles' hulp. Aan haar wijdde
Euripides een zijner treurspelen, Gluck een zijner operas.
Alcibiades. Een Athener van edele afkomst, achterkleinzoon van Cleisthenes, uitmuntend naar lichaam en
geest, vol van deugden en ondeugden, en nevens groote
veelzijdige bekwaamheden wuft, ijdel, overmoedig en
eerzuchtig van karakter, waarop Socrates tevergeefs een
verbeterenden invloed zocht te oefenen. Beiden redden
elkander in veldslagen het leven. In 415 wist Alcibiades
zijn stadgenooten te bewegen tot de noodlottige expeditie naar Sicilie, vanwaar hij al spoedig, aangeklaagd
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van heiligschennis, werd teruggeroepen. Hij nam toen
de wijk naar het vijandige Sparta, waar hij een goed
onthaal vond, maar vanwaar hij wederom moest vluchten wegens verdenking van overspel met de koningin
Timea, gemalin van Agis. Zoo verzeilde hij bij den
Perzischen satraap Tissaphernes, dien hij voor Athene
wist te winnen; terwijl hij door welgelukte zeeslagen voor
zijn vaderstad de oppermacht ter zee wist te heroveren.
Daardoor bij de Atheners weer in genade aangenomen,
moest hij opnieuw de volksgunst verbeuren en werd hij
in 404, na den val van Athene, in het gebied van den
satraap Pharnabazus, waar hij een schuilplaats gezocht
had, in zijn 46ste levensjaar met pijlschoten omgebracht
door gehuurde sluipmoordenaars van Sparta tot straf voor
zijn trouweloosheid. Het slot van Alcibiades' leven doet
denken aan dat van Themistocles.
Alcyone. Echtgenoote van den op zee verdronken
Ceyx, die in smart daarover zich in zee stort en dan
tegelijk met haar gemaal, in een ijsvogel wordt veranderd.
Alemannen. Germaansche volksstammen, wonende in
het gebied tusschen Rijn, Main en Donau en in 496 door
koning Chlodwig gebracht onder Frankisch gezag.
Alexander de Groote (356-323). De wereldberoemde
vorst der Oudheid van zoo groote genialiteit en energie,
dat slechts een Caesar of Napoleon met hem kunnen
vergeleken worden. Evenals bij dezen duurde zijn glansrij ke loopbaan niet langer dan een 12 a 15 jaren, maar
dan ook in des te feller schittering, om als een komeet
plotseling weer te verdwijnen.
Na eerst zijn opleiding genoten te hebben van den
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wijsgeer Aristoteles en reeds bij Chaeronea als aanvoerder
der ruiterij roemrijk te hebben meegestreden, volgt
Alexander op nog slechts 20-jarigen leeftijd zijn vermoorden vader Philippus in de regeering. Kort daarop tuchtigt
hij het opstandige Thebe door na de inneming der stad
deze nagenoeg volkomen te slechten (335). Hij steekt
dan naar Klein-Azië over met een leger vol voor
krijgsoversten en verslaat daarmede eerst aan-treflijk
den Granicus in het Noordwesten (Mei 334), dan een
jaar later bij Issus in den Zuidoostelijken hoek van KleinAzië (Nov. 333) een overweldigend talrijker Perzisch
leger dat hem is tegemoet getrokken. Na den laatstgenoemden slag valt hem, ook in Damascus, een reusachtige
buit in handen, waaronder de moeder, de vrouw en de
kinderen des konings, die zich in diens legerkamp ophielden. Dan daalt hij langs de kust der Middellandsche
zee af naar het Zuiden, neemt na een langdurig beleg het
bijkans onneembare Tyrus en de vesting Gaza en trekt
vervolgens Egypte binnen, waar hij de naar hem genoemde
en later zoo uiterst gewichtige havenstad Alexandrië
sticht en de ver en eenzaam gelegen oase van Jupiter
Ammon in de Lybische woestijn gaat opzoeken, waar hij
het orakel raadpleegt, dat hem verklaart tot een afstammeling van Zeus (332). Nu spoedt hij zich weer naar
Mesopotamië, waar hij bij Gaugamela voor de derde
maal, en thans voorgoed, de legermacht van den Perzischen
koning Darius verslaat en diens hoofdstad Persepolis binnentrekt, waar het koninklijk paleis wordt in brand gestoken. Den koning zelven vervolgt hij op zijn vlucht naar
het ver Noordoostelijk gelegen Bactrië, maakt zich mees-
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ter van diens moordenaar, den satraap Bessus, en trekt
later nog verder naar Indië, waar hij in het gebied van
den boven-Indus weer een groote overwinning behaalt
op koning Porus (327). Hij zakt dan den Indus af, stuurt
zijn vlootvoogd Nearchus door de Perzische golf en trekt
zelf met het leger door de onherbergzame streken van
Zuid-Perzië naar Susa. Hier komt eindelijk het leger en
hijzelf tot rust en trouwt Alexander met een der dochters
van den gedooden Perzischen vorst, nadat hij reeds eenige
jaren vroeger met de in Bactrië buitgemaakte Roxane was
in 't huwelijk getreden. Maar al spoedig wordt hij hier,
wellicht mede door zijn roekelooze levenswijze, door een
ziekte aangetast, die hem ten grave sleept op eerst 32jarigen leeftijd ; een leeftijd waarop de meesten, zooals
ook Caesar, hun voornaamste levenswerk nog moeten aan
Een energieontplooiing als de zijne scheen niet-vange.
bestemd om een langduriger tijdperiode te kunnen standhouden. Na zijn dood vonden zijn vrouwen, en kinderen
een gewelddadig einde ten gevolge van gruwelijke heerschzucht of naijver; terwijl het door hem opgebouwde
rijk uiteenviel, waarbij zijn onderbevelhebber Seleucos
een Syrische, Ptolemaeus een Egyptische dynastie grond
beide drie eeuwen lang standhielden tot op-vest,di
de dagen van Pompejus en Octavianus, de laatste van
welke eindigde met den dood van Cleopatra.
Bij zijn plotselingen dood ging Alexander, evenals
later Caesar, zwanger van allerlei grootsche plannen voor
de toekomst, die thans onuitgevoerd bleven. In zijn karakter had de vorst veel trekken overgeërfd zoowel van zijn
vader als van zijn moeder. Hij was uiterst dapper en eer-
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zuchtig en steldezich gaarne den Homerischen held Achilles
ten voorbeeld. Nimmer zag hij op tegen gewaagde ondernemingen en nimmer spaarde hij zichzelf in den slag of bij
de bestorming eener stad, maar steeds ging hij vooraan,
werd herhaaldelijk gewond en moest een paar malen, eerst
door zijn veldheer Klitus bij den Granicus, later door
Ptolemaeus in Indie, bij zijn doldriftige voortvarendheid
uit dreigend doodsgevaar gered worden. Tegenover tegenstanders gedroeg hi] zich in den regel ridderlijk en edelmoedig, maar hij kon moeilijk afkeuring en tegenspraak
verdragen en was niet ongevoelig voor vleierij. Dikwijls
ook liet hij zich door drift meesleepen, mede onder den
invloed van sterken wijn, want hij was geenszins afkeerig van drinkgelagen met zijn krijgsmakkers. Ook liet hij
zich nu en dan verleiden tot onrechtvaardige behandelingen, zooals van zijn ouden generaal Parmenio en van
Batis, den moedigen verdediger van Gaza, In menig opzicht bleek Alexander geneigd om, tot ergemis en misnoegen van vele zijner Macedonische krijgslieden,Oostersche
zeden aan te nemen en Oostersche huldiging te eischen;
terwijl hij de huwelijkssluiting zijner veldheeren met
Aziatische vrouwen aanmoedigde om daardoor het Oosten en het Westen met elkander te verbinden en te versmelten.
Van Alexander's jeugdig, edel en geestdriftig uiterlijk
zijn ons vele afbeeldingen bewaard gebleven; o. a. maakte
de beroemde beeldhouwer Lysippus vele beelden van
hem. Evenzoo is ons van zijn romantisch en heldhaftig
leven met zijn vele krijgsbedrijven menige beschrijvinguit
de Oudheid overgeleverd, zooals die van Plutarchus en
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van Arrianus, die weer gebruik maakten van de gegevens
hun verstrekt door de aanteekeningen van Aristobulus,
Nearchus, Callisthenes e. a. Daardoor zijn wij in staat ons
een goed en volledig beeld te vormen van den grooten
en genialen jeugdigen vorst. (Stamboom zie bij Philippus).
Althaea. Zie bij Meleager.
Amalasuntha (Amalaswintha). Een dochter van Theodorik den Grooten, die na diens dood 8 jaren lang het
bewind voerde voor haar zoon Athalarik, die evenwel
door slechte levenswijze reeds op 16-jarigen leeftijd in 534
stierf. Haar dochter Mataswintha huwt met Witiges, den
lateren koning der Oostgothen. Een tante van Amalasuntha
was Amalafrida, zuster van Theodorik en echtgenoote van
den Vandalenkoning Thrasamund. De zoon van deze
Amalafrida, Theodahad, liet zijn nicht Amalaswintha
dooden in 535.
Amalthèa. De geit die den uit Rhea geboren Zeus
zoogde op het eiland Kreta, waar het kind door de moeder werd verborgen gehouden voor zijn vader Kronos,
opdat het niet evenals hare andere kinderen door dezen
zou worden verslonden. Van die geit stamt de zoogenaamde hoorn des overvloeds. Volgens anderen was
Amalthea niet de naam van de geit zelve, maar van de
nimf, aan wie de geit toebehoorde.
Amásis. Koning van Egypte 570-526 v. C., onder
wiens langdurige regeering het rijk naar de getuigenis
van Herodotus in grooten bloei verkeerde wat betreft
handel, landbouw en nijverheid, mede ten gevolge van
zijn begunstiging der Grieken, met wie het verkeer door
hem zeer werd aangemoedigd, terwijl hij een bondge2
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nootschap sloot met Polycrates van Samos. Maar reeds
een jaar na Amasis' dood werd zijn rijk veroverd door
den Perzischen koning Cambyses.
Amazonen '). Een mythisch volk van krijgshaftige
vrouwen, geregeerd door een koningin en gerekend afkomstig te zijn uit de buurt van den Caucasus. Herhaaldelij k worden zij vermeld: Herakles ontrooft der vorstin
Hippolyte haren gordel; Theseus schaakt haar zuster
Antiope; Achilles overwint vóór Troje Penthesilea en
ook Bellerophon heet met de Amazonen gevochten te
hebben. Gewoonlijk worden zij afgebeeld als te paard
strijdende.
Ammonium. Oase, midden in de Lybische woestijn
gelegen op twaalf dagreizen afstands ten Westen van
Memphis. Het is de huidige oase Siwah, destijds beroemd
om zijn aan Jupiter Ammon, oorspronkelijk een Egyptische godheid, gewijden tempel, waar het orakel veel
werd geraadpleegd en die ook door Alexander den-vuldig
Grooten bij zijn tocht naar Egypte bezocht werd.
Amphion. Zie bij Dirce en bij Niobe.
Anacreon. Grieksch liesdichter uit de Ede eeuw v. C.,
van wien weinig is bewaard gebleven. Hij leefde eerst
op Samos onder Polycrates, later in Athene onder Hipparchus.
Anaxagóras (500-428). Een wijsgeer uit de Ionische
school, geboortig uit Lydië, die na vele reizen zich vestigde
in Athene als vriend en tijdgenoot van Pericles. Ook
1) De naam volgens sommigen afgeleid van a en mazos =
borst
en dan beteekenend borsteloos, om aan te duiden het slagvaardig
en onvrouwelijk karakter.
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Euripides en Thucydides telde hij onder zijn leerlingen.
Later van ongodisterij aangeklaagd, verliet hij de stad en
vestigde zich te Lampsacus, waar hij hoogbejaard stierf.
Hij leerde het bestaan van een onstoffelijken geest als
ziel en beginsel van het Heelal.
Anaxaréte. Een meisje op Cyprus, dat door hare koelheid haren minnaar Iphis er toe bracht zich in haar deur
op te hangen, en toen zelfs niet door den aanblik daarvan
geroerd werd, om welke onbewogenheid Aphrodite haar
tot straf veranderde in een steenen beeld.
Anchises. De vader van Aeneas, dien hij verwekte
bij de godin Aphrodite, welke door zijn schoonheid bekoord was. Toen hij evenwel later op die gemakkelijke
en vleiende overwinning zich beroemde en verhoovaardigde, sloeg Zeus hem met zijn bliksem tot blindheid of
lamheid. Bij de verovering van Troje wordt hij door zijn
zoon op de schouders uit de brandende stad gedragen
en verder op zijn zwerftochten meegevoerd, totdat hij
onderweg op Sicilië sterft.
Andröclus. De naam van een weggeloopen slaaf uit
den eersten keizertijd, die, na weer te zijn opgevangen,
veroordeeld werd in de arena te worden geworpen ten
prooi voor de wilde dieren. Maar een der leeuwen scheen
hem te herkennen en ging hem als een hond likken. Bij
navraag bleek, dat hij dezen eertijds in de woestijn van
een pijnlijken doorn in den poot bevrijd had, waarvoor
het dier hem ook thans nog zijn dankbaarheid betoonde.
De slaaf werd vrijgelaten en hem de leeuw ten geschenke
gegeven.
Androgens. Zie Minos.
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Andromáche. De edele en eerbiedwaardige echtgenoote van den Trojaanschen held Hektor, die na de ver
stad aan Achilles' zoon Neoptolemus als-woestingdr
slavin werd toebedeeld, en later na diens dood de echtgenoote werd van Hektor's broeder Helenus, die mede
naar Epirus was getrokken. Andromache leverde de stof
voor een van Euripides' treurspelen, evenals later voor
een tragedie van Racine.
Andromëda. Dochter van den Aethiopischen koning
Cepheus, die door haren vader aan een rots werd vastgeklonken ter bezwering van een zeemonster, door
Poseidon afgezonden ter bestraffing van de grootspraak
harer moeder Cassiopeia. Na door den held Perseus uit
haren kachelij ken toestand te zijn bevrijd, werd zij diens
echtgenoote en baarde hem Electryon, den grootvader
van Heraktes. Bij haren dood werd haar een plaats aan
onder de sterren, evenals aan hare moeder dat-gewzn
lot te beurt viel.
Antaeus. Een reus, zoon van Poseidon en Gaea, die
onoverwinlijk was zoolang hij met zijn moeder-aarde in
verbinding bleef. Toen Hercules evenwel dat geheim ontdekt had, werd hij door dezen geworgd, na eerst door
hem van den grond te zijn getild.
Anténor. Aanzienlijk en eerwaardig grijsaard onder de
Trojanen, die dezen tevergeefs de uitlevering van Helena
aan de Grieken aanried, maar als belooning daarvoor
bij de verwoesting van Troje door de overwinnaars gespaard werd, als eenige die nevens Aeneas aan de slachting
ontkwam.
Antigone. Dochter van koning Oedipus, uitmuntend
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door opofferende liefde jegens haar vader en haar broeder. Want na eerst haren blinden en hulpbehoevenden
vader op zijn zwerftochten begeleid te hebben, begraaft
zij later, ondanks het door koning Kreon uitgevaardigd
verbod, het lijk van haar in den strijd gevallen opstandigen broeder Polynices. Tot straf daarvoor vindt zij
zelve den dood in een onderaardschen kerker; terwijl
uit verdriet daarover haar verloofde Haemon, een zoon
van Kreon, zich het leven beneemt. Antigone vormt de
stof van Sophocles' wellicht schoonste treurspel.
Antigónus. Uitstekend, maar bovenmatig eerzuchtig
generaal van Philippus en van Alexander den Grooten,
wien na den dood des laatsten Syrië en een deel van KleinAzië ten deel vallen. Hiermede niet tevreden, tracht hij
met medehulp van zijn bekwamen zoon Demetrius zijn
gebied zooveel mogelijk uit te breiden, totdat hij in 301
door een coalitie van Cassander, Ptolemaeus, Seleucus en
Lysimachus bij Ipsus in Phrygië wordt verslagen en in
dien slag op 80-jarigen leeftijd sneuvelt.
Antinous. Een schoon jongeling uit Bithynië, geliefd
bij keizer Hadrianus, dien hij op zijn vele reizen vergezelt,
totdat hij al dan niet door zelfmoord in den Nijl
verdrinkt, waarop de keizer in tal van beelden zijn nagedachtenis eert. Een prachtig van hem bewaard gebleven
beeld bevindt zich in het Nationale Museum te Napels.
Antiope. Eene Amazone, zuster der koningin Hippolyte, geschaakt door Theseus en moeder van diens zoon
Hippolytus. Voor eene andere Antiope, zie bij Dirce.
Antipater. Voortreffelijk Macedonisch veldheer tijdens
Alexander. d. Gr. Hij bedwong de opstandige Grieken eerst
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in den slag bij Megalopolis (330), later in dien bij Crannon
(322). In 319 gestorven, werd hij in de regeering opgevolgd eerst door Polysperchon, later door zijn eigen
zoon Cassander.
Antisthenes. Atheensch wijsgeer, leerling van Sócrates en stichter van de Cynische school, welker leer hij
onderwees in het gymnasium Cynosarges. In afwijking
van Plato, was hij afkeerig van metaphysische bespiegeling en hechtte hij de meeste waarde aan de prediking
der moraal, welke hij deed berusten op zelf beheersching,
behoefteloosheid en eene zoo groot mogelijke onafhankelijkheid van uitwendige omstandigheden. Zijn beroemdste
leerling was Diogenes.
Aphrodite. De godin der schoonheid en der liefde,
zoogenaamd geboren uit het schuim der zee (anadyomene).
Officieel de echtgenoote van Hephaestus, beminde zij in
werkelijkheid den krijgsgod Ares en tal van andere
schoone mannen als Adonis en Anchises. Bij het verwek ken van liefde is haar zoon Eros, Amor of Cupido haar
behulpzaam, gewapend met zijn boog en pijlen, waarmede hij de harten zijner slachtoffers treft. Inzonderheid
werd Aphrodite vereerd op het eiland Cyprus (in Paphos),
en ontelbare malen werd zij afgebeeld door de groote
beeldhouwers als Praxiteles en Scopas. Men denke slechts
aan de Venus van Knidos en die van het Capitool, aan
die van Melos te Parijs of van de Medici in Florence.
Ook tal van beeldhouwers uit later tijd, zoowel als schilders, hebben begrijpelijkerwijze Aphrodite als toonbeeld
van bekorende -zinnelijke schoonheid tot stof hunner
werken gekozen.

APPIANUS--ARACHNE

23

Appianus. Geschiedschrijver uit de 2de eeuw, die eene
Romeinsche geschiedenis schreef in 24 boeken, verdeeld
naar de verschillende deelen en volkeren des rijks : een
soort van compilatie, waarin vooral de krijgsgeschiedenis
werd behandeld en de geleidelijke uitbreiding des rijks
van de stichting van Rome tot aan Augustus. Van die
24 boeken is slechts een gedeelte bewaard gebleven.
Apulèj us. Romeinsch, uit Noord-Afrika afkomstig
schrijver uit de 2de eeuw, van wiens geschriften inzonderheid bekend is het aan een oudere bron ontleende verhaal
van den gouden ezel (Metamorphoseon), waarin zekere
Lucius in een ezel wordt veranderd en waarin ook voorkomt de romantische geschiedenis van Amor en Psyche,
later o. a. bewerkt door den Oostenrijkschen dichter
Hamerling.
Aquileia. Een van de sterkste en belangrijkste vestingen van het Romeinsche rijk, gesticht in 182 v. C. dicht
bij de kust aan het Noordelijk uiteinde der Adriatische
Zee ter bescherming van Italië tegen de barbaren van
het Noordoosten. In 452 werd de welvarende stad na
herhaaldelijke bestorming door Attila ingenomen en
geslecht, welk feit een gedeelte der vluchtende bevolking voerde tot de stichting van het nabijgelegen
Venetië.
Arachne. Dochter van een purperverwer uit Colophon,
die zich vermat Athene uit te dagen tot een wedstrijd op het
weefgetouw. Tot straf werd het door haar geleverd bui
kunstig werk, waarin de liefdesavonturen der-tengwo
Goden waren weergegeven, door de Godin vernietigd,
zoowel uit spijtigheid als uit verontwaardiging over het
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gekozen onderwerp. In verdriet over de vernieling van
haar werk verhing zich het meisje, dat daarop veranderd
werd in een spin, die eveneens zeer kunstvolle weefsels
weet saam te stellen.
Arcadia. Een bergland in het midden van de Peloponnesus, genoemd naar Arcas (zie bij Callisto). Het werd
geroemd als het paradijs van Griekenland en door dichters
bezongen om zijn eenvoudige patriarchale zeden.
Archimedes (287-212). De grootste wiskundige der
Oudheid; beroemd meet- en werktuigkundige, die groote
diensten bewees aan Syracuse bij het beleg door de
Romeinen onder Marcellus in den tweeden Punischen
oorlog, maar die bij de inneming dier stad gedood werd
door een soldaat, terwijl hij verdiept zat in zijn berekeningen. Bekend zijn o. a. zijn hefboomen en werp
zijn katrol en zijn schroef ter wateroppom--machines;
ping; zijn becijfering van de verhouding tusschen
omtrek en doorsnede van den cirkel, alsmede die van
den inhoud van bol en cylinder; zijn hydrostatische wet
eindelijk betreffende het gewichtsverlies van voorwerpen
in vloeistoffen (het bekende heurêka !). De laatste en beste
uitgave zijner werken is die van Heiberg (1881).
Argonauten. De Grieksche helden, vijftig in getal,
die onder aanvoering van Jason op het schip Argo den
tocht ondernamen ter verovering van het gouden vlies,
dat in Colchis aan de Zwarte zee door een vervaarlijken
draak bewaakt werd (zie bij Phrixus). Aan dien tocht
nam de bloem der Grieksche helden deel, zooals Herakles
en Theseus, Meleager en Laërtes, evenals de zanger Orpheus.
Het doel werd bereikt, dank zij den toovermiddelen ver-
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strekt door de op Jason verliefd geraakte koningsdochter
Medea (z. a.).
Argus. Met zijn met oogen bezaaid lichaam werd deze
door Hera op wacht gesteld bij de door haren gemaal
geliefde Io. Hermes evenwel doodde hem op bevel van
Zeus door hem het hoofd af te slaan, na hem eerst met zijn
fluittonen in slaap gewiegd te hebben; waarop Hera zijn
talrijke oogen plantte in den staart van haar lievelingsvogel den pauw. Met 't oog op deze geschiedenis spreekt
men nog steeds van Argusoogen ingeval van eene achter
bewaking en bespieding.
-dochtige
dochters
van
der
koning
Kreta,
Minos
op
Ariadne. Een
die den held Theseus hielp aan een kluwen om hem bij
zijn terugtocht den weg te doen vinden in het labyrinth,
nadat hij den Minotaurus zou gedood hebben. Later
vlucht zij met Theseus, maar wordt op het eiland Naxos
door haar minnaar in gevolge van een droom verlaten,
waarop zij de vrouw wordt van den god Dionysos, die
haar aantreft in haar eenzaamheid. Het welbekende beeld
van Dannecker stelt haar voor, gezeten op een panter,
een der dieren uit het gevolg van de Godheid.
Anon. Een toonkunstenaar uit Lesbos, gunsteling van
den Corinthischen tyran Periander. Naar het heet werd
hij, van een kunstreis door Italië terugkeerend, op zee
door de matrozen van zijn schip, die hem van zijn bezit
wilden berooven, bedreigd met vermoording,-tinge
waarop hij overboord sprong en door een, door zijn
wonderbare tonen nabijgelokten, dolphijn op den rug
genomen, veilig naar land gebracht werd.
Aristarchus. Beroemd sterrekundige te Alexandrië,
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uit Samos afkomstig en levende in de 3de eeuw v. C.
als een waardig navolger van den veelzijdigen geleerde
Eudoxus. Als een voorganger van Copernicus leerde
reeds hij een heliocentrisch wereldsysteem.
Een veel later levend naamgenoot van dezen Aristarchus
was een in de 2de eeuw v. C., eveneens in Alexandrië
woonachtig, critisch taalgeleerde, die een hooggeroemde
uitgave bezorgde van Homeros' heldenzangen, welke hij
verdeelde in een aantal boeken.
Aristides. Een Athener, beroemd om zijn rechtvaardigheidszin en daarom bijgenaamd „de rechtvaardige".
Hoewel hij aan den slag van Marathon en later aan dien
van Salamis, alsmede als aanvoerder der Atheensche
troepen aan dien van Plataeae had deelgenomen, werd
hij op aanstoken van den ijverzuchtigen Themistocles
eenige jaren uit Athene verbannen. Maar nadat hij in
467 in armoede was gestorven, werd zijn nagedachtenis
dankbaar door zijn stadgenooten gehuldigd als die van
een hunner edelste burgers, uitmuntend door eerlijkheid,
trouw en onbaatzuchtigheid.
Aristippus. Een der leerlingen van Socrates, die de
stichter werd der Cyrenaische wijsgeerige school, welke
een hedonisme leerde dat het hoogste goed zocht in zinnelijke en geestelijke genietingen.
Aristomènes. De groote half-legendarische held der
Messeniërs, die de hem aangeboden koninklijke waardigheid afwees. In 685 komt de landstreek Messenië, gelegen
westelijk van Laconië, in opstand tegen Sparta, van welks
juk het zich wil bevrijden. Drie jaren later lijdt het de
nederlaag door het verraad van Aristocrates, vorst der
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ermede verbonden Arcadiërs, die zich door de Spartanen
had laten omkoopen en deswege door zijn landgenooten
wordt gesteenigd. Aristomenes trekt zich daarop terug
in de bergvesting Ira in het noorden des lands en weet
daarin nog elf jaren lang stand te houden. Enkele
malen wordt hij gevangen genomen, maar als gunsteling
der Goden telkenmale op wonderbaarlijke wijze gered,
o. a. eens met behulp van een adelaar en van een vos.
Na den val van Ira in 668 begeeft Aristomenes zich naar
Rhodos, waar zijn dochter huwt met den landvorst.
Aristophánes (444--388). De beroemdste der Atheensche blijspeldichters, die onverbiddelijk de dwaasheden
en gebreken van het volk en zijn leiders aan de kaak
stelde. Een elftal zijner menigvuldige tooneelstukken is
ons nog bewaard gebleven, zooals de Wolken, de Wespen, de Vogels, de Kikvorschen, — blijspelen van een min
of meer politiek karakter, waarin bv. uit oprechte overtuiging en vaderlandsliefde de demagogen en de ontaarding der democratie met bijtenden spot worden
gehekeld.
Aristoteles (384---322). De meest universeele wijsgeer
der Oudheid van eene wonderbaarlijke eruditie. Na vele
jaren een leerling geweest te zijn van Plato, verliet hij
na diens dood in 347 metterwoon Athene om daar eerst
twaalf jaren later terug te keeren. Door Philippus in dien
tusschentijd aangewezen als leermeester van den jeugdigen
Alexander, stond hij aan het Macedonische hof in hoog
aanzien. Na een zevental jaren die betrekking bekleed te
hebben, stichtte hij in het Lyceum te Athene de zoogenaamde p e rip a t e t i s c h e school en stierf een j aar na
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den dood van zijn inmiddels zoo beroemd geworden
leerling, kort voor zijn landgenoot Demosthenes.
Aristoteles was een echt polyhistor; hij beschikte
over een omvangrijke kennis en schreef een aantal werken, niet slechts over de logica (topica), metaphysica,
ethica, zielkunde en aesthetica (tragische dichtkunst),
maar ook over de politiek en de natuurlijke historie (dierkunde), voor welk laatste werk zijn doorluchtige voormalige leerling hem allerlei bouwstoffen uit Azië toezond.
Bij de Romeinen vond later Aristoteles minder gehoor;
maar in de Middeleeuwen verkreeg hij een groot gezag:
zijn werken werden vertaald in 't Latijn en Arabisch en
beschouwd als hoofdbron van alle wetenschappelijke kennis en wijsbegeerte, terwijl zij den grootsten invloed
oefenden o. a. op de scholastieke leeringen der Kerk.
Arminius. De verlatiniseerde (van Herman) naam van
een jeugdig Germaansch veldheer, vorst der Cherusken.
Geboren in 16 v. C., bezocht hij in zijn jeugd Rome en
behaalde hij later in het j aar 9 n. C. in het Teutoburger
woud de groote overwinning op de legerscharen van den
Romeinschen veldheer Quintilius Varus, die in wanhoop
over die nederlaag zich in zijn zwaard stortte. Later werd
hij bestreden door Germanicus ; maar reeds op 37-jarigen
leeftijd vond hij door sluipmoord den dood door zijn
eigen landgenooten. In het jaar 1875 is te zijner eere bij
Detmold een groot gedenkteeken opgericht.
Zijn gemalin Thusnelda, — dochter van den Romeinschgezinden Segestes, wier naam ons door Strabo is overgeleverd, -- en zijn zoontje Thumelicus geraakten in
Romeinsche gevangenschap en werden door Germanicus
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meegevoerd naar Rome om er deel uit te maken van zijn
triumph in 17, welk feit vereeuwigd is in een bekend
schilderij van den Mi nchener historieschilder Karl von
Piloty. Van de moeder geeft Tacitus in zijn Annalen het
lofrijke getuigenis : „Zij ging noch gebogen onder tranen,
noch verlaagde zij zich tot smeeken". De zoon schijnt
later in het vreemde land gestorven te zijn als zwaard
daartoe te Ravenna opgeleid, aan welk gegeven-vechtr,
een treurspel gewijd is door den Oostenrijkschen dichter
Friedrich Halm.
Arriànus. Een vruchtbaar schrijver uit de 2de eeuw,
tijdgenoot van keizer Hadrianus, die o. a., in navolging
van Xenophon en met gebruikmaking van de geschriften
van Aristobulus en van Nearchus, een verhaal van
Alexander's veldtocht naar Indië te boek stelde, alsmede
een zedekundig handboek, bewerkt naar de leeringen van
zijn meester Epictetus (Encheiridion = handleiding).
Artemisia. Zie Mausolus.
Aspas i a. Eene beroemde hetaere uit Milete, uitmuntend door schoonheid van lichaam en geest, die als in
een soort van salon de meest beteekenende mannen van
haar tijd om zich wist te verzamelen, evenals dit in later
tijd het geval was met Ninon de Lenclos in de 17de
eeuw. Aspasia werd zelfs gehuldigd door Socrates, en
Pericles verhief haar tot zijn echtgenoote, nadat hij om
harentwille zijn wettige vrouw verstooten had. Toen
Pericles in 429 aan de pest was overleden, huwde zij ten
slotte den veehandelaar Lysikles. Haar leven en persoon
leverden den Oostenrijkschen dichter Hamerling de stof
voor een grooten roman.
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Astarte. Een Syrisch-Phoenicische godin der liefde en
der vruchtbaarheid, de personificatie van de onuitputtelijke
voortbrengingskracht der natuur.
Astyánax. Een eerenaam („heer der stad") voor het
zoontje van Hektor en Andromache, dat eigenlijk Scamandrius was geheeten, maar zoo genoemd werd in dankbaarheid voor de door den vader aan den staat bewezen
diensten. De jeugdige en lieftallige knaap werd na Tro j e's
val op wreede wijze door Neoptolemus van de wallen
te pletter geworpen, uit vrees voor de profetie van Calchas
dat hij anders later het aan Troje beschoren lot zou wreken en de stad wederom opbouwen.
Atalante. Een hartstochtelijk jageres uit Arcadië en
gezellin van Artemis. Als kind was zij in de wildernis te
vondeling gelegd en gezoogd geworden door een berin.
Later was zij deelgenoot van Meleager bij zijn jacht op
het Calydonische everzwijn en werd zij door hem ter
belooning van haar gedrag begiftigd met den kop en de
huid van het gedoode dier, wat aanleiding gaf tot noodlottige gevolgen (zie bij Meleager).
Eene andere Atalante uit Boeotië wilde slechts aan dien
minnaar gehoor geven, die haar vooraf in een wedloop
had overwonnen. Het was Hippomenes, die haar wist te
veroveren door een list. Door namelijk achtereenvolgens
drie gouden appels, die hem door Aphrodite voor dat doel
verstrekt waren en de begeerlijkheid van Atalante opwekten, onder den wedloop te laten vallen, waarna zij door
het snelvoetige meisje werden opgeraapt, wist hij haar
gang dermate te vertragen, dat zij den wedstrijd kwam
te verliezen. Later werden zij en haar minnaar, nadat zij
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zich op een heilige plaats gepaard hadden, wegens dit
vergrijp tegen de Goden veranderd in een paar leeuwen.
Ataulf. Zie bij Alarik.
Atlantis. Volgens overoude berichten (vgl. Plato's
Timaeus) een uitgestrekt eiland, gelegen in den Oceaan
westwaarts van de zuilen van Hercules (straat van Gibraltar), dat zeer bevolkt was en welks bewoners op een
hunner zegetochten tot aan Griekenland heetten te zijn
doorgedrongen. Later zouden die bewoners in zedelijk
verval zijn geraakt en zou hun eiland ten slotte bij een
aardbeving door de zee zijn verzwolgen. Sommigen hebben in dit geheimzinnig land de Canarische of Azorische
eilanden willen zien; anderen zelfs wel Amerika, waarheen
Phoenicische schepen door storm of zeestroomingen zouden zijn verzeild geraakt.
Atlas ( drager). Een der Titanen, broeder van Prometheus, die tot straf dat hij Zeus had beoorloogd, veroordeeld werd op zijn nek den aardbol te torsen.
Volgens eene andere lezing zou Atlas versteend zijn tot
het naar hem genoemde gebergte in Noord-West Afrika,
en wel door den aanblik van het Medusahoofd, hem door
Perseus voorgehouden, toen hij dezen de verzochte gastvrijheid weigerde.
Atossa. Een dochter van Cyrus, gemalin eerst van
Cambyses, later van Darius Hystaspis, op wien zij een
grooten invloed oefende. Als moeder van Xerxes speelt
zij een rol in Aeschylus' drama De Perzen.
Attila. De groote koning der Hunnen (433-453), van
afstootelijk uiterlijk, die in 444 zijn broeder en mederegent Bleda ter dood bracht en Europa jarenlang met
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schrik vervulde, totdat hij in de Catalaunische velden door
Aëtius (z. a.) in 451 werd verslagen en twee jaren later in
Pannonië stierf in den bruidsnacht met de jeugdige
Ildico (Hildegrude), wier familie hij vermoord had. In
436 vernietigde hij het leger der Burgundiers onder hun
koning Gundahar; terwijl hij later optrok tegen het WestRomeinsche rijk, nadat keizer Valentinianus hem zijn
zuster Honoria als vrouw geweigerd had. Wel verwoestte
hij Aquileja, maar van een optrekken tegen Rome werd
hij weerhouden door een onderhoud met paus Leo (440-461). Nog lang na zijn plotselingen dood op 46-jarigen
leeftijd (zie boven), leefde hij in de herinnering der volkeren voort als een geesel Gods ; en ook in de Nibelungensage speelt hij een rol in den vorm van koning Etzel.
Na zijn dood verviel zijn rijk spoedig, en reeds na een
jaar werden de Hunnen bloedig verslagen door den
Gepidenkoning Aldarik.
Aug"ias. Een koning van Elis, wiens stallen met 3000
runderen in 30 jaren niet waren schoongemaakt en toen
door Hercules in korten tijd werden gereinigd door
een paar rivieren er doorheen te leiden. Zoo wordt ook
thans nog gesproken van een Augiasstal ingeval van
eene wanhopige wanorde of misstand, die slechts door
krasse middelen en een krachtdadig ingrijpen kan worden
uit den weg geruimd.
Ausonius. Bekendste Romeinsche dichter uit de 4de
eeuw; geboortig uit Burdigala, het huidige Bordeaux en
opvoeder van den in 383 op jeugdigen leeftijd vermoorden
veelbelovenden keizer Gratianus. Onder zijn gedichten valt
te noemen een hetwelk de rivier Mosella (Moezel) bezingt.
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B.

Bajae. Beroemde Romeinsche badplaats aan de golf
van Napels, bekend om hare schoone villa's, groote
weelde en losbandigheid. Keizer Hadrianus is hier gestorven.
Barsine. Zie bij Memnon en bij Statira.
Belisarius (505-565). Een der grootste veldheeren
uit de geschiedenis, de rechterhand van keizer Justinianus.
In 529 overwint hij de Perzen. In 534 verovert hij het
rijk der Vandalen in Noord-Afrika, wier koning Gelimer
den rechtmatigen vorst Hilderich, een kleinzoon van
Valentinianus, gedood had, tot straf waarvoor deze
Gelimer thans gevankelijk wordt meegevoerd naar Constantinopel. Vervolgens overwint Belisarius de Oost
Italië en later nog redt hij Constantinopel van-gotheni
eene plundering door de Bulgaren. Hij stierf in 565, in hetzelfde jaar als de vorst dien hij zijn leven lang beschermd
en trouw gediend had. Het verhaal dat hij in zijn ouderdom als een blinde bedelaar door Constantinopels straten
zou hebben gewandeld, mag niet anders dan eene verdichte volksoverlevering heeten.
Belisarius' geschiedschrijver was Procopius, zijn vrouw
de losbandige Antonina, vriendin van keizerin Theodora.
Bellerophon(tes) De welgemaakte en dappere zoon
van een Corinthisch vorst, voor wien Anteia, de gemalin
van koning Proteus van Argos, tevergeefs in liefde ontgloeide, waarop zij hem uit wraak bij haar gemaal van
belaging harer eer en kuischheid betichtte. Maar in plaats
van hem te dooden, zooals hem verzocht was, schonk
3
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Anteia's vader Iobates van Lycië hem zijn andere dochter
ten huwelijk, nadat hij verschillende hem opgedragen
heldenfeiten glansrijk verricht had. Zoo versloeg hij het
monster Chimaera, dat groote verwoestingen aanrichtte,
met behulp van het gevleugeld paard Pegasus (z. a.), op
welks rug hij later vruchteloos in overmoed den Olympus
zocht te bereiken.
Berenice. Gemalin van een der Ptolemaeën uit de
3de eeuw v. C. In gevolge van een door haar afgelegde
gelofte offerde zij haren fraaien haardos, toen haar gemaal
behouden van een veldtocht tegen Syrië was teruggekeerd. Het haar, opgehangen in een tempel van Aphrodite,
verdween daaruit spoorloos en ging een plaats innemen
onder de sterrenbeelden van het uitspansel.
Bessus. Ontrouw satraap van Bactrië, die de moordenaar werd van zijn voor Alexander voortvluchtigen
meester, koning Darius Codomannus. Maar daarvoor zelf
door Alexander achtervolgd, wordt hij in Sogdiana, -de Noord-oostelijkste provincie van het Perzische rijk, het
huidige Turkestan, achterhaald, ter dood veroordeeld
en in Ecbatana gevierendeeld op een soortgelijke wijze
als de door Theseus gedoode reus Sinis het zijn slachtoffers deed.
Boët [h] ius. Edelaardig en geleerd staatsman en wij 5geer die, na eerst onder Theodorik hooge staatsambten
bekleed te hebben, door den verouderden achterdochtig
geworden vorst, kort voor diens dood, op grond van
een valsche beschuldiging van hoogverraad in 524 werd
gevangen genomen en gedood, tegelijk met zijn schoonvader Symmachus. Te voren had hij in den kerker zijn
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geschrift „Over de vertroostingen der wijsbegeerte" te
boek gesteld, welk geschrift in de Middeleeuwen veel
werd gelezen en menige vertaling beleefde.
Boezemvrienden. Als typische voorbeelden daarvan
in de Oudheid, in welke de vriendschap zoo hoog stond
aangeschreven en een zoo groote plaats innam in het
leven, noemen wij : Theseus en Pirithous ; Herakles en
Iolaus ; Achilles en Patroclus ; Orestes en Pylades ; Alexander en Hephaestion; Damon en Phintias; Scipio en Laelius.
Die allen vindt men elders in dit boek nader beschreven.
Boudicèa (Boadicea). Een koningin der Iceni in Britannia die, na met hare beide dochters door de Romeinen
schandelijk te zijn bejegend en onteerd, onder de regeering van keizer Nero een opstand onder hare landgenooten verwekte en hen te wapen riep tegen de indringers,
waardoor de versterkte plaatsen Londinium en Camalodunum werden vermeesterd en een 70.000 Romeinsche
soldaten en kolonisten den dood vonden. Later door
Suetonius Paulinus verslagen, pleegde de koningin, evenals destijds Sophonisbe, in het jaar 61 zelfmoord door
vergif om niet in handen harer vijanden te vallen.
Brennus. Keltisch opperhoofd die, na de Apennijnen
te zijn overgetrokken en de Romeinen bij de Allia te
hebben verslagen, in 390 v. C. Rome innam, maar het
Capitool niet vermocht te bemachtigen, dank zij het
dapper gedrag van Manlius en, naar een verhaal luidt,
den waarschuwenden ganzen. Volgens een ander verhaal
trok hij af na zich door goud te hebben doen afkoopen,
of ook na door Camillus (z. a.) te zijn verdreven.
Een andere Brennus (de algemeene Keltische naam voor
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opperhoofd) verwoestte, na den Macedonischen veldheer
Sosthenes te hebben overwonnen, in 280 v. C. Macedonië,
Thessalië en Griekenland, totdat zijn Galliërs bij Delphi
geslagen werden en de aanvoerder zelfmoord pleegde
in 278.
Britannicus. De in 41 geboren wettige troonopvolger
van zijn vader, keizer Claudius, maar door zijn ouderen
stiefbroeder Nero, den zoon van Agrippina, in 55 op 13jarigen leeftijd door vergiftiging uit den weg geruimd
uit vrees voor mogelijke latere aanspraken op den troon.
Een van Racine's treurspelen is aan hem gewijd.
Brutus. Een neef van Cato den Jongeren en aanvankelijk evenals deze een aanhanger van Pompejus, maar later
vriend en gunsteling van Caesar. Desondanks nam hij
deel aan de samenzwering tegen dezen en werd hij na
diens vermoording achtervolgd door Octavianus en
Antonius en verslagen in Macedonië, waarna hij zelfmoord pleegde. Geen van Caesar's moordenaars trouwens
stierf een natuurlijken dood; want, naar Suetonius verhaalt, zij allen stierven in gevecht, door schipbreuk, zelfmoord of anderszins. Voor een anderen Brutus, eeuwen
vroeger, zie bij Lucretia.
Bucephálus (Boukephalos grootkop). Het beroemde
Thessalisch strijdros van Alexander d. Gr., door hem als
knaap bedwongen en sedert hoog door hem vereerd,
waarom hij ook, toen het paard in 327 in den slag tegen
Porus kwam te sneuvelen, een stad, naar het paard genoemd, stichtte aan de rivier Hydaspes, een zijstroom
van den Indus, op de plaats waar het edele dier was komen
te vallen.
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C.
Cacus. Een vuurspuwende reus op den Mons Aventinus, zoon van Vulcanus en gedood door Hercules, toen
hij dezen op zijn terugreis ossen had ontstolen, door
Hercules zelven in Hispanië ontroofd aan Geryones.
Cadmus (Kadmos). Broeder van Europa (z. a.) en
Io

X

Zeus

Epa hus
Poseidon x Libya

i

Mars x Venus

Agenor
Europa

X

Zeus

Cadmus

x Harmonia

Minos
Polydorus
X Nycteis

Ino

x Athames,

vader
Lab acus van Phrixus
I
en Helle bij
Laios
Nephele

Agave
Echion

X

Pentheus

Autonoë

Semele
X Zeus

Actaeon

Dionysos

x Aristaeus

Oedipus

legendarisch stichter van Thebe, nadat hij op last zijns
vaders op zoek gegaan was van zijn door Zeus geschaakte
zuster. Hij huwde met Harmonia, dochter van Ares en
Aphrodite.
Caecus. (Appius Claudius Caecus). Een Romein uit de
Oudheid, merkwaardige vereeniging van staatsman, rechtsgeleerde, veldheer en letterkundige. Als censor legde hij
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een waterleiding aan en in 312 de beroemde Via Appia naar
Capua, die later verder werd doorgetrokken. Later, in 296,
versloeg hij de Samnieten en Etruriërs; en op zijn ouden
dag, toen hij blind geworden was (vandaar den naam
Caecus), deed hij in den Senaat in 279 door zijn wel
vredesvoorstellen van koning Pyrrhus-sprekndhi
(z. a.) afwijzen, die er waren voorgedragen door diens
kundigen afgezant Cineas.
Caesar (Cajus Julius Caesar; 100-44). Deze grootste
man van zijn tijd was een aangehuwde neef (oomzegger)
van Marius en oudoom van Octavianus, den lateren keizer Augustus. Reeds op jeugdigen leeftijd zag Sulla in
hem een groote toekomst. Wel had hij tevoren reeds vele
voorname staatsambten bekleed, maar zijn groote roem
begon eigenlijk eerst na zijn veertigste levensjaar met de
tienjarige oorlogen in Gallië (58-49), door hemzelven
te boek gesteld. In dien langdurigen krijgstocht werden
de Helvetiërs en andere Keltische volksstammen bedwongen, de onder Ariovistus over den Rijn gekomen Germanen
verslagen in den Zuid-Elzas, werd twee malen de Rijn
overgestoken en evenzoo zelfs het Kanaal naar Britannië.
Na Caesar's terugkeer in Italië begint dan de groote
burgeroorlog met Pompejus, dien hij met zijn veel
kleiner leger volkomen verslaat bij Pharsalus in Thessalië
(48). Hij steekt daarop over naar Egypte, waar hij Cleopatra in bescherming neemt en aan de regeering helpt;
vervolgens naar Azië, waar hij in Pontus (slag bij Zela)
den zoon van Mithridates onttroont; en eindelijk naar
Numidië, dat tot een Romeinsche provincie gemaakt
wordt. Nu viert hij in 46 een viervoudigen triumf in
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Rome, waarna de laatste resten van Pompejus' aanhang
worden overwonnen, eerst in Afrika (slag bij Thapsus),
daarna in Spanje (slag bij Munda).
In Rome teruggekeerd na zoovele zwerftochten rondom de gansche Middellandsche Zee, gaat Caesar zwanger
van een nieuwen veldtocht tegen de Parthen ; maar vóór
het zoover komt, wordt hij in een senaatszitting vermoord
op 15 Maart 44 door eene samenzwering van republikeinsch-gezinden onder leiding van Brutus en Cassius, al
had hij te voren de hem door Antonius aangeboden kroon
geweigerd. Daardoor bleven tal van praktische en nuttige
maatregelen en voornemens, die Caesar voor de toekomst
in zijn machtig brein beraamd had, onuitgevoerd. In
alle opzichten had Caesar uitgeblonken, -- als veldheer,
staatsman, geschiedschrijver en beoefenaar van verschillende wetenschappen, en daarenboven als welsprekend
redenaar en schrijver. Tusschen alle bedrijven door voerde
hij een kalenderhervorming in, naar hem de Juliaansche
geheeten en eerst 15 eeuwen later vervangen door de
Gregoriaansche. Met recht mag Caesar een universeel
genie heeten, vol krijgskundig en staatkundig beleid en
inzicht, onversaagdheid en volharding, geestkracht en
nobel karakter.
Caesarion. Zoon van Cleopatra, geboren in 47 v. C.
en met diens toestemming genoemd naar zijn vader
Caesar. Later werd hij door Antonius goedgunstig behandeld en erkend als een zoon van Caesar; maar Octavianus
deed na den slag bij Actium en den dood der moeder
Caesarion dooden in het jaar 30 v. C.
Calchas. Een waarzeggend priester, die de Grieken
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op hun tocht naar Troje vergezelde, maar die op den
terugtocht stierf van ergernis, toen hij tot de ontdekking
kwam dat hij in de kunst van voorspellen nog werd
overtroffen door zijn collega Mopsus, kleinzoon van
Teiresias.
Cali = a. Derde Romeinsche keizer van 37--41, als
zoon van Germanicus geboren in het jaar 12 kort voor
den dood van Augustus. Opgegroeid te midden van soldaten, kreeg hij als kind den bijnaam „Caligula", verkleinwoord van caliga soldatenschoen met spijkers in de
zolen. Na Tiberius in de regeering te zijn opgevolgd,
kenmerkte hij zich al spoedig door wreedheid en wellust,
terwijl hij door verregaande uitspattingen en verkwisting
de schatkist uitputte. Ook vertoonde hij verschijnselen
van waanzin; zoo liet hij aan het zeestrand zijn soldaten schelpen inzamelen als krijgsbuit. Van hem ook
gaat het verhaal, dat hij wenschte dat het geheele Romeinsche volk één kop had om dien met één slag te kunnen afhouwen. Na luttele jaren regeerens werd het beestachtig monster ten gevolge van een samenzwering in
zijn paleis vermoord door de hand van den praetoriaan
Chaerea. Geslachtslijst zie bij Nero.
Callimáchus (Kallhnachgs). Een veelzijdig Alexandrijnsch geleerde uit de 3de eeuw v. C., afkomstig uit
Cyrene en leeraar van Eratosthenes. Hij schreef een aantal werken, onder welke een beredeneerde catalogus van
de Alexandrijnsche boekerij, aan welke hij jarenlang als
bibliothecaris verbonden was. Ook als dichter verwierf
hij zich eene groote bekendheid.
Callisthenes. Zie Hermolaus.
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Callisto. Een dochter van koning Lycaon van Arcadië
en jachtgezellin van Artemis. Door Zeus bemind en moeder geworden van Arcas, werd zij veranderd in een berin.
Om Zeus' alwetendheid op de proef te stellen werd Arcas
hem door zijn grootvader als spijze voorgezet, als straf
waarvoor Lycaon in een wolf veranderd werd, terwijl
Arcas weer tot het leven werd teruggeroepen en later op
jacht zijn moeder in die gedaante van berin tegenkwam.
Beiden werden door Zeus onder de sterrenbeelden opgenomen : Callisto als de groote, Arcas als de kleine beer.
Calypso (Kalupso). Nimf van het fabelachtig eiland
Ogygia (door velen vereenzelvigd met het huidige Malta),
die Odysseus op zijn zwerftochten na een door hem gegeleden schipbreuk zeven jaren lang bij zich hield, totdat
zij hem op bevel der Goden weer moest vrijlaten.
Cambyses (Kambuses). Perzisch koning, die van
529-522 regeerde als opvolger van zijn vader Cyrus.
Zijn jongeren broeder Bardja (Smerdis) liet hij heimelijk
door zijn gunsteling Prexaspes vermoorden; ook zijn
vrouw bezorgde hij een ontijdigen dood en den heiligen
Apisstier verwondde hij doodelijk bij zijn verovering van
Egypte na den slag bij Pelusium in 525. In alles toonde
hij zich een onsympathieken driftkop, woesteling en
dronkaard, die na een slechts korte regeering op den
terugtocht uit Egypte in Syrië stierf aan eene verwon
verontwaardigde Egyptische priesters toe--ding,e
schreven aan zijne onwaard;ge behandeling van den
Apisstier.
Camillus. Bekende Oud-Romeinsche heldenfiguur, die
de hoogste staatsambten in de republiek bekleedde. In
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396 veroverde hij na een tienjarig beleg de stad Veji,
den sleutel van Etrurië; en in 390 joeg hij naar het heet
de Galliërs, die onder hun aanvoerder Brennus het Capitool belegerden, op de vlucht. Na ook verschillende naburige volksstammen als de Volsci en Etruriërs met
vrucht bestreden te hebben en na herhaaldelijk met
dictatoriale macht bekleed te zijn, stierf hij op hoogen
ouderdom in 365 v. C.
Candaules. Koning van Lydië als zoogenaamd laatste
afstammeling van Heraktes en volgens Herodotus in
716 v. C. omgebracht door zijn Gr^ekschen gunsteling
Gyges op aanstoken zijner gemalin Rhodope, nadat hij,
uit ijdelheid op hare schoonheid, haar naakt door hem
had doen bespieden. Aan dit gegeven wijdde de Duitsche
dichter Hebbel een zijner tooneelstukken.
Caracalla. Geboren in 188 als zoon van Septimius
Severus, was hij Romeinsch keizer van 211-217. Bij den
aanvang zijner regeering liet hij in zijn bijzijn zijn jongeren broeder Geta dooden in de armen zijner moeder; en
de groote rechtsgeleerde Papinianus, die deze euveldaad
had afgekeurd, moest dat eveneens met den dood ontgelden. Evenals een paar eeuwen te voren Caligula gedroeg
ook Caracalla zich als een wreedaardig woestelingen halve
gek en werd hij na weinige regeeringsjaren op een veldtocht in Azië vermoord door den praefect Macrinus,
dien hij zelf had willen uit den weg ruimen. Zijn bijnaam
(eigenlijk heette hij Antoninus) had de keizer ontleend
aan den door hem geliefden Gallischen mantel.
Cassander (Kassandros). De wreede en moordzuchtige
zoon van Antipater, die zoowel Olympias, de weduwe van
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Philippus van Macedonie, als Roxane, de weduwe van
Alexander den Grooten, deed ombrengen. Hij huwde
met Thessalonike, een halfzuster van Alexander.
Cassandra. De schoonste van Priamus' dochteren, die
de profetische gave waarover zij heschikte van Apollo
had verkregen, welke gave evenwel, toen zij eene minnarij
met den God had afgewezen, dusdanig door dezen werd
gewijzigd, dat zij alleen ongeluk kon voorspellen en
niemand haar geloof schonk, zoodat al hare waarschuwingen, zoowel die aan Agamemnon als te voren
die aan hare landgenooten, vruchteloos bleven. Na de
verovering van Troje, die zij reeds lang voorzien had,
aan Agamemnon als krijgsbuit toegewezen, vond zij
tegelijk met dezen te Mycene haar dood door de hand
van Clytaemnestra.
Cassiodorus, Groot staatsman, geschiedkundige en
geleerde onder den Oost-Gothischen koning Theodorik
en diens opvolgers.
Catilina. Een eerzuchtig Romeinsch patricier, die zich
met behulp van het volk en van ontevredenen van het
gezag zocht meester te maken, maar wiens beraamde omwenteling in 63 v. C. door de maatregelen van Cicero
werd verijdeld, terwijl hijzelf hij Pistoja op 45-jarigen
leeftijd kwam te sneuvelen. De geschiedschrijver Sallustius
heeft die samenzwering in haar verloop uitvoerig te hoek
gesteld.
Cato. (M. Porcius Cato; 234-149). Een toonbeeld
van een Romein van den ouden stempel in zijn trouw en
zijn zin voor rechtvaardigheid, eenvoud en gestrengheid
van zeden, maar oak in zijn vijandige gezindheid tegen-
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over alle meer verfijnde kunst en beschaving en daardoor,
in tegenstelling met zijn tijdgenooten, de beide Scipio's,
sterk gekant tegen Grieksche invloeden en gehecht aan
oude overgeleverde gebruiken, die hij wenschte bewaard te zien. Bekend ook is zijn herhaald aandringen op
de verwoesting van Carthago, die hijzelf niet meer mocht
beleven; want drie jaren te voren overleed hij in hoogen
ouderdom als een krachtig grijsaard.
Een achterkleinzoon van dezen Cato, uit de tijden van
Cicero, was als volbloed republikein een aanhanger van
Pompejus, waarom hij zich na de volledige zege van
Caesar in 46 v. C. te Utica in Afrika doorstak om den
ondergang der republiek niet te overleven.
Centauren (Kentauroi; van kentein aansporen, en
tauros stier). Een mythisch woest ruitervolk in Thessalië, half paard, half mensch; wellicht in de verbeelding
ontstaan bij de eerste ontmoeting van ruiters door volkeren, die nimmer te voren een paard gezien hadden. Bekend
is de strijd dien zij voerden met de Lapithen op de bruiloft
van derzelver koning Pirithous en die ontstond door het
onhebbelijk en onwelvoegelijk gedrag van een hunner.
De meest bekende der Centauren was Chiron en verder,
hoewel minder eervol, Nessus.
Chaeronèa (Chaironeia). Stad in Boeotië, bekend als
geboorteplaats van Plutarchus en door verschillende in
de nabijheid gevoerde veldslagen, zooals die in 338 van
Philippus van Macedónië tegen de Grieken.
Charon. De oude veerman, die in zijn boot de schimmen der afgestorvenen naar de onderwereld overzet tegen
betaling van een den doode in den mond gelegden obool.
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Chimaera. Een vuurspuwend monster, combinatie van
een leeuw, geit en draak, gedood door Bellerophon op
zijn Pegasus.
Chiron (Cheiroon). Een zeer verstandig en begaafd
Centaur, bedreven in vele kunsten en leermeester van
vele voortreffelijke helden als Jason en Theseus. Onopzettelijk werd hij ongeneeselijk gewond door een der
vergiftigde pijlen van Herakles in diens strijd met de
Centauren, waarna hij als zoovelen een plaats kreeg onder
de sterrenbeelden. Door zijn dochter Endels, die huwde
met Aeacus, werd Chiron de overgrootvader zoowel van
Ajax als van Achilles.
Chlodwig (Chlodowech of Clovis). Een der grootste
vorsten der Franken; een geboren heerschei, die reeds op
16-jarigen leeftijd aan de regeering kwam en toen dertig
jaren lang zijn volk bestuurde van 481---511. In 486 versloeg hij bij Soissons den Romeinschen landvoogd Syagrius en veroverde daarmede het Seine-gebied. Tien jaren
later, in 496, overwon hij de Alemannen en bracht hij dezen
onder zijn gezag. Na te Reims onder invloed van zijn
streng geloovige gemalin Clotilde (Chrodechilde), dochter van Chilperik, koning van Bourgondie, op Kerstmis
496 tot het Christelijk geloof te zijn overgegaan, ontrukte
hij, wederom tien jaren later in 507, aan de Westgothen
Zuid-Frankrijk tot aan de Garonne en vereenigde hij alle
Franken onder zijn heerschappij, terwijl slechts door het
ingrijpen van den Oostgothischen koning Theodorik
verhinderd werd, dat de Westgothen geheel uit Gallië
verdreven werden.
Chloris (= Flora). Godin der bloemen en gemalin van
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Zephyrus, den Westewind, bij wien zij moeder wordt
van Karpos (de vrucht).
Chrysippus (Chrusippos). Stoïsch wijsgeer, in de 3de
eeuw leerarend in Athene als leerling en opvolger van
Cleanthes in de leiding der Stoa en als zoodanig bestrijder der Epicureïsche, Academische en Peripatetische
scholen. Van zijn buitengewoon talrijke geschriften is
nagenoeg niets overgebleven, evenals dit het geval is
bij zijn leermeester Cleanthes.
Cicero (M. Tullius Cicero; 106-43). Beroemdste
Romeinsche redenaar. In zijn jeugd ontving hij een zeer
zorgvuldige opleiding, bekroond door een tweejarige
reis (79-77) naar Griekenland, waar hij in Athene en
op Rhodos met tal van wijsgeeren kennis maakte. In 63
tot consul benoemd, bedwingt hij de samenzwering van
Catilina (z. a.), terwijl hij later in 52 den tribuun Milo
verdedigt tegen de aanklacht van moord op beider doodvijand, den onruststoker Clodius. In den strijd tusschen
Pompejus en Caesar kiest hij na lange aarzeling de partij
van den eerste; terwijl hij na de zegepraal van den laatste
gedurende de laatste jaren van diens leven (47-44) zich
uit het politieke leven terugtrekt om zich rustig en ijverig
te wijden aan litterairen arbeid. Na Caesar's dood treedt
hij tegen Antonius op in een aantal redevoeringen; en
toen nu het nieuwe triumviraat, waartoe ook die
vijand Antonius behoorde, tot stand kwam en tal van
republikeinsch- gezinden vogelvrij verklaarde, trof ook
Cicero dit lot. Op de vlucht achterhaald, werd hij op
slag gedood door den centurio Herennius en werden zijn
hoofd en rechterhand afgehouwen om te worden vastge-
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spijkerd aan het spreekgestoelte op het forum te Rome.
Cicero kenmerkte zich gedurende zijn gansche leven
door groote werkkracht, en hij kan gelden als de grootste
Latijnsche stilist. Maar hij bezat geen Oud-Romeinsch
karakter; en al wilde hij, brandende van eerzucht, als
een staatsman optreden, hij bezat daarvoor eigenlijk
allerminst de noodige bekwaamheden en karaktereigenschappen. Vol zelfingenomenheid en niet afkeerig van
het verkondigen van eigen lof, zocht hij steeds de aandacht op zich te vestigen, steeds gevoelig voor wat de
menschen wel van hem zeggen zouden en meer daardoor
geleid dan door een sterke innerlijke overtuiging.
Limon (Kimoon). Zoon van Miltiades, den overwinnaar van Marathon, en zelf een groot vlootvoogd, die
menige overwinning op de Perzen behaalde, maar die
desondanks een tijdlang door de volkspartij met haar
schervengericht als aristocraat uit zijn vaderstad werd
verbannen. Cimon kenmerkte zich niet slechts door
veldheerstalenten, maar ook door groote burgerdeugden.
Cincinnatus. Romeinsch edelman uit de 5de eeuw
v. C., die de Volsci en Sabijnen overwon en met een
dictatoriale macht bekleed werd, maar na zijn overwin
landbouwbedrijf (den ploeg) terugkeerde-nigetoh
en zich op het land terugtrok, vrij van alle heerschzucht
en eigenbaat, een toonbeeld van Oud-Romeinsche deugd
en vaderlandsliefde.
Circe (Kirkê). De nimf die evenals Calypso Odysseus,
nadat deze op zijn zwerftochten op het door haar bewoonde eiland gestrand was, een tijdlang bij zich behield
en hem een zoon baarde, Telegonus geheeten, die later
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in onwetendheid zijn vader doodde. Door hare tooverkracht had zij Odysseus' metgezellen tijdelijk in zwijnen
veranderd.
Claudius Civilis (ook wel geheeten Julius Civilis).
Bataafsch opperhoofd van edel geslacht, die na de troonsbestijging van Vespasianus een opstand tegen de Romeinen verwekte, de vesting Castra Vetera (het huidige
zanten) wist in te nemen en, na eerst met behulp
van de Friezen en Caninefaten een paar veldslagen te
hebben gewonnen, zelf weer door den Romeinschen
krijgsoverste Petilius Cerealis werd verslagen, waarop hij
met dezen in het jaar 70 een niet ongunstig verdrag sloot
op een in 't midden weggebroken brug.
Cleisthènes. De grondvester der Atheensche democratie die, nadat Pisistratus' zoon Hippias in 510 was
verdreven, den strijd aanbond tegen Isagoras, die met
behulp van den Spartaanschen koning een oligarchisch
bestuur zocht in te stellen. In den geest van de door hem
voorgestane democratie was ook de instelling van het
ostracisme of schervengericht, waarbij ter wering van
eene mogelijke belaging der volksregeering door eerzuchtigen, elk daarvan verdacht burger bij meerderheid
van stemmen voor tien jaren uit de stad kon verbannen
worden, welke eigenaardige instelling niet minder dan
een eeuw lang in stand bleef.
Cleopatra. Een zuster van Alexander d. Gr., die in
336 huwde met Alexander, broeder van haar moeder
Olympias en koning van Epirus. Na diens dood werd
door velen naar haar hand gedongen; maar in 308,
alvorens zij onder dezen met Ptolemaeus had kunnen
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huwen, werd zij te Sardes vermoord op bevel van den
heerschzuchtigen Antigonus. Omtrent haar stiefmoeder
Cleopatra, de laatste vrouw van koning Philippus, zie bij
Olympias.
De naam Cleopatra was een in het Oosten veelvuldig
voorkomende vrouwennaam. De beroemdste van al diegenen, welke dien naam droegen, is wel de Egyptische
koningin, laatste uit het vermaarde vorstenhuis der Ptolemaeën, dat sedert Alexander d. Gr. drie eeuwen lang
Egypteland bestuurde. In 68 v. C. geboren, werd zij op
jeugdigen leeftijd de vriendin van Caesar bij diens komst
in Egypte in 47 en baarde hem een zoontje Caesarion.
Enkele jaren na Caesar's dood werd zij de geliefde
van Antonius, die in 41 voor hare bekoorlijkheden bezweek en om harentwille zijn edele vrouw Octavia, zuster van den lateren keizer Augustus, verstiet. Hij nam
haar mede op zijne krijgstochten in Azië; en nadat hij
door Octavianus in 31 was verslagen bij Actium, vluchtten
zij naar Egypte en maakten daar beiden door zelfmoord
een einde aan hun leven ; Antonius door het zwaard en
Cleopatra door den beet van een giftige adder. Zoo stierf
zij in haar 39ste levensjaar, toen Octavianus ongevoelig
was gebleven voor hare verleiding en daar zij het voorkomen wilde, als krijgsgevangene diens zegetocht in
Rome op te moeten sieren.
Clitus (Kleitos). Oudere vriend en veldheer van
Alexander d. G., dien hij in den slag aan den Granicus
in 334 het leven redde maar die zes jaren later in Maracandra, het huidige Samarkand, bij een drinkgelag eigenhandig door hem met een speer werd doodgestoken, om4
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dat hij zich niet eerbiedig genoeg naar zijn zin tegenover
hem had uitgelaten, geprikkeld als hij was door des
konings behagen scheppen in verregaande vleierij. Over
dezen in een opwelling van drift overijld verrichten moord
op zijn ouden vriend en levensredder, was de groote
vorst ontroostbaar, en dagen lang sloot hij zich, voor
ieder verborgen, in zijn tent op.
Clytaemnestra (Klutaimnestra). De zuster van Helena
en gemalin van Agamemnon, dien zij tijdens zijn lang -.
durigen veldtocht naar Troje ontrouw werd met haren
aangehuwden neef Aegisthus en dien zij bij zijn terugkeer met behulp van dien minnaar doodde, mede zoowel uit wrok over de vermeende opoffering harer dochter
Iphigenia (volgens Sophocles) als uit naijver over de als
buit medegebrachte Cassandra (volgens Aeschylus). Zeven_
jaren later vindt zij den dood door de hand van haar zoon_
Orestes, die de vermoording zijns vaders komt wreken.
Commódus. Een der bedroevendste en oneervolste
keizers (180-192), hoewel zoon van den edelaardigen.
Marcus Aurelius. Hij had slechts. belangstelling voor
circusspelen met hun wedrennen, gladiatoren en dierengevechten, ook persoonlijk dikwerf in de arena optredend; terwijl hij, evenals vóór hem Caligula, Nero en.
Domitianus dat gedaan hadden, onder inblazing van
ontaarde gunstelingen de edelste burgers deed ombrengen, totdat hijzelf op 30-jarigen leeftijd werd omgebracht.
en een einde gemaakt aan zijn twaalfjarig wanbestuur.
Corbulo. Een zeer verdienstelijk veldheer der Romeinen, bekend ook om zijn groote lichaamskracht en zijn
rechtschapenheid. Na met roem eerst onder keizer Clau-
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dius in 47 tegen de Germanen (Friezen), later onder Nero
tegen de Parthen te hebben gestreden, werd hij, die zeer
geliefd was bij zijn soldaten en steeds zijn keizer was
getrouw gebleven, desondanks door Nero bij zijn terugkomst in Griekenland uit naijver ter dood veroordeeld
in 67. Hij voorkwam een smadelijke terechtstelling door
zichzelven het zwaard in de borst te stooten. Het was
deze Corbulo, die eene verbinding deed graven tusschen
Maas en Rijn bij zijn verblijf in onze lage landen.
Coriolànus (C. Marcius, bijgenaamd). Een Romeinsch
Patriciër uit het begin der 5de eeuw v. C., die door de
Plebejers uit de stad werd gedreven en daarom uit wraak
zijn vaderland ging beoorlogen aan het hoofd der Volsci,
totdat hij in 488 door zijn hem tegemoet getrokken moeder en echtgenoote met zijn beide jeugdige kinderen door
tranen en gebeden zich liet vermurwen de stad niet in te
nemen, zijn zegevierenden tocht te staken en met de
vijandige troepen weer af te trekken. Hij leefde toen verder in verbanning of werd, naar een ander verhaal, door
de Volsci gedood. Shakespeare behandelde het tragisch
gegeven in een zijner bekende tooneelstukken.
Cornelia. Een dochter van Scipio Africanus Major
en moeder der beide Gracchen; een toonbeeld van vrouwelij ke deugd en moederliefde, zeer ontwikkeld en met
de grootste zorg de opvoeding harer zonen leidend. Zij
genoot dan ook de grootste vereering bij het volk, dat
een standbeeld te harer eere oprichtte.
Corybanten (Korubantes). De priesters van Cybele,
eene mythische natuurgodin, vereerd in Klein-Azië
(Phrygië) en op Kreta. Zij vierden de feesten der godin
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met woest getier en geraas door middel van trommen,
bekkens enz. in een staat van opwinding en geestvervoering.
Crassus (M. Licinius Crassus). Een man, bekend om
zijn rijkdom, maar tevens de man die den slavenopstand
bedwong door Spartacus te verslaan in 71 v. C. Later,
nadat hij met Pompejus en Caesar het eerste drie
gevormd had, was hij in een veldtocht tegen-manschp
de Parthen minder gelukkig en werd hij in 53 volkomen
verslagen in Mesopotamië door Surena en sneuvelde
daar toen, evenals een veelbelovende zoon, die in Gallië
onder Caesar gediend had en Aquitanie had onder
-worpen.
Creon (Kreoon). Broeder van Jocaste, die na den dood
van Oedipus en van diens zonen, die elkander in een
tweegevecht doorboord hadden, vorst van Thebe werd
als voogd van den minderjarigen zoon van Eteocles. In
die hoedanigheid veroordeelt hij Antigone (z. a.) ter dood,
maar is daarmede tevens oorzaak van den dood van zijn
zoon en van zijn echtgenoote, aldus gestraft wordend
voor zijn onverzoenlijkheid en doctrinaire rechtspraak.
Croesus (Kroisos). De als bizonder rijk bekend staande
laatste koning van Lydië, door den Perzischen koning
Cyrus in 546 v. C. overwonnen en door dezen naar den
brandstapel verwezen maar, naar het verhaal van Herodotus, van den vuurdood gered, doordat hij driemalen
den naam Solon uitriep, in herinnering dat deze hem
eens bij een bezoek op 't hart gebonden had, geen
mensch gelukkig te prijzen vóór zijn dood. Nieuwsgierig naar de beteekenis van die geheimzinnige woorden,
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liet Cyrus den onttroonden koning voor zich brengen;
en nadat toen de onbestendigheid van het aardsch geluk
was besproken geworden, schonk hij Croesus genade,
die voortaan zijn trouwe vriend en raadsman werd en
later zijn zoon Cambyses op zijn tocht naar Egypte
vergezelde.
Cronus (Kronos). De later met den Latijnschen Saturnus vereenzelvigde zoon van Uranus en van diens zuster
Gaea. Hij is de jongste der uit die beiden geboren Titanen,
die op aanstichting van zijn moeder zijn vader als wereld
onttroont, maar ook zelf weer evenzoo met-besturd
medewerking van zijn echtgenoote Rhea onttroond wordt
door zijn jongsten zoon Zeus, nadat deze, geholpen door
de Cyclopen, hem en zijn Titanen na tienjarigen strijd
heeft overwonnen. In dezen titanenstrijd wordt de worsteling tusschen de ruwe, wilde en ordelooze natuurkrachten
en die van orde, recht en wet verzinnebeeld. In de oud
mythologie vindt men, zij het met anderen-Germansch
afloop, in de Godenschemering (Ragnaro**kr) een soortgelijken strijd beschreven.
Cronos was bij zijn zuster Rhea de vader van alle
Grieksche hoofdgoden: Hera, Hades, Poseidon en Zeus.
Aanvankelijk verslond hij zijn kinderen, terwijl vroeger
zijn vader de zijnen onder de aarde gestopt had. Oorspronkelijk schijnt de godheid een God van den landbouw
geweest te zijn; en bij de hem bij de Romeinen gewijde
feesten of Saturnalia was het de gewoonte, de slaven door
hunne heeren te doen bedienen en tijdelijk het bestaande
standsverschil op te heffen.
Croton (Krotoon). Bloeiende stad in Zuid-Italië, om-
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streeks 700 als kolonie gesticht. Hier hield Pythagoras
langdurig verblijf en de athleet Milo werd er geboren.
In 510 verwoestten de inwoners het nabijgelegen Sybaris.
Cupido. Zie Eros.
Curius Dentatus. Een der grootste en edelste helden
van het oude Rome, die eerst in 290 de Samnieten versloeg en later in 275 koning Pyrrhus van Epirus uit Italië
wist te verdrijven. Evenals indertijd zijn voorganger
Cincinnatus, trok ook hij zich op zijn ouden dag, wars
van praal en roem, terug op zijn boerderij, om in eenvoud
van levenswijze en vrij van alle baatzucht zijn waardevol
bestaan te eindigen.
Cynosarges (Kunosarges). Een worstelschool, gelegen
even buiten Athene, waar de wijsgeer Antisthenes zijn
leerlingen verzamelde en naar welke diens school de
„cynische" werd geheeten, al wordt die naam ook wel
toegeschreven aan de onbeschaafde, min of meer hondsche
levenswijze harer volgelingen.
Cyparissus (Kuparissos). Een koningszoon die, toen
hij op de jacht bij ongeluk zijn lievelingshinde had gedood, in zijn ontroostbaar leed daarover uit medelijden
veranderd werd in een cypres.
Cyrene (Kurène). Belangrijke stad, kort bij de kust
van Libye (Noord-Oost Afrika), gesticht in 631 v. C. en
geboorteplaats van Aristippus, Carneades, Eratosthenes
Synesius e. a. Het was de hoofdstad van de landstreek
Cyrenaica.
Cyrus (Gr. Kuros, Perz. Koeroesch). De stichter van
het Perzische rijk. Kleinzoon van den Medischen koning
Astyages, die volgens het verhaal van Herodotus hem bij

CYRUS—DAEDALUS

55

zijn geboorte wegens een onheilspellenden droom wilde
laten dooden. Maar hij bleef evenals Romulus gespaard en
werd door herders opgevoed. Groot geworden onttroont
hij Astyages, onderwerpt Lydië (546) en later Babylon (538)
waar hij de in ballingschap verkeerende Joden toestaat
naar hun land terug te keeren, maar sneuvelt tien jaren
later in 529 in een veldtocht tegen de Massageten, een
stam van de Mongoolsche Scythen bij de Kaspische zee.
Xenophon wijdde aan Cyrus' jeugd zijn boek de Cyropaedie, een soort van roman met zedekundige strekking.
Een andere Cyrus was de begaafde en energieke jongere
broeder van Artaxerxes Mnemon, die met behulp van zijn
moeder Parysatis zijn broeder van den troon zocht te stooten en daartoe met een talrijk leger, waaronder meer dan
tienduizend man Grieksche huurtroepen, tegen hem optrekt. Maar hij wordt in 401 verslagen bij Cunaxa in de
buurt van Babylon, in welken slag hijzelf het leven laat,
terwijl de Grieken door Xenophon (z. a.) naar hun vaderland teruggevoerd worden.
10

Daedalus (Daidalos). Een mythisch veelzijdig technisch kunstenaar, die uit Athene moest vluchten, toen hij
uit naijver zijn begaafden neef Talos gedood had, die
eveneens verschillende nuttige werktuigen had uitgevonden. Op Kreta gekomen, vervaardigde hij daar bij koning
Minos een labyrinth of doolhof tot woonplaats voor den
Minotaurus, geboren uit het overspel van koningin
Pasiphaë. Aan 's konings dochter Ariadne verschafte hij
voor Theseus den wegwijzenden draad in dien doolhof;
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en toen hij nu daarvoor gestraft werd, wist hij met zijn
zoon Icarus te ontsnappen met behulp van door hem
vervaardigde kunstvleugels, en wel eerst naar Italië, later
naar Sicilië, waar hij aan het hof van koning Cocalus
(zie bij Minos) stierf. Zijn zoon Icarus was reeds te voren
tijdens de vlucht omgekomen, doordat hij de zon te dicht
was genaderd, waardoor de was van zijn vleugels kwam
te smelten en hij reddeloos in de naar hem genoemde
Icarische zee stortte.
Damocles. Een hoveling aan het hof van den tyran
Dionysius van Syracuse die, toen hij het geluk van zijn
meester had geprezen, door dezen aan een welvoorzienen
disch op zijn troon geplaatst werd, maar met een scherp
gepunt zwaard aan een paardenhaar boven zijn hoofd gehangen, om hem het dreigend levensgevaar duidelijk te
maken, waaraan de heerscher voortdurend blootstond.
Damon. Met Phintias een toonbeeld van onkreukbare
vriendentrouw. Toen Phintias wegens een vermeenden
moordaanslag door den tyran Dionysius was ter dood
veroordeeld, stelde Damon zich borg met zijn leven, om
zijn vriend eerst nog gelegenheid te geven zijn zaken te
gaan regelen. Onderweg onvoorzien opgehouden, keerde
Phintias, zijn woord getrouw, eerst op het allerlaatste
oogenblik terug, toen zijn vriend reeds op het schavot
stond om in plaats van hem de doodstraf te ondergaan,
waarop de tyran, door beider zelfopoffering getroffen, hem
het leven schonk. Door Schiller werd die gebeurtenis
vereeuwigd in zijn gedicht „die Burgschaft".
Een soortgelijk verhaal vinden wij in de geschiedenis
van Chariton en Melanippos. Eerstgenoemde wilde den
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tyran Phalaris van Agrigentum dooden en zou daarvoor
worden terechtgesteld; maar zijn vriend Melanippos bekende toen uit eigen beweging, dat hij zelf de eigenlijke
verleider geweest was. Door die edelmoedigheid geroerd,
beperkte de tyran zijn bestraffing tot eene verbanning
van beide vrienden.
Danaë. Om het vervuld worden van een orakel te
voorkomen, werd deze dochter van Acrisius door haren
vader in een toren opgesloten. Maar Zeus benaderde haar
in den vorm van een gouden regen, die haar bevruchtte
en moeder deed worden van Perseus, die later bij toeval
zijn grootvader doodde door een discusworp en daarmede
de uitspraak van het orakel bewaarheidde. Ook Danaë
vormde, evenals Leda, het onderwerp voor vele beroemde
schilderstukken van groote meesters zooals Rembrandt.
Danaïden. De 50 dochters van den voor zijn tweeling
naar Argos gevluchten Danaus. Beide-broedAgyptus
broeders waren kleinzoons van Libya, die zelve weer een
kleindochter was van Io. De 50 dochters nu van Danaus
zouden in 't huwelijk treden met de 50 zonen van Aegyptus ; maar op aandrang van haren vader doodden zij allen
in den bruiloftsnacht
-- op één enkele uitzondering na 1
hare bruidegoms, tot straf waarvoor zij door de Goden
veroordeeld werden ten eeuwigen dage zich in de onderwereld bezig te houden met den vruchteloozen arbeid
van water in een bodemloos vat te gieten.
Daphne. De dochter van een riviergod, door Apollo
begeerd en achtervolgd, maar bij haar vlucht om aan
)

1) Deze was Hypermnestra, die bij Lynkeus de overgrootmoeder
werd van Danaë.
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diens omhelzing te ontkomen op haar bede veranderd in
een laurierboom.
Darius. De zoon van Hystaspes, na den dood van
Cambyses uit zeven candidaten tot den troon geroepen
volgens voorschrift van het orakel, toen zijn paard het
eerst had gehinnikt, naar het heet ten gevolge van een
list van zijn stalmeester Oibares. Het bleek een gelukkige
keuze; want in eene langdurige regeering (521-485) als
machtig koning van Perzië toonde Darius zich een echt
vorstelijke persoonlijkheid, die in het binnenlandsch bestuur, belastingwezen enz. vele hervormingen tot stand
bracht, groote rijkswegen aanlegde en het rijk in een
twintigtal Satrapieën verdeelde.
Een veel minder beteekenend vorst was Darius Nothos
(424-405); terwijl een eeuw later Darius Codomannus
na weinige jaren regeerens in 331 door Alexander den
Grooten werd verslagen en op zijn vlucht door den satraap
Bessus vermoord. Deze laatste Darius was de zoon van
Sisygambis, die in de gevangenschap van Alexander geraakte na den slag bij Issus, maar met grooten eerbied
door hem werd behandeld. Darius was op den troon ver
machtigen eunuch Bagoas, nadat deze-hevndor
zijn voorganger in het koningschap door vergif had uit
den weg geruimd.
Decebálus. Koning van Dacië, het huidige Roemenië, die jarenlang keizer Domitianus met succes beoorloogde, zoodat hij in 89 dezen wist te dwingen tot een
voor hoogen losprijs koopen van den vrede. Jaren later
evenwel werd hij in een hernieuwden oorlog door keizer
Trajanus verslagen en maakte hij in 106 een einde aan
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zijn leven, terwijl zijn rijk gemaakt werd tot een Romein
provincie.
-sche
Deïanira. Een zuster van Meleager en echtgenoote
van Heraktes, wiens dood zij in onschuld veroorzaakte.
Heraktes namelijk had den Centaur Nessus, toen deze
Deianira bij het dragen over een rivier op oneerbare wijze
betastte, door een pijlschot gedood ; maar alvorens den
laatsten adem uit te blazen had toen de Centaur aan Deianira een in zijn door Heraktes' pijl vergiftigd bloed gedrenkten mantel geschonken om dien bij gelegenheid haar
gemaal om te hangen ten einde diens liefde te herwinnen.
Onbewust van de verderfelijke uitwerking had zij hem
dien mantel geschonken, toen hij in minnevuur ontbrand
was voor Iole. Ten gevolge daarvan was hij onder hevige
pijnen gestorven, zoodoende indirect zijn einde vindend
door zijn eigen pijlen en het giftig bloed van de vroeger
door hem gedoode Lernaeïsche slang, waarin de pijlspitsen gedoopt waren. Uit wroeging verhing zich Deianira,
terwijl Iole volgens den wensch des vaders huwde met
Heraktes' zoon Hyllus.
Deidamia. Zie bij Achilles.
Deïphóbus. Een der zonen van Priamus, die zich steeds
verzette tegen eene mogelijke uitlevering van Helena en
die na den dood van Paris voor korten tijd haar echt
werd, totdat hij bij de inneming van Troje, na-genot
door Helena te zijn verraden, op gruwelijke en smadelijke
wijze werd gedood door den verbolgen Menelaus.
Delphi. Een stadje, gelegen aan de zuidelijke helling
van den Parnassus en beroemd om zijn orakel van Apollo,
welks uitspraken in een soort van extase geuit werden
-
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door eene priesteres Pythia, die op een drievoet boven een
walmenden afgrond was gezeten. Ontelbare malen werd
dat orakel geraadpleegd en de gegeven uitspraken oefenden den grootsten invloed door het haar toegekend gezag.
Demetrius, bijgenaamd Poliorcetes d. i. stedenbelegeraar. Hij was de strijdlustige zoon van Antigonus en
evenals deze een kundig veldheer, die zijn vader van
grooten dienst was en menig krijgsbedrijf te land en ter
zee verrichtte. In 300 huwde zijn jeugdige dochter Stratonice met den reeds bejaarden koning Seleukos van
Syrië, en hij zelf stierf in gevangenschap bij dien schoonzoon in het jaar 283 v. C.
Democèdes. Een beroemd Grieksch arts, geboortig
uit Croton, maar later gevestigd in Athene en op Samos,
die door den Perzischen koning Darius te Susa werd
geraadpleegd ' om hem zijn gewonden voet te heelen,
terwijl hij daarna zijn gemalin Atossa van een borstgezwel genas. Tevergeefs zocht de koning hem als lijfarts te behouden; hij keerde terug naar zijn geboortestad
en huwde daar met een dochter van den beroemden athleet
Milo. Later als aanhanger der aristocratische partij vogelvrij verklaard, werd hij, nadat hij de stad was ontvloden
en een prijs op zijn hoofd was gesteld, gedood door
zekeren Theages.
Democritus (Demokritos). Een der geleerdste mannen
van Griekenland, geboortig uit Abdera en leerling van
Leucippus. Hij maakte uitgestrekte reizen en muntte uit
door veelomvattende kennis. Later heet hij blind geworden te zijn door al te ijverige studie. In aansluiting aan
zijn leermeester doceerde ook Democritus een materia-
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listisch stelsel van opbouw des Heelals uit ondeelbare
grondstoffen of atomen in verschillenden vorm, ligging
en rangschikking volgens een blinde noodzakelijkheid
zich bewegend. Daarnevens zijn van hem bekend een
aantal diepzinnige moreele uitspraken in den geest van
Epicurus. Hij leefde tusschen 460 en 360 en heet steeds
gelachen te hebben om de dwaasheden der menschen, in
tegenstelling van den wijsgeer Heraclitus die er om weende.
Demóphon. Zoon van Theseus en Phaedra, wiens
bruid, de Thracische koningsdochter Phyllis, toen hij
voor de bruiloft te lang wegbleef en zij dacht dat hij haar
was vergeten, zich van 't leven beroofde en veranderd
werd in een amandelboom. (Zie ook bij Aethra).
Demosthènes (385-322). Beroemdste der tien groote
redenaars van Griekenland. Fel gebeten tegen de Macedonische heerschappij, richtte hij een aantal redevoeringen
tegen Philippus van Macedonië en was hij een gezworen
vijand en tegenstander van Aeschines, die hem den gouden
krans misgunde welke hem om zijn verdiensten en vader
toegedacht. Op alle wijzen zocht hij de-landsiefw
onafhankelijkheid van Griekenland te handhaven; en
daarom werd hij, na vroeger te zijn aangeklaagd van
omkooping door den voortvluchtigen Harpalus (z. a.),
na den dood van Alexander opgeëischt door diens opvolger in Macedonië Antipater. Hij ontging toen het
lot van zijn collega Hyperides (z. a.) door in een tempel
zich te vergiftigen, evenals Hannibal zulks later deed om
niet in handen der Romeinen te vallen.
Dido. Ook wel Elissa geheeten en afkomstig uit Tyrus;
de weduwe van den door haren broeder gedooden
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Sichaeus die, na haar vaderland metterwoon te hebben
verlaten, aan de noordkust van Afrika de stad Carthago
heet gesticht te hebben. In de Aeneïs van Vergilius komt
de Trojaansche held op zijn zwerftochten aan haar hof
en wekt hij bij haar vurige liefde op, ten gevolge waarvan
zij na zijn onvermoed en trouweloos vertrek in wanhoop
den brandstapel bestijgt en zich doorsteekt. Volgens een
ander verhaal zou zij zulks gedaan hebben om zich te
onttrekken aan een ongewenscht maar door haar volk
verlangd huwelijk met den naburigen koning Iarbas.
Diocletianus. Romeinsch keizer van 284-305, geboren in 239 in Dalmatië en zijn loopbaan aangevangen
hebbend als gewoon soldaat, maar later door het leger
tot keizer uitgeroepen en na een twintigjarige regeering
vrijwillig in Nicomedia afstand doende van zijn waar
om daarna nog een achttal jaren in stilte zijn-dighe
leven te slijten in zijn geboorteland.
Diogènes. Een Cynisch wijsgeer, afkomstig uit Sinope
aan den Pontus Euxinus en leerling van Antisthenes. Hij
ontzag zich niet allerlei met scherpe tong te geeselen,
en door zijn zonderlinge leefwijze wekte hij den spotlust
zijner stadgenooten. Hoofdstreven was hem eene behoeftelooze onafhankelijkheid van de natuur en van de
menschen in een onverstoorbare gemoedsrust. Voor alle
kennis en geleerdheid, die niets met deugdzaamheid van
levenswandel uitstaande hadden, koesterde hij de grootste
minachting. Hij leefde ten slotte in een vat; en toen
Alexander d. Gr. bij zijn bezoek aan Griekenland hem
in Corinthe opzocht en hem verzocht een hartewensch
uit te spreken, luidde naar het heet zijn antwoord, hem
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als gunstbewijs uit 't licht te gaan staan, waarop de
jeugdige vorst zou opgemerkt hebben: „Ware ik geen
Alexander, dan zou ik een Diogenes willen zijn." In hetzelfde jaar als deze stierf de wijsgeer hoogbej aard in 323 v.. C.
Een gansch andere Diogenes is Diogenes Laërtius,
afkomstig uit Laërte in Cilicië. Deze was een tijdgenoot
van Galenus in de 2de eeuw n. C. Zijn levensbeschrijving
van wijsgeeren in 10 boeken met allerlei biographische
bizonderheden en tal van brokstukken uit de werken
dier wijsgeeren, welke voor een groot deel verloren gingen, zijn voor de kennis der oude wijsbegeerte van onschatbare waarde.
Diomèdes. Bizonder dapper held voor Troje, lieve
Athene, steeds vooraan in 't gevecht en zelfs-lingva
Ares en Aphrodite verwondend. Bij zijn krijgsbedrijven
werd hij veelal door Odysseus vergezeld. Na afloop van den
oorlog, -- terwijl zijn vrouw gedurende zijn afwezigheid,
evenals die van Agamemnon, in overspel geleefd had, —
in zuid-Italië beland, heet hij daar verschillende steden
als Beneventum gesticht te hebben.
Dion. Een ernstig en hoogstaand inwoner van Syracuse, schoonzoon zoowel als schoonbroeder van Diony
sius den Ouderen, die hem met veel onderscheiding behandelde en hem belangrijke werkzaamheden opdroeg.
Met den lateren Dionysius den Jongeren stond hij op veel
minder goeden voet en hij ergerde dezen door zijn ernstige levenswijze, vol minachting voor de losbandigheid
van den tyran, vooral nadat hij een geestdriftig leerling
was geworden van den wijsgeer Plato, die driemalen aan
Syracuse een bezoek bracht en met wien hij veel omging.
-
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Nadat hij uit de stad was verbannen en een tijdlang in
Athene gewoond had, wist hij in 356 den tyran te verdrijven; maar toen ook hijzelf despotisch was gaan optreden
vol gestrengheid en wraakzucht en hij zijn ouden bondgenoot Heraclides had doen terechtstellen, werd hij in
353 in zijn eigen huis vermoord door eene samenzwering;
op touw gezet door den huichelachtigen en verraderlij ken
Callippus, dien hij uit Athene had meegebracht. Zijn leven
is beschreven door Nepos en door Plutarchus.
Dionysius (de Oudere). Tyran van Syracuse in zeer
langdurige regeering (405-367); een man met een achterdochtig en daardoor wreed karakter, maar tegelijk een
zeer kunstlievend vorst, die wijsgeeren en dichters aan
zijn hof verzamelde. In herhaaldelijken strijd met de
Carthagers veroverde hij bijkans geheel Sicilië, evenals
een gedeelte van Zuid-Italië.
Dioscuren (van Dios en kouroi zonen van Zeus).
Zoo heetten de tweelingbroeders Castor en Polydeuces
(Pollux), kinderen van Zeus en Leda en broeders van
Helena, die o. a. deelnamen aan den tocht der Argonauten. Castor is vooral ruiter en paardentemmer, Polydeuces vooral vuistvechter. Na hun dood verschijnen zij als
het sterrebeeld de Tweelingen aan het uitspansel.
Diotima. In Plato's Symposion een priesteres, van wie
Socrates de in genoemd gesprek door hem voorgedragen
leer over het wezen der liefde heet bekomen te hebben.
In onzen tijd betitelde de Wurtembergsche dichter Holderlin in zijne gedichten met dien naam de in stilte door
hem beminden Susette, vrouw van den bankier in Frankfurt, bij wien hij op aanbeveling van Schiller gouverneur
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geworden was. Ook onze Hemsterhuis gebruikt den naam
allegorisch in zijn geschriften.
Dirce. De gemalin van den Thebaanschen koning
Lycus, die haar zijn nicht Antiope als slavin verschaft
had. Daarom doodden de tweelingzonen van Antiope,
Amphion en Zethos, door Zeus bij haar verwekt, koning
Lycus, toen zi] groot geworden waren; terwijl zi] om
hun moeder te wreken Dirce bonden aan een wilden
stier, gelijk Mazeppa gehonden werd op een wilden
hengst en in 613 de Frankische vorstin Brunechildis aan
een wild paard gebonden, om zoo ten doode gesleept
te worden. Het lot van Dirce is vereeuwigd in het heroemde kolossale heeld van den Farnesischen stier, bewaard in het Museum te Napels.
Domitianus. Een der in zijn laatste regeeringsjaren
slechtste keizers (81-96), zoon van Vespasianus en opvolger van zijn hroeder Titus, aan wiens dood hij welIicht niet geheel vreemd was. Hij hezat een wreedaardig,
Iaf en ijdel karakter. Door de weinig roemvolle oorlogen
die hij voerde, werd zijn ijdelheid gekwetst en zijn vrees
wakker geroepen; en vooral na den Dacischen oorlog
(zie hij Decehalus) namen zijn wreedheid en tyrannie aanmerkeIijk toe, zoodat hij zijn genot ging vinden in het
Ieed van anderen en niemand zich meer veilig voelde,
die niet meedeed aan een onwaardige vleierij van den
heerscher. Met behulp van minderwaardige individuen,
die zich opwierpen als aanklagers, werden de edelste
burgers omgebracht als Senecio en Rusticus (zie bij
Thrasea Paetus en bij Agricola). Eindelijk in 96 kwam
de ontaarde keizer zelf aan zijn eind door vermoording
5
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met medeweten van zijne echtgenoote Domitia Longina,
een dochter van Corbulo.
Draco (Drakoon). Eerste wetgever van Athene omstreeks 624 v. C., reeds in de Oudheid spreekwoordelijk
bekend om zijne gestrenge als met bloed geschreven
strafwetten, die gedeeltelijk door Solon werden overgenomen, toen diens wetgeving van 594 de zijne verving.
Drypetis, Dochter van Darius Codomannus en zuster van Statira, de echtgenoote van Alexander d. Gr.
Zelve werd zi] door dezen ten huwelijk geschonken aan
zijn boezemvriend Hephaestion, maar na den dood van
haar gemaal en van Alexander tegelijk met haar zuster
Statira gedood door de naijverige Roxane.
Duilius. Romeinsch consul en vlootvoogd, die in 260
gedurende den eersten Punischen oorlog de schepen van
de eerste vloot der Romeinen voorzag met door hem
uitgevonden enterbruggen (corvi), waarmede de Romeinen
de Carthaagsche schepen naar zich toe haalden en zoodoende het zeegevecht werd veranderd in een landgevecht,
waarmee ~ij meer vertrouwd waren. Daardoor behaalden
dezen hun eerste overwinning in een zeeslag, ter herinneringwaarvan de snebben (rostra) der vermeesterde schepen
op het forum als zegeteekenen werden opgesteld.

E.
Echidna (= adder). Een monster, half vrouw, half
slang, hij Typhon moeder van de Chimaera, de Sphinx, den
Cerberus, den Lernaeischen draak en andere gedrochten.
In den slaap werd zi] gedood door den alzienden Argus.
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Echo. Een nimf, vruchteloos in liefde ontbrand voor
den schoonen Narcissus. Met de beperking van haar
spraakvermogen was zij gestraft door Hera, omdat zij
de jaloersche Godin, om hare aandacht af te leiden tijdens
de buitenechtelijke minnarijen haars gemaals, aan de praat
gehouden had met haar gekeuvel.
Electra. Dochter van Agamemnon en zuster van
Orestes, wiep zij het leven redt door hem ver weg te sturen.
Evenals Antigone is zij een toonbeeld van kinder- en zus
wordt zij de vrouw van Orestes' boezem--terlifd;na
vriend Pylades. Zoowel Euripides als Sophocles maakten
haar tot hoofdpersoon van een hunner tooneelstukken.
Empedöcles. Een wijsgeer van Agrigentum (Acragas)
op Sicilië, van wiens werken bijkans niets ons is overgebleven. Hij leerde o. a. het ontstaan der materie door
verbinding en scheiding of liefde en haat (philia en neikos)
van de vier elementen vuur, lucht, water en aarde. Ook
leerde hij eene zielsverhuizing, evenals Pythagoras, en
zijn er sporen van een ontwikkelingsleer bij hem te vinden
in den vorm van een behouden blijven van levensvatbare
verbindingen, die tot stand komen zonder dat het wereldgebeuren bestuurd wordt door een doelbewuste rede.
Het verhaal gaat dat Empedocles zich aan 't eind van
zijn leven in den krater van den Aetna wierp om door
een wonderbaarlijke verdwijning na zijn dood voor een
God te worden aangezien en als zoodanig geëerd, welke
hoop evenwel werd verijdeld doordat een zijner schoenen door den vulcaan werd uitgebraakt.
Endymion. Een schoon, eeuwigdurend sluimerend
jongeling, door Selene, de maangodin, des nachts bezocht
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en geliefkoosd. Een schoon beeld van den sluimerenden
Endymion bevindt zich in het Britsch Museum.
Ennius (239-169). Een als vader der Latijnsche
poëzie vereerd dichter, die werkte naar Grieksche voorbeelden, reeds vroegtijdig vertrouwd geraakt met de
Grieksche litteratuur. Na in 't Romeinsche leger gediend
te hebben, kwam hij door bemiddeling en voorspraak van
Cato naar Rome, waar hij onderwijs ging geven in de
Grieksche taal en er tooneelstukken uit vertaalde. Hij
geraakte er zeer bevriend met de familie der Scipio's,
die zooveel voelde voor de Grieksche beschaving en letterkunde, en op reeds gevorderden leeftijd verkreeg hij
zelfs het Romeinsche burgerrecht.
Van Ennius' Annales, die als een epos de geschiedenis
der Romeinen in hexameters bezongen, zijn ons slechts
fragmenten overgebleven. Ook op andere gebieden der
poëzie was Ennius werkzaam, maar ook van dien letterkundigen arbeid, met name van zijn Euripides nagevolgde
tragediën, zijn ons slechts enkele brokstukken bewaard.
Vooral Vergilius heeft veel aan Ennius ontleend en
heeft hem in veel nagevolgd.
Eós. De Romeinsche Aurora, godin van den dageraad,
die in haar met vurige rossen bespannen wagen de komst
van haar broeder Helios aankondigt.
• Epaminondas (Epameinoondas). De beroemdste veldheer van Thebe, die Sparta's overwicht bedwong en overbracht op zijn vaderstad door den slag bij Leuctra in 371,
schitterend door hem gewonnen met behulp van een door
hem uitgedachte scheeve slagorde. Tien jaren later sneuvelde hij in den eveneens gewonnen slag bij Mantinea.

EPHIALTES —EPIGONEN

69

Ephialtes. De verrader in den slag bij Thermopylae
(480), in welken hij den Perzen een bergpad aanwees,
waardoor zij den Spartaanschen koning Leonidas met zijn
dapperen door een omtrekkende beweging in den rug
konden aanvallen. Dezen wilden van geen wijken weten
en sneuvelden allen tot den laatsten man in de verdediging
des vaderlands.
Epictètus. Een vrijgelaten slaaf en Stoïsch wijsgeer
omstreeks 100 n. C. Hij was de invloedrijkste prediker
van een strenge - zedeleer die, niet ongelijk aan die van
Diogenes, streefde naar eene volkomen onafhankelijkheid
van den geest van uitwendige omstandigheden en een
zijn geluk zoeken in zichzelven buiten deze om. Deze
leer, waarin vooral ook verdraagzaamheid en ontbering
werden aangeprezen, werd later te boek gesteld door zijn
leerling Arrianus.
Epicurus (Epikouros; 341-270). De stichter eener
wijsgeerige school in Athene, die bestreden werd door de
Stoïcijnen. Hij leerde de gelukzaligheid zoeken in eene
onaandoenlijkheid (ataraxie) voor sterke affecten en in
een veredeld levensgenot, dat evenwel geenszins als bij
Aristippus een bij voorkeur zinnelijk karakter droeg. Integendeel, het levensgeluk bestond bij hem in eene lichamelij ke gezondheid, matigheid van zingenot, betrachting
van deugd en vermij ding van alle onrecht. De beteekenis,
langzamerhand gehecht aan het als scheldwoord gebezigde
Epicureeër, is dan ook een geheel vervalschte en verkeerde.
Epigonen. De „afstammelingen" of ,,nakomers";
in 't bizonden de zeven zonen van de zeven helden,
die bij den eersten tocht tegen Thebe waren omge-
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komen en die tien jaren later door hun nakroost werden
gewroken, toen bij een herhaalden tocht de stad werd
ingenomen en geslecht.
Erasistrátus. Een kleinzoon van Aristoteles en beroemd geneeskundige in Alexandrië. Hij was het, die de
oorzaak ontdekte van de ziekte van Seleucos' zoon Antiochus (zie bij Stratonice).
Eratosthènes (275-195). Veelzijdig Alexandrijnsch
geleerde en bibliothecaris uit de 3de eeuw v. C., vooral
bekend als de grootste aardrijkskundige van het oude
Griekenland en de grondvester van de wetenschappelijke
geographie door een werk, waarin den atuurkundige, de
wiskundige en de topographische aardrijkskunde werden
behandeld en waarvan ons een uittreksel is bewaard gebleven door Strabo.
Eros. Ook Amor of Cupido geheeten; de zoon van
Aphrodite en albedwingend God der liefde, die zijn
moeder behulpzaam is in hare belagingen en gewoonlijk
wordt afgebeeld als een knaap met boog en pijlkoker.
Zijn broeder Anteros is de wreker der versmade liefde.
Euclides (Eukleides). Alexandrijnsch wiskundige onder
Ptolemaeus I Soter, J 300 v. C., wiens hoofdwerk de
grondbeginselen der meetkunde behandelt in een 13-tal
boeken.
Eudokia ( welbehagen Gods; niet Eudoxia roem
Gods 1). De vrouw van keizer Theodosius II, die oor
als dochter van den Atheenschen wijsgeer-spronkelij
Leontios den naam Athenaïs droeg, maar dien naam voor
1

) Zie F. Gregorovius. Athenais, Leipzig 1882, pag. 69.
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dien van Eudokia verwisselde, toen zij in 421 tot het
Christelijk geloof was overgegaan. Zij muntte uit in
schoonheid en ontwikkeling en was door des keizers zuster
Pulcheria tot diens gemalin uitverkoren. Door haar man,
onder den invloed van den eunuch Chrysaphius, verdacht
van overspel met zijn vriend Paulinus en daarom verstoeten , trok zij in 444 metterwoon naar Jerusalem, waar zij
Theodosius de Groote
378-395

geh. met Galla t 394

geh. met Flacilla t 385
2. Honorius
geb. 384
395-423

1. Arcadius geb. 378
395--408
geh. met Eudoxia

Placidia t 450
ggeh. met
1. Ataulf in 414
2. Constantius in 417

Pulcheria t 453 Theodosius II geb. 401
in 450 geh. met Marcianus, 408--450
keizer 450-457 geh. met Eudokia t 460
(Athenals)
Eudoxia x Valentinianus III
423-455
Placidia
Eudoxia
X Hunnerik
x Olybrius
zoon van Geiserik

Honoria

1

Hilderik t 533

in 460 stierf na verschillende dichtwerken te hebben geschreven.
Haar dochter Eudoxia huwde met keizer Valentinianus
en werd na diens vermoording als keizerin -weduwe tegelijk met hare beide dochters door den Vandalen - koning
Geiserik na de inneming van Rome meegevoerd naar
Afrika, waar de eene dochter de vrouw werd van zijn zoon
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Hunnerik. Diens zoon Hilderik werd in 533 gedood
door zijn achterneef Gelimer, wat aanleiding gaf tot den
veldtocht van Belisarius tegen de Vandalen.
Eumeniden. Euphemistische benaming van de Erinyen, -- de Romeinsche Furiën of wraakgodinnen, --- die
afschuwelijk van aanzien waren en den misdadiger vervolgden met slangen en fakkels, hem geen rust latend en tot
waanzin drijvend als een soort van personificatie van
het kwaad geweten. Vooral inbreuk op de banden des
bloeds werd door haar vervolgd, zooals bij Orestes na
diens moedermoord. De bekendste der Eumeniden is wel
Megaera, naar wie in 't algemeen een boosaardige vrouw
wordt betiteld.
Euripides (480-406). De laatste der drie groote
Atheensche treurspeldichters uit de 5de eeuw v. C.; een
leerling van Anaxagoras en vriend van Socrates. In zijn
tooneelstukken treedt de psychologie op den voorgrond
en wordt veel geredeneerd, terwijl de koren in beteekenis
verliezen en op den achtergrond treden. Zoo brak hij
met oude vormen en zocht hij bovenal hartstochten voor
te stellen en bij de toeschouwers ontroering op te wekken, terwijl hij inzonderheid zich bezighield met vrouwenkarakters. Door velen worden in aesthetisch opzicht zijne
werken achtergesteld bij die zijner beide voorgangers. Een
18 tal tragoedies zijn ons bewaard gebleven, waarvan de
voornaamste de Medea en de Hippolytus mogen heeten,
terwijl verder de Iphigenia, Electra, Andromache, Helena,
Hecabe, Alcestis, Orestes en Heracles vallen te noemen.
Een prachtig borstbeeld van Euripides, vol zwaarmoedige uitdrukking, bevindt zich in het museum te Napels.
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Europa. De dochter van den Phoenicischen koning
Agenor, door Zeus in den vorm van een stier, nadat zij
op zijn rug had plaatsgenomen, van het strand der zee
ontvoerd naar het eiland Kreta, waar zij de moeder wordt
van Minos en later huwt met den vorst Asterion, die de
opvoeding van de kinderen, door Zeus bij haar verwekt,
op zich neemt.
Eurydice. Zie Orpheus.
Eusebius ( godvruchtige). Bisschop van Caesarea
in Palaestina (315--340) en aldaar geboren omstreeks 265.
Een der geleerdste mannen der Oudheid, genoemd de
vader der kerkhistorie. Hij schreef namelijk de eerste uitgebreide kerkgeschiedenis in 10 boeken; en verder een
beroemd Chronicon van groote waarde in 2 deelen, eene
synchronistische geschiedenis van het begin der wereld tot
het jaar 324. Dit in 't Grieksch geschreven werk ging
verloren, maar wij bezitten er eene Armenische ver
1 ) van en eene Latijnsche door den geleerden-taling
Hieronymus, die de chroniek voortzette tot aan het jaar
378. Behalve deze beide schreef Eusebius nog een aantal
andere werken.
Eutropius. Geheimschrijver van Constantijn d. Gr.
en later Julianus Apostata vergezellend op diens veldtocht
tegen de Parthen, bij welken de keizer den dood vond.
Eutropius schreef een kort overzicht der Romeinsche geschiedenis in 10 boeken, van de stichting van Rome tot
op zijn tijd, welk boek tal van nieuwere uitgaven beleefde
en veelvuldig gebruikt is bij het schoolonderricht.
1

) Deze werd gevonden te Constantinopel in 1792.
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Galatèa. Zie Acis.
Galènus (133-200). Beroemd Grieksch geneesheer
uit de 2de eeuw, die te Rome lijfarts werd van keizer
Marcus Aurelius en die niet alleen de geneeskundige praktijk uitoefende, maar ook vele geschriften te boek stelde,
waarvan er een aantal in verschillende talen werden overgezet en bewaard gebleven zijn.
Ganymèdes. Een schoon jongeling, zoon van den
Trojaanschen koning Tros of van Laomedon, door Zeus
in adelaarsgestalte geroofd en toen den vader vergoed
door een span hemelsche paarden. Ganymedes vervulde
later op den Olympus de rol van een mannelijke Hebe of
schenker. Zijn ontvoering als kind is meesterlijk door
Rembrandt in een bekende schilderij weergegeven.
Gedrosia. Onherbergzame, dorre en woeste ZuidOostelijke provincie van Perzië, gedeeltelijk het huidige
Beloedsjistan, door Alexander d. Gr. bij zijn terugkeer
uit Indië naar Susa in de gansche breedte doorgetrokken,
waarbij, mede door gebrek aan water, een groot deel van
zijn leger verloren ging. De hoofdstad van dit gewest
was Pura.
Geiserik of (minder juist) Genserik (t 477). De groote
koning der Vandalen, die een halve eeuw lang zijn volk
regeerde, in menigen krijgstocht leidde en tal van overwinningen behaalde, zoodat hij om al zijn verdiensten
gevoegelijk „de Groote" zou kunnen heeten. Een man,
geboren uit een slavin en mank geworden door den val
van zijn paard, maar tegelijk een man van groot politiek
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doorzicht en diplomatieke gaven. Soms doet hij ons onwillekeurig denken aan den Spartaanschen vorst Agesilaus. Zie verder bij Vandalen.
Gelo. Tyran eerst van Gela, later van Syracuse; een
uitstekend vorst (491--478), die in 488 op de Olympische
spelen den prijs won voor wagenrennen, en die in 480
met groot krijgstalent de Carthagers volkomen versloeg
bij Himera, naar het heet op denzelfden dag waarop de
slag bij Salamis plaatsvond.
Germanicus. Een zoon van Drusus en Antonia, edel
en veelbelovend krijgsoverste, zeer geliefd bij zijn soldaten, zoowel als bij het volk en bij keizer Augustus,
als aangewezen om later eenmaal het keizerschap te bekleeden. Na van 15-19 tal van krijgstochten te hebben
geleid en in 17 een triumftocht te Rome te hebben gevierd, werd hij in 19 bij een tocht naar Azië door Piso,
den stadhouder van Syrië, en diens gemalin, wellicht met
medeweten van den naijverigen Tiberius, door vergif om
't leven gebracht, diep betreurd door het geheele Romein
volk. Hij was de vader van Caligula en grootvader-sche
van Nero, die geen van beiden zijn roemvollen naam eer
aandeden in hun keizerlijk bewind (Stamboom zie bij Nero).
Geschiedschrijvers. Als meest beroemde vallen te
noemen: onder de Grieksche: H er o d o t u s, Thu c ydides, Xenophon en Polybius, en onder de
Romeinsche: Livius, Sallustius, Tacitus en
S u e toni u s. (Zie verder bij deze namen).
Glaucus. Vorst van Corinthe, zoon van Sisyphus en
vader van Bellerophontes. Als straf werd hij door zijn
eigen paarden in stukken gescheurd, hetzij omdat hij zijn
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merries geen veulens wilde laten krijgen om ze krachtiger
te houden voor de wedrennen, hetzij omdat hij zijn paarden voedde met menschenvleesch.
Goden. Als overeenkomstige Goden en Godinnen bij
Grieken en Romeinen noemen wij:
Latinsch.
Familierelatie.
Grieksch.
Saturnus zoon van Uranus.
Kronos
Kronos.
Zeus
Jupiter
Poseidon
Neptunus broeder van Zeus.
Pluto
id.
Hades
Hera
Juno
zuster en vrouw van Zeus.
Persephone Proserpina vrouw van Hades.
Demeter
Ceres
zuster van Zeus.
zoon van Zeus en Hera.
Ares
Mars
Hephaistos
Vulcanus
id.
Artemis 1
Diana
dochter van Zeus en Leto.
Athene (Pallas) Minerva dochter van Zeus en van Metis,
dochter van Oceanus.
Aphrodite
dochter van Zeus en van Dione,
Venus
dochter van Uranus.
Dionysos
Bacchus zoon van Zeus en van Semele,
dochter van Kadmos.
Mercurius zoon van Zeus en van Maja,
Hermes
dochter van Atlas.
Gordium. Oude stad in Phrygië, waar zich de beroemde niet los te maken Gordiaansche knoop bevond,
door Alexander d. Gr. tijdens zijn verblijf in de stad met
1

„

„

)

) Haar tweelingbroeder was Apollo.
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zijn zwaard doormidden gehakt, omdat een orakel als
prijs voor de oplossing van het vraagstuk de wereldheerschappij in 't vooruitzicht gesteld had. Voor een
dergelijke kordate, zij het gewelddadige oplossing eener
ingewikkelde zaak, die doet denken aan het ei van
Columbus, wordt ook thans nog gesproken van het
doorhakken van een Gordiaanschen knoop.
Gorgias. Beroemd redenaar en sophist en leeraar in
de welsprekendheid, naar wien een van Plato's dialogen
genoemd is. Bekend is zijn leer, dat eigenlijk niets in werkelij kheid bestaat, of anders toch niet als zoodanig voor
ons kenbaar is ; of zelfs, Ook al ware dit wèl het geval, toch
die kennis niet aan anderen mededeelbaar ware ; zoodat de
waarheid óf niet bestaat, óf althans onvindbaar is en
beperkt blijft , tot persoonlijke, al dan niet juiste meeningen, die men desgewenscht bij anderen door dialectische welsprekendheid kan trachten ingang te doen
vinden.
Gracchi. Twee sterk democratisch gezinde broeders
die, o. a. door akkerwetten, vurig streden voor de volksklasse. Hun vader was gehuwd met Cornelia, de edele
dochter van Scipio Africanus Major; terwijl een zuster van
hen, Sempronia, gehuwd was met Scipio Africanus Minor.
De politieke rol der Gracchi valt kort na den 3den Punischen oorlog. De oudste der broeders, Tiberius Sempronius, werd in 133 door een aantal te hoop geloopen
Senatoren bij de stembus in een schermutseling gedood;
de jongste, Gajus Sempronius, die de maatregelen zijns
broeders voortzette en allerlei hervormingen nastreefde
om de macht van den adel te fnuiken, werd eveneens
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twaalf jaren later, in 121, door den Senaat genoopt zich
te laten dooden.
Gratiae, de Grieksche Char i tes. Bevallige dochters van
Zeus, die de lieftallige bekoorlijkheid belichamen door
reine onschuld, eeuwige jeugd en opgeruimdheid, en
die geestelijk verwant zijn aan de Muzen.
Gyges. Gunsteling van koning Kandaules van Lydië
(z. a.), die volgens de , sage een onzichtbaar makenden
tooverring bezat en den koning in de regeering opvolgde
na hem gedood te hebben; zoodoende in 716 een nieuwe
dynastie stichtend, waarvan hij als eerste koning tot aan
zijn dood in 678 regeerde. (Zie verder bij Kandaules).
H.
Hadrianus. Voortreffelijk Romeinsch keizer (117138), geb. in 76, die gedurende zijn twintigjarige regeering alle provincies des rijks bereisde om er alles te ordenen, er veel gebouwen op te richten en in Griekenland
veel oude monumenten te laten restaureeren. Na zijn dood
werd hij opgevolgd door den eveneens voortreffelijken,
door hem als zoon aangenomen Antoninus Pius. De bekende geschiedschrijver Gregorovius wijdde aan Hadrianus
een zijner werken.
Onder Hadrianus' bestuur viel de uiterst bloedige opstand der Joden in Jeruzalem, ontstaan doordat een aan
Jupiter gewijde tempel gebouwd werd op de vroegere
plaats van Salomo's tempel. Eerst na drie jaren (132-34)
werd die opstand bedwongen door den veldheer Julius
Beveros.
Hamilcar. Bijgenaamd Barcas d. i. bliksem, de vader
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van Hannibal. In den eersten Punischen oorlog toonde
hij zich een uitstekend veldheer die, na eerst op Sicilië
te hebben gestreden en nadat de vrede gesloten was, in
241 den gevaarlijken opstand der huurtroepen in Afrika
wist te dempen, welke in Flaubert's roman Salambo is
beschreven. Vervolgens wist hij in enkele jaren een groot
deel van Hispanië voor Carthago te veroveren, totdat hij
in 229 sneuvelde, zijn haat tegen Rome overdragend op
zijn drie zonen en in het bevel over Hispanië opgevolgd
door zijn schoonzoon Hasdrubal.
Hannibal (247--183). Beroemdste van Carthago's
veldheeren, zoon van Hamilcar Barcas. Na eerst in 218
de onzijdige, maar met Rome bevriende bloeiende stad
Saguntum te hebben ingenomen en daardoor den tweeden
Punischen oorlog te hebben uitgelokt, trekt hij door Zuid
Alpen naar de Po-vlakte, dringt dan verder,-Galiëenovrd
de Romeinsche op hem afgezonden legers verslaande, door
naar het Zuiden en vernietigt in Juni 216 bij Cannae in
Apulië de groote Romeinsche legermacht. Maar eenige
jaren later vindt hij zijn evenknie in den jeugdigen Scipio
die, door naar Afrika over te steken en daar Carthago te
bedreigen, Hannibal noodzaakt tot den terugtocht en
hem dan met behulp van koning Masinissa van Numidië
verslaat bij Zama in 202. Nadat de vrede is gesloten, moet
Hannibal om de door hem voorgestane maatregelen uit
zijn vaderstad vluchten voor de daardoor beangstigde Romeinen en moet hij zijn laatste levensjaren in den vreemde
rondzwerven om ten slotte, 64 jaren oud, in 183, hetzelfde jaar waarin ook Scipio stierf — in Klein-Azië door
vergif een einde aan zijn leven te maken om niet in han-
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den te vallen van zijn onverzoenlijke vijanden, evenals
vóór hem Demosthenes zulks gedaan had.
Hanno. Carthaagsch zeevaarder, van wiens tocht langs
de Westkust van Afrika, op welken hij ook anthropomorphe apen schijnt gezien te hebben, nog een in 't
Grieksch vertaald kort reisverhaal is overgebleven onder
den naam „Periplous".
Harpalus. Ontrouw schatbewaarder van Alexander
d. Gr. die, na zich gedurende den tocht van zijn meester
naar Indië een tijd lang in weelde en wellust gebaad te
hebben, met een groot geldbedrag en een aantal aangeworven hulptroepen uit Babylon naar Griekenland vluchtte,
waar hij te Athene beide ter bestrijding van Macedonië
aanbood. Later verder gevlucht naar Kreta, werd hij daar
vermoord door een zijner ondergeschikten, waarschijnlijk omdat deze op zijn onrechtmatig verkregen geld
belust was.
Hasdrubal. Jongere broeder van Hannibal, die op
diens verzoek van Hispanië uit over de Alpen trok om
zich in Italië met hem te vereenigen, maar in 207 in
Umbrië aan den Metaurus door de Romeinen werd ver
sneuvelde. Zijn afgehouwen hoofd werd in-slagen
Hannibal's legerplaats geworpen.
Hebe. Dochter van Zeus en Hera; godin der jeugd,
die op den Olympus als schenkster der Goden optrad,
totdat zij met den onder dezen opgenomen Herakles in
't huwelijk trad en toen door Ganymedes werd vervangen.
Hecáte. Een griezelige geheimzinnige Godheid van
samengesteld karakter, afgebeeld met drie hoofden of
lichamen. Bij voorkeur spookgodin, vergezeld van hui-
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lende honden en schimmen van afgestorvenen, azende
op het bloed van dooden en 's nachts bij graven en
driesprongen rondwarend. Verder tooverdranken bereidend, bezweringen uitsprekend, de wichelkunst beoefenend en . met heksen verkeerend.
Hecuba (Gr. Hekábe). Gemalin van koning Priamus
en moeder o. a. van Hektor, Paris, Cassandra en Polyxena.
Na Troje's val zag zij al hare kinderen gedood of in sla
weggevoerd; zijzelve werd aan Odysseus als krijgs--vernij
buit toebedeeld en naar het heet ten slotte veranderd in
een hond. Een van Euripides' treurspelen is aan haar
gewijd.
Hegèsias. Een wijsgeer in Alexandrië uit de 3de eeuw
v. C. Hij leerde dat, aangezien het leven toch nimmer het
er van verwacht genot vermag te schenken, de dood feitelijk is te verkiezen. Vandaar dat hij den bijnaam verkreeg
van „Peisithanatos", d. i. tot den dood overredend, en
dat door zijn sombere schildering der menschelijke ellende
velen zijner leerlingen er toe gedreven werden zelfmoord
te plegen, waarom hem het verder verkondigen zijner
leer door den Egyptischen koning werd verboden.
Hektor. De groote Trojaansche held, oudste zoon des
konings, na vele heldendaden door Achilles in woede over
den dood van zijn vriend Patrocles rondom de wallen
der stad nagejaagd, neergeveld en achter den strijdwagen
meegesleept. Zijn lijk werd op de bede des vaders door
den overwinnaar tegen een grooten losprijs aan dezen afgestaan om in Troje eervol begraven te worden. Over zijn
vrouw en zijn zoon, zie bij Andromache en bij Astyanax.
Heléna. Dochter van Zeus en Leda, uitblinkend door
6
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eene weergalooze schoonheid. Reeds in hare vroege jeugd
wordt zij geschaakt door Theseus, maar door hare broeders de Dioscuren uit Athene teruggebracht. Later wordt
zij de gemalin van den Spartaanschen koning Menelaus,
maar wordt zij met Aphrodite's hulp geschaakt door den
Trojaanschen prins Paris en daardoor oorzaak van den
langdurigen en moorddadigen Trojaanschen oorlog. Haar
wereldsche vader Tyndareos toch had op raad van Odysseus de vele vrijers naar hare hand doen zweren dat zij
diengene van hen, welken zij zich tot gemaal zou uitkiezen,
later zouden beschermen tegen elke ondergane ongerechtigheid, en zoo waren zij later door dien eed gebonden aan
den oorlog deel te nemen. Na den val van Troje keert
Helena, die reeds lang naar Griekenland terugverlangd
had, ongestraft met haar gemaal naar huis terug, als
droeg zij heel geen schuld aan al de veroorzaakte ellende;
en na een achtjarigen zwerftocht wordt dan Sparta weer
bereikt. Zij was blijkbaar te mooi om gedood te worden.
Hephaestion. Boezemvriend en trouw begeleider van
Alexander d. Gr., die hem zijn schoonzuster Drypetis tot
gade schonk, maar die kort daarop in 324 in Ecbatana
aan koortsen bezweek, terwijl de vorst zelf een jaar
later, door een soortgelijke ziekte aangetast, zijn vriend
in 't graf volgde.
Heraclitus (Herakleitos). Een wijsgeer uit Ephese
omstreeks 500 v. C., die een ingewikkeld en duister leerstelsel voordroeg, waarin het vuur verklaard werd tot
grondstof van al het bestaande, hetwelk verkeert in eene
voortdurende wording, beweging en verandering. Een
levend, bewegend vuur is de oorsprong van alle zijn; en
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het is de onderlinge strijd die alle dingen beheerscht:
juist het tegenstrijdige voert tot schepping en nieuw
bekende sociaaldemocratische agitator Lasalle-vorming.De
schreef over deze philosophie een uitgebreide monographie, verschenen in 1858.
Herakles (Hercules). Zoon van Zeus en Alkmene, een
kleindochter van Perseus en echtgenoote van Amphitryon. Reeds in zijn prille jeugd doodt hij in de wieg door
wurging een paar slangen, door Hera op hem afgezonden.
Volwassen geworden, volbrengt hij in opdracht van koning
Eurystheus van Mycene, kleinzoon van Perseus en van
Pelops, het beroemde twaalftal uiterst moeilijke werken,
onder welke het dooden van den Nemeïschen leeuw en
van de Lernaeïsche hydra, in wier giftig bloed hij zijn pijlen
doopt. Verder de reiniging van de stallen van koning
Augias (z. a.); den roof van den gordel van Hippolyte,
vorstin der Amazonen; den roof der runderen van Geryones en dien van den monsterachtigen helhond Cerberus
uit de onderwereld. Daarna neemt hij deel aan den tocht
der Argonauten; doodt in Troje koning Laomedon wegens
woordbreuk en bevrijdt diens dochter Hesione (z. a.),
en elders den geketenden Prometheus. Verder verslaat
hij de Lapithen en doodt hij den Centaur Nessus, terwijl hij eindelijk onopzettelijk gedood wordt door zijn
gemalin Deïanira (z. a.) en, om van zijn ondragelij k lijden
verlost te worden, zich een brandstapel opricht. Hij wordt
daarbij geholpen door Philoctetes, die op zijn verzoek den
brandstapel aansteekt, in dank waarvoor de held hem zijn
pijlen en boog vermaakt. Na zijn dood onder de Goden
opgenomen, verkrijgt Herakles Hebe tot echtgenoote.
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Beroemd is zijn beeld, de Farnesische Hercules, in het
Museum te Napels, waar hij staat afgebeeld, leunende op
zijn knots.
Hermióne. Dochter van Menelaus en Helena, eerst
uitgehuwelijkt aan Achilles' zoon Neoptolemus, later na
diens dood aan haar neef Orestes, met wien zij reeds
vroeger schijnt verloofd te zijn geweest en bij wien zij
de moeder werd van Tisamenes, lateren koning van
Argos.
Hermoláus. Een van de adellijke Macedonische jongelingen in Alexander's gevolg, die wegens een oneerbiedig optreden tegenover den vorst tijdens de jacht in
Bactrië, werd afgeranseld en wien zijn paard werd ontnomen, waarom hij, om zich over die smadelijke behandeling te wreken, met anderen tegen het leven van den
vorst ging samenspannen. Nadat zulks ontdekt was,
werd hij in 327 tot straf door de soldaten gesteenigd.
Ook Callisthenes, een neef en leerling van Aristoteles, die
als geschiedschrijver Alexander op zijn tocht vergezelde
en die als leermeester van Hermolaus was opgetreden,
vond later, van medeplichtigheid beschuldigd, den dood,
nadat hij zich reeds tevoren bij den vorst onbemind gemaakt had door zijn vrijmoedig optreden en zijn veroordeelen van diens volgen van Oostersche zeden alsmede
begeeren van huldiging. Evenmin als van Clitus (z. a.)
kon ook van hem de koning zulk een critiek verdragen.
Hero. Zie Leander.
Herodes, bijgenaamd de Groote, geb. 72 v. C. Deze
werd tot koning van Judaea aangesteld door Antonius
in het jaar 40 v. C. en stierf na een bijkans 40-jarige regee-
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ring op meer dan 70-jarigen leeftijd. Hij kenmerkte zich
door een krachtig bestuur, maar tevens door een jaloersch
en hartstochtelijk, bloeddorstig en wreed karakter. Zijn
schoone echtgenoote Mariamne, een verwante der Makkabeeën, laat hij onder valsche verdenking van overspel ter
doodbrengen, evenals hare beide zoons. Aan 't einde van
zijn leven geeft hij bevel tot den Bethlehemschen kindermoord.
Zijn zoon Herodes is de man die Johannes den Dooper,
omdat deze zijn huwelijk met Herodias, de gescheiden
vrouw van zijn broeder, afkeurde, op haar wensch deed
terechtstellen en onder wiens bestuur Jezus van Nazareth
werd gekruisigd. In het jaar 39 werd hij door Caligula
afgezet en verbannen eerst naar Gallië, later naar Hispanië.
Herodotus (f 484-424). De vader der geschiedenis,
levende in de 5de eeuw v. C. Hij was geboortig uit
Halicarnassus en stierf te Thurii in Zuid-Italië. Na uitgestrekte reizen te hebben gemaakt door bijna alle landen
der Oude Wereld, van Babylon tot Italië en van de Zwarte
Zee tot Egypte, stelde hij zijn beroemde Historiën te
boek, die later door Alexandrijnsche geleerden verdeeld
werden in een 9-tal boeken, genoemd naar de negen
Muzen. Deze boeken behandelen de verschillende volkeren van de oudste tijden af tot aan het jaar 478. Bij feestelij ke bijeenkomsten in verschillende plaatsen van Grieken
las de schrijver met veel bijval gedeelten van zijn-land
werk voor. Zijn beschrijvingen in ongekunstelde en onopgesmukte, naïeve zegswijze zijn zeer waarheidlievend
en betrouwbaar, voor zoover zij op eigen waarneming en
ervaring berusten; en zelfs waar het geldt wonderbaar-
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lijke berichten, zijn deze later veelal niet onjuist gebleken. Toch schijnt hij zich, vooral in Egypte, veel op
de mouw te hebben laten spelden, wat hij te goeder
trouw den lezer als waarheid mededeelt.
Herostrátus. Een burger van Ephese, die in 356 v. C.,
in den nacht waarin Alexander d. Gr. werd geboren, in
zijn stad den beroemden tempel van Artemis, een der
zeven wonderen der wereld, in brand stak om daardoor
zijn naam te zien vereeuwigd, hetgeen hem inderdaad
gelukte. Want ondanks het besluit van de overheid, zijn
naam prijs te geven aan de vergetelheid, bleef die voor
het nageslacht bewaard door den geschiedschrijver Theopompus. Zijn euveldaad moest hij echter met den marteldood bekoopen.
Onwillekeurig denkt men bij de beweegredenen van
Herostratus' handelwijze aan P e r e g r i n u s, den wijsgeer
die, om toch vooral de aandacht te trekken, in 164 n. C.
bekend maakte dat hij zich bij de Olympische feesten
zou laten verbranden en toen inderdaad zich gedwongen
zag zijn belofte na te komen.
Hesiodus. Didactisch dichter uit de 8ste eeuw v. C.,
van Aeolischen oorsprong en geboortig uit Boeotië, wiens
geschriften, inzonderheid de Theogonie, onmisbaar zijn
voor de kennis der mythologie en der Oud-Grieksche
denkwijze.
Hesióne. Dochter van den Trojaanschen koning Laomedon en zuster van Priamus. Zij werd door haren vader
aan een rots geklonken en aan een zeemonster ten prooi
gegeven, als zoenoffer voor een woordbreuk waaraan hij
zich tegenover de Goden had schuldig gemaakt. Maar
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Herakles doodde het monster en bevrijdde haar, evenals
Perseus dit deed ten opzichte van Andromeda. Toen evenwel Laomedon, die hem voor dien dienst het span paarden beloofd had, dat hij indertijd in ruil voor Ganymedes
(z. a.) gekregen had, wederom in woordbreuk die belofte
niet nakwam, werd hij met al zijn zonen, met uitzondering
van Priamus, door Herakles gedood, terwijl Hesione
werd geschonken aan Telamon, den vader van Ajax, wien
zij den later beroemden boogschutter Teucer baarde.
Hestia. De kuische Godin van den huiselijken haard
en daarmede van huisgezin en huiselijk geluk. Bij de
Romeinen Vesta geheeten, in wier heiligdom een vuur
aanhoudend brandend werd gehouden en bewaakt door
een zestal maagden, welke even kuisch moesten blijven
als de Godin en die als hare priesteressen niet slechts
aan een strenge tucht waren onderworpen, maar ook bij
het volk in hoog aanzien stonden, maar bij kuischheidsschending levend begraven werden.
Hiëro. De opvolger van zijn broeder Gelo als
tyran van Syracuse in 478, nadat deze hem reeds zeven
jaren vroeger het bestuur van Gela had overgelaten. Evenals zijn broeder verwierf hij met wagenrennen den prijs
in de Olympische spelen (468) en won hij een paar veldslagen, terwijl hij groote dichters als Pindarus en Aeschylus aan zijn hof ontbood. Hij stierf in 467.
Een andere Hiëro, eveneens vorst van Syracuse maar
twee eeuwen later, was eerst bondgenoot der Carthagers,
later der Romeinen. Hij regeerde uiterst lang (270---216)
en stierf op 92-jarigen leeftijd.
Hiëronymus. Wellicht de geleerdste der kerkvaders.
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Geboortig uit Dalmatië omstreeks 335, was hij later, na
zich eenige jaren in de woestijn te hebben teruggetrokken
en een tijdlang in Rome te hebben doorgebracht, sedert
386 in Bethlehem woonachtig, waar hij in 420 op hoogen
leeftijd stierf. Hier schreef hij o. a. eene Latijnsche bijbel
deels uit het Hebreeuwsch deels uit het Grieksch,-vertaling
welke vertaling den grondslag vormde der Vulgata.
Hipparchus. Afkomstig uit Nicea en levende in de
2de eeuw v. C. Een buitengewoon verdienstelijk wiskundige in Rhodos en Alexandrië, de vader der sterrekunde
genoemd en beroemd om de door hem uitgevonden instrumenten en om zijn nauwkeurige waarnemingen en
berekeningen, die later veel gebruikt werden door Ptolemaeus.
Voor een geheel anderen Hipparchus zie bij Pisistratus.
Hippocrates. De vader der geneeskunde, afkomstig
van het eiland Kos en levende in de 5de en 4de eeuw.
Een nieuwe uitgave zijner werken werd bezorgd door
den Franschen geleerde Littré.
Hippodamia. Zie bij Pelops, en eene andere bij
Pirithous.
Hippólytus. Een zoon van Theseus en de Amazone
Antiope, door zijn stiefmoeder Phaedra tevergeefs tot
overspel aangezocht en toen door haar bij zijn vader van
poging tot verleiding of van geweldpleging aangeklaagd.
Aan die valsche beschuldiging valt de onschuldige Hippolytus ten offer, doordat zijn paarden aan de kust op
hol slaan bij het zien van een op Theseus' bede door
Poseidon gezonden, uit de zee oprijzend monster. Een
verhaal luidde evenwel, dat op verzoek van Artemis het
-
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slachtoffer weer in 't leven werd geroepen door Aesculapius en later onder den naam Virbius in Latium leefde.
Opmerking verdient het dat deze, aan die van Joseph
en de vrouw van Potiphar herinnerende geschiedenis,
herhaalde malen in de Grieksche mythologie wordt aan
Een zelfde verhaal toch vinden wij ten opzichte-getrofn.
van Bellerophon en Anteia, Peleus en Astydamia.
Honoria. Oudere zuster van Valentinianus III. Geboren in 418, ging zij in 449 eene liefdesbetrekking aan met
haren hofmeester Eugenius, die ter zake daarvan gedood
werd. Gedwongen met een door haar onbegeerd aanzienlijk senator te huwen, zond zij in 450 door middel van den eunuch Hyacinthus een ring aan Attila,
die dit opvatte als een huwelijksvoorstel en haar toen
aan haren broeder den keizer tot vrouw vroeg. Deze
evenwel wees dat aanzoek verontwaardigd van de hand,
en Honoria werd naar Constantinopel gezonden en daar
in een klooster opgesloten.
Honorius. De roemlooze tweede zoon van den uit
Spanje afkomstigen Theodosius den Grooten, aan wien op
nog eerst 9-jarigen leeftijd bij den dood zijns vaders in 395
het West-Romeinsche rijk werd toebedeeld, dat hij bijkans
dertig jaren lang (395--423) op treurige wijze bestuurde.
Aanvankelijk stond hij bij zijn jeugdigen leeftijd onder
de voogdij van den voortreffelijken Stilicho, die gehuwd
was met een verwante van Theodosius en bij dezen in
hoog aanzien gestaan had. Honorius huwde ook Stilicho's
dochter; maar desondanks en niettegenstaande Stilicho's
geweldige verdiensten voor de bescherming des rijks,
liet Honorius dien schoonvader in 408 te Ravenna ver-
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moorden. Het gevoIg hiervan was, dat Alarik twee jaren
later Rome kon plunderen en groote gedeelten van het
rijk verloren gingen.
Horatius (Q. Horatius Flaccus, 65-8 v. C.). Romeinsch
lyrisch dichter van grooten naam. In zijn jeugd kreeg hij
een zorgvuldige opleiding; later in 39 werd hij op aanbeveling van Vergilius in den kring van Maecenas opgenomen, die een groot vriend van hem werd en hem
een klein landgoed schonk in de buurt van Tibur (Tivoli).
Hij stierf in hetzelfde jaar als zijn beschermheer, zijn
leven lang ongehuwd gebleven en eene Epicureische
levensbeschouwing toegedaan. Overigens was Horatius
allerminst een wijsgeerige geest te noemen, die zich hoven
het gezond verstand zocht te verheffen. Zijn werk omvat Oden, Satiren, Brieven en een Ars poetica, en vele
citaten uit zijn gedichten werden tot gevleugelde woorden
van practische levenswijsheid.
Horatius Cocles. Zie bij Porsenna.
Hyacinthus. Een schoon jongeling, die gelijktijdig
hemind werd door Apollo en door Zephyrus, waarom de
laatste eens, toen H. met den mededinger discuswerpen
speelde, de werpschijf op doodelijke wijze tegen het hoofd
van den jongeling deed waaien, die daarop door Apollo
veranderd werd in de bekende hloem van dien naam.
Hyllus. 200n van Herakles en Deianira (z. a.), gehuwd met Iole en overgrootvader van Aristodemus, den
vader van de tweelingbroeders Eurysthenes en Procles,
die omstreeks 1104 de eerste koningen werden van Sparta
en die dus heetten af te stammen van Herakles, den vader
van hun betovergrootvader (Sde geslacht).
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Hypatia. De geleerde en deugdzame, schoone en
hoogbegaafde dochter van den wiskundige Theon in
Alexandrië. Na eene opleiding gekregen te hebben in
Athene, gaf zij in Alexandrië, waar zij bevriend was met
den praefect Orestes, lessen in wijsbegeerte, wis- en
sterrenkunde. Maar in Maart 415, tijdens het episcopaat
van Cyrillus, die er de hand in schijnt gehad te hebben,
liep een bende fanatieke Christenen te hoop, die haar op
gruwelijke wijze in een kerk vermoordden, op eene soortgelijke wijze als ten onzent Johan de Witt door de heffe
des volks verscheurd werd. Zoo kwam zij jammerlijk om
't leven, den heldendood stervend voor de vrije gedachte.
De Engelsche schrijver Kingsley heeft aan haar nagedachtenis een zijner romans gewijd.
Hyperides. Beroemd Atheensch redenaar, die o. a. de
hetaere Phryne met succes verdedigde, toen deze van heiligschennis was aangeklaagd. Wegens patriotische ge
na den dood van Alexander d. Gr. op Aegina-zindhe
gevangen genomen, werd hij op bevel van Antipater op
wreede wijze terechtgesteld in 322 v. C.
Hypnos. God van den slaap; zoon van de nachtgodin;
tweelingbroeder van den dood (Thanatos) en vader van
Morpheus, den God der droomen.
Ienf.
Lanus. Oud-Italiaansche godheid, met geen enkele
Grieksche te vergelijken, een God van alle begin en einde,
in- en uitgang, met twee aangezichten (bifrons) en een
sleutel in de hand. Naar hem is de maand Januari geheeten.

92 IAPETUS--ICARUS

Zijn tempel in Rome stond open in oorlogstijd en werd
alleen in de uiterst zeldzame gevallen van vredestoestand
gesloten.
Iapetus. Een der Titanen (z. a.), vader van Atlas en
van Prometheus.
Iason. Een van Griekenlands groote helden, een koningszoon uit Iolcos in Thessalië, die door den Centaur
Chiron werd opgevoed en later als aanvoerder der Argonauten het gouden vlies (zie Phrixus) in Colchis, gelegen
in den Zuid-Oostelijken hoek van de Zwarte Zee, bemachtigde in opdracht van zijn oom Pelias. Hij verslaat daartoe den draak, die het vlies bewaakte, met behulp van de
toovermiddelen, hem verstrekt door de op hem verliefd
geraakte koningsdochter Medea. Met deze gevlucht en
in Corinthe aangekomen, geraakt Jason daar verliefd op
des konings dochter Glauke en verstoot om harentwille
Medea. Om zich hierover te wreken schenkt Medea aan
Glauke een giftig bruiloftskleed, dat haar levend doet verbranden en daarenboven het koningspaleis in vlammen
doet opgaan. Hiermede niet tevreden, doodt Medea ook
haar eigen kinderen bij Jason, en als gevolg van al die
onheilen berooft deze zich daarna van 't leven.
Ibycus (Ibukos). Een leerdichter aan het hof van Polycrates op Samos, die volgens de sage op reis naar Corinthe
in de nabijheid der stad door struikroovers vermoord
werd. Kraanvogels, die door hem gedurende hun trek
waren aangeroepen, deden de moordenaars ontdekken,
die daarop hun gerechte straf ondergingen. In een van
zijn gedichten heeft Schiller dit gegeven behandeld.
Icarus. Zie Daedalus,

93

ICARIUS—IOLAUS

Icarius. Deze leerde van Dionysos, dien hij gastvrij
bij zich had ontvangen, den wijnbouw; maar later werd
hij door beschonken herders, die zich door hem vergiftigd waanden, gedood. Eerst na langdurig zoeken vindt
zijn dochter Erigone met behulp van zijn getrouwen
hond Maera zijn graf, waarop zij zich uit wanhoop verhangt aan den boom waaronder haar vader was begraven.
Ilium. Andere naam voor Troje, de hoofdstad van
het gebied Troas, en ontleend aan den naam Ilus, gelijk
Troje ontleend is aan dien van diens vader Tros.
Ilus. De grootvader van Priamus en achterkleinzoon
van Dardanus, een zoon van Zeus. Dardanus is dus de
mythische stamvader der Trojanen, terwijl Ilus, of ook
zijn vader Tros, de stichter heet van Troje. Voor die
stamlijst zie bij Aeneas.
Io. Eens priesters dochter, door Zeus bemind en daardoor den naijver opwekkend van Hera, die haar in een
vaars verandert en laat bewaken door Argus. Nadat
Argus op last van Zeus door Hermes gedood is, zwerft
Io over de aarde, opgejaagd door een horzel; totdat
zij eindelijk in Egypte, waar zij later geïdentificeerd
werd met Isis, hare menschelijke gedaante herkrijgt en
een zoon Epaphus baart, die later koning van Egypte
wordt, de stad Memphis sticht en vader wordt van een
dochter Libya.
Iocaste. Moeder en gemalin van Oedipus (z. a.).
Iolàus. Zoon van Iphicles, den halfbroeder van Heraides. Hij was wagenmenner van den grooten held, dien
hij behulpzaam was bij de uitvoering zijner heldendaden,
zooals bij het dooden van de Lernaeische slang.
1
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Jomandes (Jordanes). Een geschiedschrijver uit den
tijd van Justinianus, Goth van geboorte, maar later tot
het Christendom bekeerd en tot bisschop benoemd. Hij
schreef een paar werken in de Latijnsche taal, die de geschiedenis der Gothen behandelen en waarbij hij gebruik
maakte van een verloren gegaan werk van Cassiodorus.
Josephus (Flavius —). Een Joodsch geschiedschrijver
uit de eerste eeuw, geboren in 37 te Jerusalem en later
in Rome woonachtig, waarheen hij in 63 gekomen was
en waar hij de gunsteling werd van Nero's gemalin
Poppaea Sabina. Eenige jaren later woont hij de belegering bij van Jerusalem en schrijft daarna te Rome, waar
hij metterwoon weer was heengetrokken, o. a. eene geschiedenis van dien Joodschen oorlog in 7 boeken, later
vertaald in het Grieksch.
Iphicrátes. Atheensch veldheer uit de 4de eeuw v. C.;
hervormer van het leger en van de wapenrusting.
Iphigenia. Dochter van Agamemnon, die de vader in
Aulis aan Artemis wilde offeren op gezag van den waarzegger Calchas, maar die door de medelijdende Godin
zelve gered wordt door eene hinde op het altaar in hare
plaats te stellen en haar in een wolk over te brengen naar
Taurus. Hier wordt zij haar priesteres en redt op haar
beurt haren broeder Orestes het leven, gelijk haar zuster
Electra dat vroeger, gedaan had, om daarna met hem naar
Griekenland te vluchten. Zoowel Euripides als Goethe
wijdden aan Iphigenia treurspelen, en de toondichter
Gluck een paar opera's.
Isagóras. Zie Cleisthenes.
Isis. Egyptische Godin, gemalin van den zonnegod
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Osiris en moeder van Horus. Osiris werd ondanks zijn
weldadig en zegenrijk bestuur door zijn broeder Set vermoord en in stukken gesneden; maar na lang zoeken
vond Isis de resten van het lijk haars geliefden gemaals,
begroef deze en versloeg vervolgens met behulp van haar
zoon den moordenaar.
Ismene, Zuster van Antigone.
Ister (Istros). De Grieksche naam voor den Donau, die
langen tijd de grensscheiding uitmaakte van het Romeinsche rijk naar het Noorden toe en als zoodanig de noordgrens vormde van Raetia, Noricum en Pannonie, alsmede
in zijn verderen loop de zuidgrens van Dacie,
Ithaka. Rotsachtig eilandje in de Ionische zee, dat het
rijksgebied vormde van den Homerischen held Odysseus.
Jugurtha. Kleinzoon van den Numidischen koning
Masinissa. Door wanbedrijven, zooals het nit den weg
ruimen zijner mederegenten, geraakte hij in ooriog met
Rome, werd in 109 door Metellus verslagen en vervolgens
door zijn schoonvader Bocchus, vorst van Mauretania,
het huidige Marokko, verraderlijk aan de Romeinen overgeleverd, waama hij in 104 den triumf van Marius als
krijgsgevangene opluisterde om ten slotte in de gevangenis te sterven. De geschiedschrijver Sallustius heeft het
verhaal van dien Jugurthijnschen oorlog te boek gesteld.
Justinianus. Byzantijnsch keizer van het Oost-Romeinsche rijk (527-565) gedurende eeoe regeering van 38
jaren, totdat hij op 83-jarigen leeftijd stierf. Hij was een
vorst, gekenmerkt zoowel door deugden als door gebreken en zwakheden. Onder zijn bestuur werd de beroemde Hagia Sophia gebouwd (532-37), vielen de
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groote door Belisarius en Narses gevoerde oorlogen
en werden door een aantal rechtsgeleerden onder leiding
van Tribonianus de verschillende bestaande rechtsbronnen verzameld in een groot Corpus juris civilis, waarin
o. a. de Pandecten of Digesta en de Institutiones vervat
zijn.
justinianus was gehuwd met de veel jongere Theodora,
een vrouw berucht om haar lage afkomst en haar verleden, maar die door energiek optreden in Jan. 532
een gevaarlijken opstand wist te dempen en ook verder
den grootsten invloed op haren keizerlijken gemaal
oefende.
K zie C.
L.
Laocoón. Een Trojaansch priester, die zijn landslieden
tevergeefs waarschuwde, het verderf brengend houten
paard niet binnen de muren der stad te halen. Omdat hij
dit aan Minerva gewijde paard oneerbiedig had bejegend,
werd hij met zijn beide zonen door een paar uit de zee
gerezen reuzenslangen, die op hem waren afgezonden,
omstrengeld en gedood. Dit tafereel is weergegeven in
de bekende groote beeldgroep die, in 1506 te Rome ontdekt, zich thans bevindt in het Vaticaan.
Laomèdon. Vorst van Troje, vader van Priamus en
van Hesione, bekend om zijn woordbreken, dat hem ten
slotte den dood bezorgde door Herakles, tegelijk met al
zijn kinderen behalve de beide zooeven genoemde.
Leaena. Atheensche hetaere, geliefde van Aristogiton,
die na de vermoording van den tyran Hipparchus in 514
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op de pijnbank geen enkel geheim openbaarde omtrent
de medeplichtigen aan de samenzwering (zie bij Pisistratus) en, naar het verhaal luidt, zelfs haar tong afbeet om
te kunnen zwijgen. Na het wegjagen van Hipparchus'
broeder Hippias in 510 eerden de Atheners haar nagedachtenis door de oprichting van een bronzen leeuwinnenbeeld, aan hetwelk de tong ontbrak (leaina leeuwin).
Leander. Een jongeling uit Abydos, die eiken nacht
den Hellespont overzwom om zijn geliefde Hero in het
aan de overzijde gelegen Sestos te bezoeken, totdat hij
zijn dood in de golven vond, doordat in een stormachtigen
nacht het richtinggevend licht aan de kust was uitgedoofd.
Toen zijn lijk aanspoelde, stortte Hero zich in wanhoop
in zee.
Leda. Gemalin van Tyndareos, maar tegelijk een der
vele geliefden van Zeus, die haar bezocht in de gedaante
van een zwaan, -- een tafereel, menigmaal door schilders
afgemaald. Zoo werd zij moeder van Castor en Polydeuces,
Helena en Clytaemnestra die, voor zooverre zij uit Zeus
ontsproten, voortkwamen uit door haar gelegde eieren.
Leonidas. Zie Ephialtes.
Leotychides. Een zoon van Agis II, koning van
Sparta, maar er van verdacht de vrucht te zijn van
overspel der koningin Timaea met den gastvrij opgenomen voortvluchtigen Alcibiades en daarom uitgesloten van den troon, die onder invloed van Lysander bij den dood van Agis in 398 te beurt viel aan diens
halfbroeder Agesilaos.
Lesbos. Eiland in het Noord-Oosten van de Aegeïsche
zee met de hoofdstad Mytilene en geboorteplaats van vele
7
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Grieksche beroemdheden als Anon, Sappho en Theophrastus. De bewoners stonden in den roep van hooge beschaving, maar ook van groote weelde en van zedeloosheid.
Leucippus (Leukippos). Grieksch wijsgeer uit de 5de
eeuw v. C., grondlegger van de atomenleer, die door zijn
leerling Democritus nader werd ontwikkeld.
Libya. De Grieksche benaming voor Afrika in zijn
geheel, met uitzondering van Egypte (vgl. Io en Danaïden)
Livius (Titus Lvius). Romeinsch geschiedschrijver
uit den tijd van Augustus (59 v. C.-17 n. C.), maar wiens
sympathieën uitgingen naar de door hem geïdealiseerde
Republiek. Van zijn Romeinsche geschiedenis in 142 boeken zijn slechts 35 boeken bewaard gebleven; maar van
de overige bestaan toch later gemaakte korte uittreksels.
Livius is de voornaamste bron voor onze kennis van het
oude Rome. Hij streeft naar eene levendige en leerzame
bewerking der overlevering, maar zijn critische zin is
beperkt en zijn kijk op de proporties der dingen gebrekkig.
Overigens kenmerkt hij zich door grootheid van opzet,
kunstvollen stijl en eerlijkheid van bedoeling.
Longinus. Een voornaam wijsgeer uit Athene in de
3de eeuw n. C. Door koningin Zenobia van Palmyra tot
hoog aanzien verheven, werd hij na de inneming der stad
door keizer Aurelianus op diens bevel in 273 onthoofd,
omdat hij de koningin tot tegenstand tegen Rome had
aangezet.
Longobarden. Germaansche volksstam, oorspronkelijk woonachtig aan de beneden-Elbe, maar in 568 onder
koning Alboin over de Alpen naar Noord-Italië getrokken, om zich daar te vestigen in de Povlakte. (Lom-
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bardij e). Twee eeuwen later werden zij door den Frankenkoning Karel den Grooten in 774 ten onder gebracht.
Luciánus (Loukianos). Een Syriër van geboorte, die in
de 2de eeuw bij voorkeur in Athene woonde en later, op
't einde van zijn leven s een staatsbetrekking vervulde in
Egypte. Oorspronkelijk een beoefenaar der redenaarskunst, ging hij later de wijsbegeerte bestudeeren. In zijn
geschriften maakt hij bij voorkeur gebruik van samen
welke hij de gebreken van zijn tijd hekelt,-spraken,i
bv. de heerschende bijgeloovigheid, den valschen schijn
en de tegenstelling tusschen leer en praktijk der philosophen. Geneigd als 'hij was tot scepticisme, draagt zijn
spotternij geen opbouwend karakter.
Lucretia. Gemalin van Tarquinius Collatinus, die in
510 door Sextus Tarquinius, een zoon van den laatsten
koning van Rome, onteerd werd en die, na haren man en
haar vader het gebeurde verteld te hebben, door zelfmoord haar leven eindigde. Dit voorval had de verdrijving des konings ten gevolge en de instelling van 'den
republikeinschen regeeringsvorm door Brutus, die in een
tweegevecht met een zoon van Tarquinius het leven liet
en van wien verhaald wordt dat hij zijn beide zonen, toen
die betrokken bleken bij eene samenzwering om het
koningschap te herstellen, deed terechtstellen.
Lucretius (T. Lucretius Carus). Romeinsch dichter uit
de eerste helft der eerste eeuw v. C., die een beroemd leerdicht in hexameters „De rerum natura" schreef, waarin
het wij sgeerig stelsel van Epicurus werd uiteengezet en
bezongen. Het niet geheel voltooid dichtwerk werd na
den dood des schrijvers in 55 door Cicero uitgegeven.
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Lycomédes. Zie bij Achilles en bij Theseus.
Lycurgus (Lukourgos). De half-mythische wetgever
van Sparta, gelijk Solon de wetgever was van Athene.
Lysander (Lusandros). Spartaansch veldheer en vlootvoogd, die na de overwinning bij Aegos Potamos, als slot
van den langdurigen Peleponnesischen oorlog, in 404
Athene innam, de wallen der stad slechtte en het oligarchisch bestuur der 30 tyrannen instelde. Hij sneuvelde bij
Haliartus in 395.
Lysippus. Beroemd beeldhouwer uit den tijd van
Alexander d. Gr., die een groot aantal kolossale en prachtige kunstwerken schiep, vooral van mannelijke figuren,
die beroemd waren om hun lenigheid en levendigheid.
Als voorbeeld daarvan kan strekken de Apoxyomenos
(afschaver of af krabber) in het Vaticaan.
M.
Maccabaeën. Naam van eene heldhaftige familie, die
meer dan een eeuw lang (167-40) Judaea onafhankelijk
wist te maken van Syrië. Het begon met den priesterlijken
Mattathias, vader van 5 krachtige zonen, die weigerde
een decreet van den koning van Syrië te gehoorzamen,
dat indruischte tegen het geloof zijner vaderen. Zijn zoon
judas verwierf zich door zijn heldhaftig gedrag den naam
„Maccabaeus", afgeleid van het Hebreeuwsche makkab
hamer (vgl. Karel Martel). De regeering der Maccabaeën
wordt in 40 v. C. gevolgd door die van Herodes.
Maecenas (C. C' 'us Maecenas). Een beschaafd, kunst
vermogend man uit den tijd van keizer Augus--lievnd
tus, met wien hij bevriend was. Hij begunstigde de let-
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terkunde, inzonderheid de dichters Vergilius en Horatius,
waardoor hij zijn naam vereeuwigde.
Maenaden. De in vervoering geraakte, razend opgewonden Bacchanten of vereersters van Dionysos.
Manlius, zie Brennus - en Tarpeja.
Marcomannen. Germaansche volksstam in Bohemen,
die groote beteekenis verkreeg onder zijn koning Marbod,
een tijdgenoot van Arminius en opgevoed in Rome. Veel
later, onder keizer Marcus Aurelius, kwam het tot een
langdurigen oorlog met de Romeinen, welke, in 166 aan
eerst in 181 eindigde onder keizer Commodus,-gevan,
die den vrede afkocht, gelijk een eeuw vroeger Domitianus dat gedaan had tegenover de Daciërs.
Mardonius. Perzisch veldheer, schoonzoon van Darius,
die bij Plataea in 479 v. C. door de verbonden Grieken
verslagen werd en in dien slag sneuvelde, geveld door
den Spartaan Aeimnestus.
Marius. Een der grootste Romeinsche veldheéren; een
man van eenvoudige afkomst, maar met buitengewone
krijgstalenten. Na eerst met lof onder Scipio gediend te
hebben in Hispanië bij den veldtocht tegen Numantia,
overwint hij op Afrikaanschen bodem koning Jugurtha
(z. a.) van Numidië. Eenige jaren later, in 102 en 101
v. C. verslaat hij twee Rome bedreigende Germaansche
volksstammen: de Teutonen in Zuid-Frankrijk bij het
huidige Aix, de Cimbren in de Po-vlakte bij Verona.
Marius was een echt gehard militair, van een goed karakter en vurig aanhanger der volkspartij. Om laatstgenoemde
reden gehaat bij den Senaat en uit Rome verdreven in 88,
vlucht hij naar Carthago, maar keert een jaar later naar
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Rome terug om er met zijn partijgenoot China den
aanhang van den tot veldheer tegen Mithridates benoemden Sulla te bestrijden, maar sterft reeds een jaar
later op 71-jarigen leeftijd.
Marsyas. Een satyr, die met zijn fluitspel Apollo tot
een wedstrijd uitdaagde, maar daarbij volgens uitspraak
der Muzen door het citerspel van den God werd overwonnen, die hem daarop tot straf voor zijn overmoed
volgens overeengekomen bepalingen aan de armen aan
een boom ophing en hem de huid afstroopte.
Masinissa. Koning van Numidië (het huidige Algiers),
die eerst met de Carthagers tegen de Romeinen vocht,
maar later uit berekening de partij der laatsten koos en
met hen in den slag bij Zama (202) tegen Hannibal mee
waarna hij tot belooning voor zijn diensten als-vocht,
koning erkend werd. Hij regeerde daarna nog langer dan
een halve eeuw als krachtig vorst, om eerst op 90-jarigen
leeftijd in 149 te sterven, drie jaren vóór de verwoesting van Carthago.
Mausólus. Vorst van Carië te Halicarnassus (377— .
353), bij wiens dood zijn weduwe Artemisia een prachtig
praalgraf voor hem oprichtte, dat als Mausoleum een van
de zeven wonderen der wereld werd en sedert zijn naam
gaf aan alle groote grafmonumenten.
Mayors Mars.
Medéa. Dochter van koning Aiëtes van Colchis, die
een broeder was van Circe. Met Jason (z. a.) naar Griekenland gevlucht, wierp zij, om den haar vervolgenden
vader, op te houden, telkens stukken van het lijk van haar
gedood broertje Apsyrtus langs den weg; naar het heet
-
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geschiedde dit in de buurt van het latere Tomi (van
temnein snijden), het ballingsoord van Ovidius. Even
wreedaardig nam Medea later wraak op den haar ontrouw
geworden Jason door hun twee kinderen met eigen
hand te dooden. Zij is de hoofdpersoon in Euripides'
treurspel Medea, evenals in het gelijknamig treurspel van
Grillparzer. (Stamboom zie bij Theseus).
Medusa. Een aanvankelijk beeldschoone maagd, die
later, omdat zij zich in een tempel van Pallas Athene aan
Poseidon had prijsgegeven, door de Godin er mede gestraft werd, dat hare lokken in slangen veranderden en
haar gelaat dusdanig misvormd werd, dat een ieder bij den
aanblik ervan versteende. Perseus evenwel wist haar met
afgewend gelaat en met behulp van een spiegel het hoofd
van den romp te scheiden, welk hoofd hij later aan de
Godin ten geschenke gaf, die het voortaan op haar schild
droeg. Uit de bij het vervoer afdruppelende bloeddroppels
ontstonden naar het heet de vele giftige slangen in Afrika.
Megaera. Zie Eumeniden.
Megasthénes. In de jaren 306-298 gezant van den
beroemden vorst van Syrië, Seleucus Nicator, aan het
hof van Sandracottus (z. a.), vorst van Magadha aan den
beneden Ganges. Megasthenes schreef later een verloren
gegaan werk over Indië, waaruit latere Grieksche schrijvers, zooals Arrianus, veel geput hebben voor hun eigen
beschrijvingen.
Meleager. De held van Calydon die, na eerst den tocht
der Argonauten te hebben medegemaakt, een geweldig
everzwijn, dat de omstreken van zijn stad wijd en zijd
verwoestte, met een keur van jagers te lijf ging en wist te
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dooden. Toen hij nu aan Atalante (z. a.), die het dier de
eerste wonde had toegebracht, den kop en de huid schonk,
zochten zijn ooms haar deze zegeteekenen te ontnemen,
waarop zij door Meleager in woede werden neergeveld.
Uit wraak over dien dood harer broeders wierp zijn moe
een zeker door haar bewaard stuk brandhout-derAltha
op 't vuur, welks verbranding volgens de uitspraak van
een orakel den dood van Meleager moest ten gevolge
hebben. Later vol berouw over deze overijlde daad, verhing zich Althaea, terwijl twee zusters van Meleager in
haar ontroostbaar verdriet door Artemis veranderd werden in parelhoenders met als door tranen bedauwde
vleugels.
Memnon. Een heldhaftig Aethiopisch vorst, zoon van
Tithonus (z. a.) en Eos, die Priamus, zijn oom, te hulp
snelde en o. a. Antilochus, zoon van Nestor en vriend
van Achilles versloeg, maar zelf weer viel door de speer
van Achilles, die daarmede den dood zijns vriends wreekte,
evenals hij het vroeger dien van Patroclus gedaan had.
Een geheel andere, minder mythologische Memnon
bestreed met succes Alexander d. Gr. en zocht den oorlog
van Azië naar Macedonië en Griekenland over te planten.
Maar hij stierf te midden van zijn krijgsbedrijven gedurende het beleg van Mytilene op Lesbos in 333. Zijne
schoone weduwe Barsine, dochter van den satraap Artabazus en na den slag bij Issus door Alexander buitgemaakt, baarde dezen een zoontje Heracles, dat later in
309 tegelijk met zijn moeder gedood werd door Polysperchon.
Menelaus. Koning van Sparta, broeder van Agamem-
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non en echtgenoot van Helena. Na de verovering van
Troje zwerft hij acht jaren lang rond met zijn herwon
gade, o. a. door Egypte; en eindelijk keert hij in-ne
Griekenland terug, juist op het oogenblik dat zijn schoonzuster Clytaemnestra werd begraven. Later bezocht hem
Odysseus' zoon Telemachus om berichten omtrent zijn
vader in te winnen, juist weer op het oogenblik dat de
bruiloft plaats vond van zijn dochter Hermione met
Achilles' zoon Neoptolemus.
Mentor. Beproefd vriend van Odysseus, die hem bij
zijn vertrek naar Troje de zorg voor zijn huis opdroeg.
In de gedaante van Mentor helpt Pallas Athene Odysseus'
zoon Telemachus zijn vader zoeken. De naam Mentor
wordt later in 't algemeen gebruikt ter aanduiding van
een wijs en vertrouwd raadsman.
Messalina. De zedelooze gemalin van keizer Claudius
en moeder van Britannicus en van Octavia, de eerste
gemalin van Nero. Wegens haar ontuchtig leven werd zij
in 48 gedood op aandrang van 's keizers gunsteling
Narcissus, een vrijgelaten slaaf die voor zijn eigen leven
vreesde. Dit geschiedde toen zij eene schaamtelooze openlijke verhouding had aangegaan met Silius, een mooien
Romeinschen jongeling. De keizer hertrouwde na haar
dood met zijn nicht Agrippina.
Midas. Een mythisch koning van Phrygië, wien Dionysos volgens zijn bede alles wat hij aanraakte, in goud
veranderde; totdat hij, door de ervaring wijs geworden,
den God verzocht verder van die weldaad te mogen
verschoond blijven. Toen hij later bij een wedstrijd het
fluitspel van Pan verkoos boven het citerspel van Apollo,
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werd hij door laatstgenoemde tot straf bedeeld met een
paar ezelsooren, die hij onder een Phrygische muts verstopte, van welk geheim alleen zijn kapper op de
hoogte was. Deze kon evenwel het geheim niet voor zich
houden; en toen het daardoor aan de buitenwereld was
verraden, doodde Midas zichzelven uit schaamte.
Milete. Een der machtigste, rijkste en schoonste Ionische havensteden aan de kust van Klein-Azië; geboorteplaats van de oudste Grieksche wijsgeeren Thales, Anaximander en Anaximenes. Milete werd de moederstad van
vele koloniën aan de Zwarte Zee. In 494 werd de stad
door de Perzen geplunderd en later door Alexander
d. Gr. belegerd.
Milo (Miloon). Beroemd athleet uit Croton, die talboze malen overwinnaar werd in de kampspelen. Van
hem werd o. a. verhaald, dat hij door elken dag een
kalf gedurende zijn groei op te tillen en te torsen, ten
slotte in staat was ook het volwassen rund te dragen;
vandaar het spreekwoord: „potest taurum tollere qui
vitulum sustulerit". Milo leefde omstreeks 500 v. C. en
werd de schoonvader van den beroemden arts Democedes
(z. a.). Zijn einde heet hij gevonden te hebben doordat
hij op hoogen ouderdom in een bosch met de handen
beklemd raakte in een door een wig halverwege uiteengespleten_ boomstam, toen hij dien verder wilde uiteenspalken, in welken machteloozen toestand hij door wolven verscheurd werd.
Miltiádes. Een bekend Athener, die tijdens Darius'
veldtocht tegen de Scythen in 513 den ter bewaking van
de brug over den Donau achtergelaten Klein-Aziatischen
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Grieken aanried, die brug in den rug van het Perzisch leger
af te breken en zoodoende den ondergang van het leger te
bewerkstelligen en de Grieken in Klein-Azië te bevrijden.
Maar zijn raad werd in den wind geslagen, tegengewerkt
als hij werd door Histiaeus, tyran van Milete, die zijn eigen
zulk een maatregel bedreigd achtte. Jaren-belangdor
later, in 490, werden door zijn beleid de Perzen ondanks
hun geweldige overmacht bij Marathon verslagen. Hij
redde daardoor Athene van ondergang; maar niettemin
stierf hij in de gevangenis, omdat hij een hem wegens
een mislukten aanslag op Paros opgelegde hooge geldboete niet vermocht te betalen, welke boete eerst later kon
worden vereffend door het rijke huwelijk zijner kinderen.
Minos. Zoon van Zeus en Europa en mythisch vorst
van Kreta. Zijn kleinzoon en naamgenoot Minos was bij
Pasiphaë vader van Ariadne en van Phaedra, alsmede van
een zoon Androgeos. Toen deze laatste te Athene alle
prijzen bij de wedspelen behaald had, werd hij uit nijd,
al dan niet op bevel van koning Aegeus, gedood 1). Tot
straf daarvoor moesten de Atheners voortaan telkens een
tribuut van 7 jongelingen en 7 meisjes leveren tot prooi
voor den Minotaurus. Naar het heet werd koning Minos
bij de vervolging van Daedalus (z. a.) op Sicilië gedood
aan het hof van Cocalus, en wel in een heet bad door de
dochters des konings, die Daedalus om zijn kunstvaardigheid waren gaan hoogachten en zijn leven wilden redden.
Minotaurus. Een monster, half mensch half stier, voort1) Eene andere lezing doet Androgeos den dood vinden door
den stier, die de vader was van den Minotaurus en die later evenals
die Minotaurus bedwongen werd door Theseus.
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gesproten uit de onnatuurlijke liefde van Pasiphaë, gemalin van koning Minos, voor een door Poseidon gezonden
schoonen stier. Het wangedrocht werd opgesloten in een
door Daedalus vervaardigd labyrinth, waarin het met menschenvleesch werd gevoed en door Theseus werd gedood.
Mithras. Een hooge Zonnegodheid der Perzen, door wie
Ahriman, de God van het booze, wordt bedwongen. Met
mysteriëndienst werd hij vereerd en gewoonlijk afgebeeld
als een jongeling, die een stier het mes in de keel stoot.
Mithridátes. Groot vorst van Pontus in den Zuid
hoek van de Zwarte Zee, die evenals Hannibal-ostelijkn
en Pyrrhus een onvermoeid tegenstander en bestrijder
was der Romeinen, die hij in zijn langdurige regeering
(120-68) bevocht in drie oorlogen, totdat hij eindelijk
het onderspit moest delven voor Lucullus en Pompejus
en zich toen, levensmoe geworden, liet dooden door een
der hem trouw gebleven soldaten. Zijn zoon Pharnaces
werd later, in 47, verslagen door Caesar in een oorlog,
door den overwinnaar aangeduid met het bekende laconische „veni, vidi, vici".
Mnemosyne. Dochter van Uranus en Gaea; bij Zeus
moeder der negen Muzen.
Moirai (Lat. Parcae). De drie schikgodinnen, die
als een onafwendbaar noodlot der menschen levensdraad
spinnen, meten en afsnijden, daarmede onverbiddelijk de
eeuwige wereldorde handhavend. Vergelijk met haar de
No r n en 1), die in de Germaansche mythologie eene
soortgelijke rol spelen.
1) S k u l d, de toekomst, Ver d a n d i, het heden, en U r d h, het
verledene.

MOLOSSI—MYRON

109

Molossi. Een volk in Epirus, beroemd om zijn
jachthonden.
Mucius Scaevola, zie bij Porsenna.
Mummius. Onbeduidend en onbeschaafd Romeinsch
veldheer, die in 146 de stad Corinthe op Vandaalsche wijze
te vuur en te zwaard vernielde, de inwoners vermoordde
of als slaven verkocht, en zonder eenig besef te hebben
van hare kunstwaarde, tal van kunstschatten onherstelbaar deed verloren gaan. Desondanks maakte hij deel uit
van eene commissie, die in overleg met Polybius was
aangewezen om Griekenland te hervormen tot eene Romeinsche provincie.
Musae. De godinnen der kunsten, dochters van Zeus
en Mnemosyne ten getale van negen, namelijk:
Marr<e.
Haar kunst. Haar Zinnebeeld.
Euterpe
muziek
fluit.
Terpsichore dans
lier.
Thalia
blijspel
masker.
Mel p o men e treurspel
Erato
minnedicht
Polyhymnia lierdicht
heldendicht wastafel en stift.
Call T o p e
geschiedenis papierrol.
Cl i o
sterrenkunde hemelbol en passer.
Urania
Allen stonden in verband met Apollo en zetelden op
den Parnassus of op den Helicon, zangberg in Boeotië.
Myrmidoniërs. Zie Aeacus.
Myron (Muroon). Beroemd beeldhouwer in Athene in
het midden der 5de eeuw v. C. Van hem is afkomstig
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de bekende discuswerper; en een ander beroemd beeld,
dat verloren is gegaan, stelde een loeiende koe voor.
Myrtilus. Zie Pelops.
N.
Narcissus (Narkissos). Een beeldschoon jongeling,
zoon van een nymf en van een riviergod, die ongevoelig
bleef voor alle liefde van vrouwen en daarom ook die
van Echo versmaadde. Door den aanblik van zijn eigen
beeld daarentegen, toen hij dit in het water van een bron
weerkaatst zag, werd hij dermate betooverd, dat hij daarvoor in minnevuur ontstak en in zijn onbevredigd ver
veranderd werd in een narcis.
-lange
Een geheel andere Narcissus dan die mythologische
figuur is de vrijgelaten gunsteling van keizer Claudius,
die zich door hem liet beheerschen en aandrijven tot
de vermoording zijner ontuchtige gemalin Messalina.
Zelf werd hij omgebracht door haar opvolgster Agrippina
na den dood van Claudius.
Nauplius. Zie Palamedes.
Nausicaá. De dochter van Alkinous, vorst der Phaeaken, die den bij een schipbreuk op het fabeleiland Scheria
(wellicht Corfu) gestranden Odysseus van kleederen
voorzag en naar het hof haars vaders geleidde, waar hij
goed onthaald werd en in staat gesteld naar Ithaca terug
te keeren.
Nearchus. Vlootvoogd van Alexander d. Gr., die in
325 den Indus afvoer en door de Perzische golf langs de
kust terugkeerde, van welken tocht hij een reisbericht
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opstelde, waaraan later Arrianus veel ontleende. Na
Alexanders dood werd hij een der generaals van Antigonus, van wien hij het bestuur kreeg over een deel van
Klein-Azië.
Nebucadnezar. (Naboekoedoerioesoer). Meer dan
veertig jaren lang (604-562) vorst van het Babylonisch
rijk, dat onder zijn bestuur zijn grootste-Chaldeisc
macht en luister bereikte. In het begin van zijn regeering
versloeg hij koning Necho bij den Euphraat; later in 586
nam hij Jerusalem in en voerde den blindgemaakten koning
Zedekia gevankelijk mede. Ook veroverde hij na eene
langdurige belegering het sterke Tyrus, dat later ook aan
Alexander zoo lang weerstand wist te bieden.
Necho. Groot koning van Egypte omstreeks 600 v. C.,
die veel belang stelde in den handel en een onuitgevoerd
gebleven kanaal ontwierp ter verbinding van den Nijl
met de Roode Zee, een denkbeeld dat ook reeds vroeger
bij Ramses II schijnt te zijn opgekomen. Ook liet hij,
volgens een verhaal bij Herodotus, door Phoenicische
zeevaarders in drie jaren tijds het werelddeel Afrika omzeilen. Op een krijgstocht door Syrië drong hij door tot
aan den Euphraat, maar werd op den terugtocht in 604
bij Karchemis verslagen door Nebucadnezar.
Nemesis. Godin der hemelsche gerechtigheid en
wreekster van de door misdrijf aangetaste deugd.
Neoptolémus. Zoon van Achilles en Deïdamia. Na
eerst met Odysseus Philoctetes (z. a.) van het eiland
Lemnos gehaald te hebben, doodt hij later bij de ver
Troje koning Priamus en diens snelvoetigen-overinga
zoon Polites, werpt Hektor's zoontje Astyanax te plet-
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ter en offert de koningsdochter Polyxena op zijns vaders
graf. Hektor's weduwe Andromache voerde hij als krijgsbuit mede, en later huwde hij met Menelaus' dochter
Hermione; terwijl hij volgens sommige berichten den
dood vond in Delphi door de hand van zijn medeminnaar Orestes.
Nepos (Cornelius —). Geschiedschrijver uit de eerste
eeuw v. C. en vriend van Cicero. Van zijn hand bezitten
wij een reeks van levens van beroemde veldheeren, deel
uitmakende van een grooter verloren gegaan geheel van
levensbeschrijvingen van beroemde mannen in 't alge
Hij wordt beschouwd als in menig opzicht een-men.
schrijver van minderen rang, die het belangrijke en minder belangrijke niet weet te onderscheiden en wiens stijl
en woordenkeus weinig te roemen vallen.
Nero 1). De vijfde Romeinsche keizer; een monster
op den troon, reeds op 17-jarigen leeftijd in 54 door hem
bestegen door toedoen van zijn moeder Agrippina, nadat
deze haar gemaal Claudius had doen vergiftigen, evenals
zulks daarna geschiedde met den wettigen troonopvolger
Britannicus. Maar ook die moeder Agrippina werd door
Nero uit den weg geruimd, evenals zijn deugdzame
gemalin Octavia, zuster van Britannicus. Niemand was
onder Nero zijn leven zeker: ook zijn latere gemalin
Poppaea en zijn leermeester Seneca vielen als slachtoffers
van zijn verregaanden moordlust, gelijk tal van edele en
eerbiedwaardige burgers als Thrasea Paetus en Barea
De aan de Sabijnsche taal ontleende naam Nero beteekende
„dapper", en dien droeg ook Tiberius als lid van een tot de Gens
Claudia behoorende familie.
1)

NERO—NESSUS
G. J. Caesar
Caesar t 44 v. C.

Julia

Julia x Pompejus

Atia

Octavia X Antonius
tllv.C. t

Octavianus (Augustus) t 14
gehuwd met
1. Scribonia
2. Livia

Julia
wier voorkinderen
gehuwd met
1. Agrippa 2. T i b e r i u s t 37
Drusus

1

Agrippina

t
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x Germanicus t 19 Claudius 54

C a l i g u l a 41 Agrippina 59
N e r o X Octavia Britannicus
t 62
f 55

68

Soranus en verdienstelijke veldheeren als Corbulo. Verteerd door ijdelheid, placht de keizer bij feestelijke gelegenheden op te treden als kunstenaar en zich door
vleiers te doen toejuichen. Op allerlei wijze maakte hij
de keizerlijke waardigheid te schande, totdat hij, algemeen vervloekt, werd vogelvrij verklaard en, zelf daartoe den moed missend, zich op de vlucht door een slaaf
liet doodsteken, voor eeuwig een beruchten naam achterlatend als van een keizer, volkomen onberekend voor
zijn hooge en verantwoordelijke taak en even laf en
vreesachtig als wulpsch en wreed.
Nessus. Een centaur, die zich oneerbaar tegenover
Deianira (z. a.) gedroeg en deswege door Herakles werd
doodgeschoten, maar daarvoor wraak nam door het in
zijn vergiftigd bloed gedrenkte kleed, dat hij even voor
zijn dood aan Deianira schonk.
8
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Nestor. Koning van Pylos in Messenië en kleinzoon
van Poseidon. Hij vocht mede tegen de Centauren en
maakte zoowel den tocht der Argonauten mede als de
jacht op het Calydonisch everzwijn. Op reeds hoogen
ouderdom nam hij nog deel aan den tocht tegen Troje,
waarbij de eerbiedwaardige grijsaard vol levenswijsheid
en welsprekendheid zeer gezien was als raadsman.
Nicias. Atheensch veldheer, die door zijn weifelen
en dralen, o. a. op grond van een ingetreden maansverduistering, den veldtocht tegen Sicilië in 215 hopeloos
deed mislukken. Door den Spartaanschen veldheer Gylippus verslagen, werd hij te Syracuse ter dood veroordeeld
en terechtgesteld.
Nicomedia. Bloeiende hoofdstad van Bithynie, gesticht in 264. In het jaar 183 maakte hier Hannibal een
einde aan zijn leven; veel later werd hier de geschiedschrijver Arrianus geboren en verschillende keizers, zooals Diocletianus, hielden hier tijdelijk verblijf.
Niger. Een der vier groote rivieren van Afrika, die
in de Oudheid werd gehouden voor een zijtak van den
Nijl.
Niobe. Vorstin in Thebe, dochter van Tantalus en
gemalin van Amphion. Tegenover de moeder van Apollo
en Artemis verhoovaardigde zij zich op het bezit harer
vele zonen en dochteren, tot straf waarvoor deze allen
door die tweelinggoden met pijlen werden gedood, ten gevolge waarvan zoowei de vader als de moeder van hartzeer stierven. Een der omvangrijkste ons uit de Oudheid
overgebleven beeldhouwwerken stelt Niobe voor, tevergeefs trachtend hare kinderen te beschermen; deze
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beeldengroep werd in 1583 gevonden en wordt thans
bewaard in Florence. Geslachtslijst zie bij Agamemnon.
Numantia. Eene belangrijke en zeer sterke natuurlijke
vesting in het binnenland van Spanje aan den bovenloop
van den Duro, die na vele voorafgaande vergeefsche
pogingen eindelijk na een langdurig beleg veroverd
werd door Scipio Africanus Minor en door hem verwoest
in 133 v. C.
Nymphae. Een reeks van Godinnen van lageren rang
die, lichtbekleed en door haar schoonheid bekorend, de
geheele natuur bevolkten als Nereïden en Oceaniden
(zeenimfen), Najaden (riviernimfen), Dryaden (boomnimfen), Oreaden (bergnimfen) enz.

Octavia. De edele en deugdzame zuster van keizer
Augustus, eerst gehuwd met Marcellus, later met Marcus
Antonius, die haar verstiet ter wille van Cleopatra.
Een andere Octavia was de bij het volk zeer geliefde
dochter van Claudius en Messalina, die de gemalin werd
van keizer Nero, maar door dezen op 22-jarigen leeftijd
in 62 onder een voorwendsel vermoord op het eilandje
Pandataria aan de kust van Campania, opdat hij ongestoord zou kunnen huwen met de door hem begeerde
Poppaea Sabina.
Odoacer (Odowakar). Germaansch veldheer, koning
der Herulen, door wien in 476 het West-Romeinsche rijk
werd opgeheven, maar die in 489 door den koning der
Oostgothen Theodorik in drie veldslagen in Noord-
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Italië werd overwonnen en ten slotte op 15 Maart 493
te Ravenna verraderlijk door dien vorst eigenhandig in
zijn paleis werd omgebracht.
Odysseus (Lat. Ulixes). Koning van het eilandje
Ithaca in de Ionische zee en beroemd om zijn groote
slimheid. Zijn langdurige zwerftochten na den val van
Troje werden door Homerus bezongen in zijn Odyssea
(zie bij Circe, Calypso, Nausicaá en Polyphemus). Na
twintig jaren eindelijk in zijn rijk teruggekeerd, waar inmiddels zijn moeder van verdriet gestorven was maar
zijn oude vader Laërtes nog leefde, doodt hij de talrijke
overmoedig geworden vrijers die dongen naar de hand
van zijn gemalin Penelope, nadat hij, als bedelaar vermomd,
in het paleis is doorgedrongen, geholpen door zijn inmiddels volwassen geworden zoon Telemachus.
Ondanks al zijn heldenmoed is Odysseus' karakter verre
van aantrekkelijk, zoo bv. in zijn minderwaardig gedrag
tegenover Palamedes (z. a.). Naar het heet, kwam hij
ten slotte bij ongeluk om 't leven door de hand van zijn
eigen zoon Telegonus, dien hij bij Circe verwekt had en
die bij het zoeken naar zijn vader op Ithaca geland was.
Oedipus (Oidipoes gezwollen voet). Een Thebaansch koningszoon, die om de vervulling van een onheilspellend orakel te voorkomen, te vondeling was
gelegd maar door een herder was gevonden en later in
Korinthe groot gebracht. Onwetend doodt hij later in
een twist op den weg zijn vader Laios, achterkleinzoon
van Cadmus, en drijft vervolgens de tnenschverslindende
Sphinx in den dood door het door haar opgegeven raadsel op te lossen. Alsdan huwt hij in onschuld de weduwe
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des konings, zijn moeder Jocaste, en wordt hij ten slotte
Menoeceus
Jocaste X Laius

Creon

Oedipus

Menoeceus Haemon

Antigone Ismene Eteocles Polynices

na twintig jaren door den grijzen waarzegger Tiresias
aangewezen als de moordenaar van Laios en als diens
zoon. Na deze onthulling verhangt Jocaste zich in wanhoop en steekt Oedipus zich de oogen uit om als blinde
bedelaar, met zijn dochter Antigone rondzwervend, zijn
leven te eindigen. Zijn gruwelijke lotsbedeeling vormt de
stof van twee tooneelstukken van Sophocles.
Olympia. Een oord, in het landschap Elis aan den
Alpheus gelegen, niet ver van de Westkust van de
Peloponnesus. Hier vonden om de vier jaren des zomers
de meest beroemde van Griekenlands kampspelen plaats,
die bijgewoond werden door tallooze toeschouwers en
bestonden in worstelen en vuistvechten, hardloopen en
springen, speer- en discuswerpen, alsmede later ook wagenrennen met vier paarden. Met wapenen evenwel werd
er niet gevochten en geldprijzen werden er niet uitgereikt, het ging alleen om de eer. De stad was versierd met
tal van kunstwerken van beeld- en bouwkunst, zooals het
beroemde Zeusbeeld van Phidias, vele van welke sedert
de opgravingen van 1875 zijn aan 't licht gebracht. In
verband met de kampspelen, die er eeuwenlang plaats vonden, ontstond eene tijdrekening van vierjarige Olympiaden, te beginnen met het jaar 776 v. C. Evenzoo diende
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het Stadion, waarin de wedstrijden gehouden werden, als
lengtemaat van 600 Gr. voet of 185 M. (volgens anderen
192 M.).
Olympias. Een dochter van den koning van Epirus
en gemalin van Philippus van Macedonië, dien zij huwde
in 357 en bij wien zij een jaar later de moeder werd van
Alexander den Grooten. Zij was een vrouw van een sterk
heerschzuchtig en hartstochtelijk karakter en werd verdacht van medeplichtigheid aan den moord op haar gemaal in 336 bij de bruiloft hunner dochter, nadat de vorst
haar verstooten had en zelf een jaar te voren gehuwd was
met Cleopatra, nicht van zijn veldheer Attalos. Ook later
bleek Olympias een wraakzuchtig gruwelmensch, die na
Philippus' dood de gehate Cleopatra en haar dochtertje
Europe deed ombrengen, evenals in 317 na Alexanders
dood den in Macedonië tot koning uitgeroepen Arrhidaeus, natuurlij ken zoon van Philippus, tegelijk met diens
energieke gemalin Eurydice. Tevergeefs echter zocht
zij zich van het gezag meester te maken; want een j aar
later in 316 werd zij zelve ter dood gebracht op bevel
van den niet minder heerschzuchtigen Cassander, zoon
van Antipater, die haar in Pydna had belegerd en gevangen genomen.
Omphále. Eene koningin van Lydië, bij wie Hercules
drie jaren dienstbaar doorbracht in de vervulling van
vrouwelijke werkzaamheden ter zoening van het in drift
dooden van zijn vriend Iphitus, nadat diens zuster Tole
hem door haar vader als vrouw was geweigerd.
Orestes. Zie bij Clytaemnestra en bij Iphigenia. Na
zijn terugkeer met zijn zuster uit Taurus doodt hij Aletes,
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den zoon van Aigisthos, en verwekt bij diens dochter
Erigone een zoon Penthilos.
Origènes (185--254). Een geleerd kerkvader, leerling
van Clemens van Alexandrië, zoowel als van Ammonius
Saccas. Origenes was bekend om zijn vlijt en werkkracht;
nevens tal van andere geschriften zond hij in 248 eene
bestrijding in 't licht van Celsus' belangrijk strijdschrift
tegen het Christendom.
Orpheus. Een zanger, die tot zelfs de geheele dieren
wist te bekoren en onder zijn invloed te brengen.-werld
De Argonauten vergezelde hij op hun tocht; en toen
later zijn geliefde echtgenoote Eurydice door een slangenbeet was gestorven, wist hij van Hades haar terugkeer
uit de Onderwereld af te bidden. Hij voldeed evenwel bij
dien terugkeer niet aan de gestelde voorwaarde van haar
niet te zullen aanzien alvorens zij weer op aarde was
aangeland, en daarmede verloor hij haar toen voorgoed.
Osiris. Zie Isis.
Ovidius (P. Ovidius Naso). Een Romeinsch dichter,
levende 43 v. C.-17 n. C., die acht jaren voor zijn dood
door keizer Augustus verbannen werd naar Tomi aan de
Zwarte Zee bij de monden van den Donau, om niet geheel opgehelderde redenen, wellicht samenhangend met
's keizers losbandige kleindochter Julia, terwijl als voorwendsel diende zijn reeds tien jaren vroeger in 't licht
verschenen Ars amatoria of liefdekunst, een wegwijzer
ter opwekking van wederliefde bij een beminde. Behalve
dit geschrift en de Tristia of Klaagzangen over zijn ver
wel zijn bekendste werk de Metamorphosen-banig,s
of Gedaanteverwisselingen in 15 boeken.
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Palamèdes. Een der Grieksche helden vóór Troje,
gehaat bij Odysseus, eensdeels uit naijver op zijn wijsheid en doorzicht, anderdeels omdat hij Odysseus in zijn
voorgewende krankzinnigheid door een list had ontmaskerd, toen deze zich daardoor zocht te onttrekken aan deel
aan den tocht. Odysseus nam hem dus kwalijk-nemig
datgene, wat hij zelf op Achilles had toegepast. Om
nu zijn wraak te koelen, beschuldigt hij valschelij k Palamedes van eene verstandhouding met den vijand. Hij
doet dit door middel van een verdichten brief, die door
Priamus zou zijn geschreven, maar in werkelijkheid door
Odysseus zelf was opgesteld. Ook laat hij zeker bedrag aan
geld als zoogenaamd loon van het verraad in Palamedes'
tent vinden, door hemzelven tersluiks daar neergelegd.
Ten gevolge van al die doortrapte listige gemeenheid
wordt de onschuldige Palamedes gesteenigd. Zijn vader,
koning Nauplius van Euboea, deed later uit wraak door
valsche vuren aan de kust de terugkeerende Grieksche
schepen schipbreuk lijden. Vondel wijdde aan Palamedes
een beroemd geworden treurspel vol van toespelingen op
de staatkundige gebeurtenissen van zijn tijd.
Palmyra. Beroemde oase in de Syrische woestijn ten
Oosten van Damascus, in het 0. T. Tadmor geheeten.
Door den vorst Odenathus (260--67) werd het oord
machtig; en toen nu deze door een bloedverwant vermoord
was, werd hij opgevolgd door zijne energieke gemalin
Zenobia, die door zegetochten haar gebied uitbreidde en
beoogde ook Syrië en Egypte te bemachtigen. Keizer
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Aurelianus (270--275) wist evenwel Palmyra te veroveren en te verwoesten in 273; terwijl hij een jaar later
de koningin bij zijn triumftocht te Rome als krijgsgevangene meevoerde, waarna zij hare laatste levensjaren in
ballingschap in de buurt van Rome doorbracht. Zij ging
toen de letteren beoefenen ; want behalve met lichamelijke
bekoorlijkheden, toonde zij zich ook bedeeld met gaven
des geestes. Zenobia schijnt een vrouw geweest te zijn
van indrukwekkende gestalte, mannelijken geest, fijne
beschaving en helder verstand, alsmede van sportieve
begaafdheden. De ruïnes van Palmyra zijn later herhaaldelijk bezocht en beschreven door Volney, Vogue,
Waddington e. a.
Panacea (Panakela alheelster). Een der dochters van
Aesculapius, den God der geneeskunde. Van haar stamt
het woord panacee ter aanduiding van een min of meer
wonderbaarlijk algemeen werkzaam geneesmiddel.
Pandataria. Een klein eilandje in de Tyrrheensche zee
aan de kust van Campanië (het huidige Vendotena), dat
gebruikt werd als verbanningsoord voor vrouwelijke
leden der keizerlijke familie, zooals Augustus' losbandige
dochter Julia, Germanicus' weduwe Agrippina en Nero's
verstooten echtgenoote Octavia.
Pandora. Een door Hephaestus kunstig vervaardigd
vrouwelijk wezen, dat door de verschillende Goden begiftigd werd met tal van bevalligheden (vandaar de naam
albegaafd) en door Zeus naar de aarde gezonden om onheil
te stichten onder de menschen, nadat dezen door Prometheus begiftigd waren met het uit den Hemel gestolen vuur.
Zij werd door Hermes geschonken aan Prometheus' broe-
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der Epimetheus ; en toen nu Pandora de haar door Zeus
meegegeven doos opende, vlogen daaruit alle kwalen
en rampspoeden, die zich over de aarde verspreidden, terwijl alleen de hoop op den bodem der doos bleef liggen.
Sedert wordt de uitdrukking „doos van Pandora" gebruikt ter aanduiding van een bron van ellende, met welke
men bezocht wordt.
Panthéa. Zie Abradatas.
Papinianus. Uitstekend en zeer beroemd rechtsgeleerde
onder keizer Septimius Severus, dien hij op een veldtocht
naar Britannia vergezelde. Door diens minderwaardigen
zoon en opvolger Caracalla evenwel werd hij ter dood
gebracht in 212, omdat hij het vermoorden van 's keizers
broeder Geta had durven afkeuren. Naar het heet, zou
hij den keizer de woorden hebben toegevoegd: „Het
valt niet zoo gemakkelijk een broedermoord te verontschuldigen als dien te plegen ". Hem trof daarmede een
soortgelijk lot als eeuwen later Thomas Morus.
Parasang. Een Perzische maat, veel voorkomende in
de Anabasis van Xenophon, en gelijk aan 30 stadiën of
5555 M., d. i. een uur gaans.
Paris. Tweede zoon van koning Priamus, als kind te
vondeling gelegd ten gevolge van een orakel en toen door
herders opgevoed. Nadat op het feest bij gelegenheid van
het huwelijk van Peleus en Thetis de niet uitgenoodigde
Eris (twist) uit wraak een gouden appel met het opschrift
„voor de schoonste" onder de bruiloftsgasten geworpen
had en Hera, Athene en Aphrodite elkander dien appel
betwistten (vandaar de uitdrukking een twistappel), werd
Paris als scheidsrechter aangewezen. Deze kende den
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appel toe aan Aphrodite, die hem de schoonste vrouw
beloofd had, terwijl Hera hem als belooning macht,
Athene wijsheid had voorgespiegeld. Als gevolg van die
uitspraak worden voortaan de naijverige Hera en Athene
de groote vijandinnen van Troje; terwijl omgekeerd
Aphrodite (en Apollo) zich aan de zijde der Trojanen scha
alle welke Goden telkens aan den strijd deelnemen-ren,
en op het verloop daarvan ingrijpen.
Met behulp van Aphrodite toch wordt Helena geschaakt,
en hieruit vloeit de 'Trojaansche oorlog voort. Bij de belegering doodt Paris Achilles door een pijlschot, terwijl
hijzelf later door Philoctetes met een van Herakles' ver
pijlen doodelijk gewond wordt. Hij sterft aan die-giftde
wonde, omdat zijn door hem verlaten gade Oenone weigert hem de geneeskundige hulp, waarover zij beschikt,
te verschaffen.
Parmen 1 des. Een Grieksch wijsgeer uit de 5de eeuw
v. C., leerling van Xenophanes, den stichter der Eleatische
school. Hij leerde de eenheid en onveranderlijkheid van
het Heelal en, in tegenstelling van Heraclitus, deszelfs
eeuwig in rust verkeeren, dus een statische in plaats van
een dynamische wereldbeschouwing. Verder leerde hij
een zuiver rationalistische identiteit van denken en zijn,
en verklaarde hij de Goden tot personificaties van natuurkrachten.
Parmenio. Een der beste en meest gewaardeerde veldheeren van Alexander d. Gr. Toen evenwel zijn zoon
Philotas ervan verdacht werd een samenzwering tegen
den beminden vorst te hebben op touw gezet of althans
daarvan geweten te hebben zonder haar bestaan te ont-
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hullen en deswege in 330 door de soldaten was gesteenigd,
werd ook hijzelf op zijn 70ste jaar uit den weg geruimd,
— een der donkerste vlekken in Alexanders roemrijke
loopbaan.
Parrhasius. Een beroemd schilder in Athene (± 400
V. C.), afkomstig uit Ephese en mededinger van Zeuxis
in de uitbeelding en nabootsing der natuur. Het verhaal
gaat, dat bij een wedstrijd Zeuxis' druiven door vogels
werden aangepikt, maar dat Zeuxis zelf weer het door
Parrhasius er vóór geschilderd gordijn voor werkelijkheid
hield en wilde wegschuiven.
Parysátis. Gemalin van Darius Ochus, een heerschzuchtige en wraakzuchtige vrouw, die een onheilvollen
invloed oefende op haar man en op haar zoon Artaxerxes,
wiens vrouw Statira zij vergiftigde. Den door haar begunstigden jongeren zoon Cyrus wilde zij in plaats van
Artaxerxes op den troon brengen; maar in den strijd tegen
zijn broeder werd Cyrus in 401 bij Cunaxa, in een slag
waaraan ook de 10.000 Grieken aan de zijde van Cyrus
deelnamen, verslagen en gedood. Parysatis ook was het,
die de oorzaak werd van de terechtstelling van den satraap
Tissaphernes, die een zoo groote rol speelde in den oorlog
tusschen de Grieksche staten onderling.
Pasiphaë. Dochter van Helios, zuster van Circe en
gemalin van koning Minos (zie aldaar en bij Minotaurus).
Patroclus (Patroklos). Boezemvriend en wapenbroeder
van Achilles, door Hektor gedood toen hij vóór Troje's
wallen streed in de wapenrusting van zijn vriend.
Pausanias. Spartaansch vorst, die in 479 het opper
voerde in den slag bij Plataea, maar die later, zich-bevl
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Perzische zeden aanwennend, in verstandhouding trad met
den Perzischen koning Xerxes, die hem zocht om te koopen. Wegens heuling met den vijand als landverrader ter
dood veroordeeld, vluchtte hij in een tempel van de godin
Athene, maar werd daarin ingemetseld om den hongerdood te sterven en eindelijk zieltogend den laatsten
adem uit te blazen op den drempel (470).
Een andere Pausanias was de moordenaar van Philippus van Macedonië (z. a.) ; en een nog andere, levende in
de 2de eeuw n. C. schreef een belangrijk reisverhaal over
Griekenland.
Pegasus. Gevleugeld paard, ontsproten uit den romp
van de door Perseus onthoofde Medusa (z. a.) als vrucht
van haren omgang met Poseidon. Het paard werd getemd
door Bellerophon die, op zijn rug gezeten, de Chimaera
doodde. Maar bij het al hooger stijgen om in overmoed
den top van den Olympus te bereiken, stortte de ruiter
van het paard, dat zelf werd opgenomen onder de sterren
-beldn.
Dezelfde Pegasus zou door een hoefslag op den berg
Helicon de bron Hippocrene hebben te voorschijn getooverd, het water van welke bron bezielend werkte op de
Muzen. De latere voorstelling van den Pegasus als het
ros der dichters, waarop deze in hun dichtervlucht omhoog stijgen, is van eerst veel later datum; bij de Grieken
komt zij nog niet voor, en blijkbaar is zij ontstaan uit een
soort van samenvoeging der beide voorafgaande verhalen.
Peleus. De vader van Achilles (zie bij Paris en bij
Thetis).
Pelop klas. Groot staatsburger en vrijheidsheld van
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Thebe; ambtgenoot van Epaminondas, met wien hij in
379 de Spartanen uit de stad verdreef. Te zamen bestrijden
zij den aristocratischen regeeringsvorm en verwerven
voor Thebe, zij het voor slechts korten tijd, de hegemonie
over Griekenland. In 364 vindt hij den dood bij de bestrijding van den tyran Alexander van Pherae in Thessalië.
In zijn staatkundig streven valt hij eenigszins te vergelijken met zijn tijdgenoot Timoleon (z. a.) op Sicilië.
Pelops. Zoon van Tantalus en kleinzoon van Zeus,
naar wien later de Peleponnesus (eiland van Pelops) genoemd werd (het huidige Morea). In Elis werft Pelops
om de hand van des konings dochter Hippodamia. Haar
vader Oinomaos evenwel placht, om de vervulling van een
onheilspellend orakel te ontgaan, den vrijers als voorwaarde te stellen het winnen van een wedstrijd in wagen
zij zijn snellen paarden wist hij dan die vrijers-ren.Dak
steeds in te halen en dan meteen met zijn speer te doorsteken. Maar Pelops weet dit hem dreigend lot te ontgaan door
den wagenmenner Myrtilus, een zoon van Hermes, om te
koopen met de belofte hem later een groot deel des rijks
te zullen afstaan 1). De ijzeren pinnen in de wagenas worden heimelijk vervangen door pinnen van was, met het
gevolg dat onder den wedstrijd de raderen van den voortijlenden wagen afschuiven en de koning daardoor den
dood vindt. Maar na zijn huwelijk met Hippodamia, die
hem in verloop van tijd een groot aantal kinderen schenkt,
breekt Pelops zijn belofte aan Myrtilus door hem het beEen ander verhaal doet hem beloven Hippodamia voor één
nacht aan den op haar verliefden Myrtilus te zullen afstaan.
1)
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dongen loon te onthouden, en doet hij dezen in zee storten, waarbij zijn slachtoffer hem en zijn geheele toekomstig
nageslacht vervloekt.
Penelope. Echtgenoote van Odysseus en moeder van
Telemachus ; een toonbeeld van huwelijkstrouw tijdens
de 20-jarige afwezigheid van haar gemaal, die het zelf in
dien tusschentijd zich allerminst aan minnarijen liet
ontbreken.
Penthesilèa. Een dochter van Ares en koningin der
Amazonen, die met dezen de Trojanen te hulp kwam,
maar in volle schoonheid, jeugd en dapperheid na zwaren
strijd kwam te vallen door de hand van Achilles. Toen
deze haar dood beweende en de wanstaltige boosaardige
Thersites daarmede den draak stak, werd deze door
Achilles met een vuistslag gedood.
Pentheus. Een kleinzoon van Cadmus, die zich verzette tegen den eeredienst van Dionysos en daarom door
de Maenaden (z. a.), onder welke zijn eigen moeder, verscheurd werd.
Peregrinus. Zie bij Herostratus.
Pergamum. Een stad in Zuid-Mysie, die vooral
bloeide onder Attalus en Eumenes (241-159) en toen een
hoogen trap in nijverheid en kunst bereikte, zelfs Alexandrië daarin naar de kroon stekend. De bouwvallen der
stad leverden later veel archeologisch materiaal (187585), dat hoofdzakelijk bewaard wordt in Berlijn.
Pericles (493--429). Athene's grootste staatsman, dertig jaren lang het hoofd der democratische partij en sedert
den val van Cimon (460) het oppergezag uitoefenend gedurende Athene's grootsten bloeitijd. Vol wijsheid, met
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een strikt onomkoopbaar karakter en begaafd met groot
redenaarstalent, wist hij de liefde des volks te winnen door
zijn maatregelen en kundig bestuur; terwijl hij niet slechts
als staatsman, maar ook als krijgsoverste uitmuntte en o. a.
het opstandige Euboea (445) en Samos (440) wist te onderwerpen. Gedurende den vredestijd werd onder zijn
beheer de stad verfraaid met een aantal prachtige tempels
en bouwwerken, onder leiding van den grooten kunstenaar Phidias, die tot zijn naaste vrienden behoorde, evenals
zijn vroegere leermeester, de wijsgeer Anaxagoras. Wel
zijn verbinding met de ontwikkelde hetaere-bekndis
Aspasia, welke hem een naar hem genoemden zoon baarde
die later, aan het einde van den Peloponnesischen oorlog
(406), tegelijk met anderen, na een ongelukkig gevoerden
zeeslag door de Atheners werd ter dood veroordeeld. Toen
die Peloponnesische oorlog met Sparta uitbrak (431), werd
deze door Pericles als onvermijdelijk aanvaard; maar al
spoedig stierf hij tijdens een toen heerschende pest, nadat
reeds tevoren zijn beide wettige zonen daaraan bezweken
waren.
Perseus. Zoon van Zeus en Danaë; de nationale held
van Argos, gelijk Theseus dat was van Athene. Perseus
doodt de Medusa (z. a.) en redt later de Aethiopische
prinses Andromeda, die hij daarna huwt en bij wie hij
vader wordt van een aantal kinderen. Met zijn echtgenoote
naar Argos teruggekeerd, doodt hij daar bij ongeluk, in
vervulling van een orakel, zijn grootvader Acrisius door
een discusworp.
Perzische koningen (558-330):
Cyrus 558-529.
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C a m b y s e s 529-522.

Darius I Hystaspis 521-485.
Xerxes I 485--465.
Artaxerxes I Macrocheir 465-425.
Darius II Ochus (Nothus) 424--405.
Artaxerxes II Mnemon 405-359.
Artaxerxes III Ochus 359-338.
Xerxes III 338-336.
Darius III Codomannus 336-330.
Petronius. Eerst gunsteling van Nero, maar later bij
dezen op aanstoken van den jaloerschen Tigellinus in
ongenade gevallen en genoodzaakt zich te dooden, waartoe hij, evenals Seneca, zich de aderen opende. Petronius
is de schrijver van een soort van zedenroman (Satyricon),
waarin de ontaarde zeden van zijn tijd gehekeld worden
in den vorm van avonturen van zekeren Eucolpius en
waarin o. a. voorkomt het gastmaal van den parvenu
Trimalchio.
Phaedra. Dochter van Minos, zuster van Ariadne en
gemalin van Theseus. Haren stiefzoon Hippolytus belas
zij door hem bij zijn vader valschelijk van poging-ter
tot echtbreuk te betichten, nadat hij haar liefde versmaad
had. Ten slotte beneemt zij zichzelve het leven. Herhaal
deze dankbare stof dramatisch bewerkt, door-delijks
Euripides, Seneca, Racine e. a.
Phaëthon. Een zoon van Helios, die zijn vader verzocht
één dag den zonnewagen te mogen besturen. Hij wist
evenwel de vurige paarden niet meester te blijven, zoodat
de geheele aarde bijna in brand geraakte, terwijl Afrika
met zijn dorren en verschroeiden bodem en zijn zwart9
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huidige bewoners nog thans getuigen van Phaëthon's
rampzaligen wensch en roekelooze daad. Om verder
onheil te voorkomen trof Zeus hem met zijn bliksem en
deed hem naar beneden storten in den Eridanus. Zijn diepbedroefde, zijn dood beweenende zusters, de Heliaden,
werden veranderd in een of andere boomsoort en de door
haar gestorte tranen in barnsteen.
Phalaris. Tyran van Agrigentum (Acragas) in het midden der fide eeuw v. C., van wien o. a. het verhaal gaat,
dat hij zijn slachtoffers levend deed verbranden in een
koperen stier; en wel de eerste maal als proef den kunstenaar Perillus, die het kunstig marteltuig had vervaardigd.
Pharos. Een eilandje bij Alexandrië, door Alexander
door een 7 stadiën langen en op twee plaatsen doorbroken
dam met de kust verbonden ter verkrijging van een dubbele haven, en later in 270 door Ptolemaeus II voorzien
van een hoogen vuurtoren, een van de zeven wonderen
der wereld.
Pheidippides. De Atheensche ijlbode die in 490 bij
de nadering van het Perzische leger naar Sparta om
spoedige hulp werd afgezonden en toen den ganschen
weg daarheen, een afstand van 1140 stadiën of omstreeks
220 K.M. wist af te leggen in den tijd van twee dagen;
hij kwam reeds in Sparta aan in den loop van den tweeden dag nadat hij Athene verlaten had.
Phidias. De beroemdste beeldhouwer en bouwmeester van Griekenland, wiens werken uitmunten door
edele voornaamheid en verhevenheid van opvatting. Hij
was een tijdgenoot en vriend van Pericles; en van hem
is o. a. afkomstig het hooge standbeeld van Athene,
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uit ivoor en goud vervaardigd en staande in het Parthenon,
en het eveneens zeer groote beeld van Zeus in Olympia,
dat beschouwd werd als een der zeven wereldwonderen.
Philippus van Macedonië. Een groot vorst met machtige heerscherstalenten die, na op jeugdigen leeftijd den
Philippus t 336
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troon te hebben beklommen, in de jaren 359-336 overal
orde schiep, het leger hervormde, de vijanden des lands
bedwong en tevens een geslepen politicus was. Door een
driejarig verblijf in Thebe gedurende zijn jeugd met Griekenland nader bekend geworden, ging hij, eenmaal koning
geworden, zich bemoeien met de staatsaangelegenheden
der onderling verdeelde Grieken. Nadat hij aan Athene
tal van koloniën had ontnomen, de stad Olynthus in 347
verwoest had, alsmede Thessalië was binnengedrongen,
werden de Atheners door Demosthenes tot verzet en tot
een verbond met Thebe aangemaand. Beider legers wer-
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den in 338 bij Chaeronea vernietigd door Philippus, die
zich daarna in Corinthe deed uitroepen tot opperbevelhebber der Grieken in een nationalen oorlog tegen Perzië.
Zelf echter kon hij zijn voornemen niet meer ten uitvoer
brengen; want een jaar later, in den herfst van 336, werd
hij, eerst 46 jaren oud, om zuiver persoonlijke redenen
op de bruiloft zijner dochter Kleopatra vermoord
door een zijner lijfwachten Pausanias, die zich miskend
voelde, maar aan welken moord wellicht zijn verstooten
gemalin Olympias niet geheel onschuldig was. Hij werd
toen opgevolgd door zijn grooten zoon Alexander, die
ondanks zijn jeugdigen leeftijd de groot opgezette plannen tegen Perzië glansrijk ten uitvoer bracht.
Philo. Een Jood uit Alexandrië in het midden der 1 ste
eeuw, die in vele diepzinnige geschriften zich ten doel
stelde, eene vereeniging van den Joodschen godsdienst
en de Grieksche wijsbegeerte tot stand te brengen, en
die daarmede een soort van voorlooper was van de
Neo-platonische philosophie van Ammonius Saccas,
Plotinus, Porphyrius en Jamblichus.
Philochórus. Een Atheensch geschiedschrijver uit de
3de eeuw v. C., van wiens hooggewaardeerde werken inzonderheid te roemen viel eene geschiedbeschrijving van
Athene van de oudste tijden tot aan den tijd des schrij vers. Deze werd wegens zijn anti-Macedonische gezindheid
in 261 ter dood gebracht door Antigonus Gonatas, een
kleinzoon van den grooten Antigonus en zoon van
Demetrius Poliorcetes.
Philoctétes. Vriend van Herakles, die hem zijn boog
en vergiftigde pijlen vermaakte. Hij trok mede tegen
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Troje, maar werd op een eiland door een slang gebeten
of wel door een zijner pijlen gewond, en ging toen door
de bekomen wond zulk een stank verspreiden, dat hij
op raad van Odysseus aan de eenzame kust van Lemnos
werd achtergelaten. Maar na bijkans tien jaren in bitter
lijden aldaar te hebben doorgebracht, moest hij door de
Grieken worden afgehaald, omdat volgens de godsspraak
Troje niet kon worden ingenomen zonder medewerking
van zijn pijlen, met behulp van welke al dadelijk Paris
een doodelijke wonde bekwam. Aan dien Philoctetes
wijdde Sophocles een zijner treurspelen.
Philoméla. Zie Tereus.
Philótas. Zie Parmenio.
Phintias. Zie Damon.
Phrixus. Een Boeotisch koningszoon, dien zijn stiefmoeder Ino, een dochter van Kadmus, aan Zeus wilde
offeren, maar die met zijn zuster Helle op een ram met
gouden vacht, door Hermes hem geschonken, door het
luchtruim ontsnapte. Onderweg viel Helle in zee bij den
naar haar genoemde Hellespont, de huidige straat der
Dardanellen; terwijl Phrixus behouden Colchis bereikte
en daar aan koning Aëtes, van wien hij een dochter
huwde, de gouden vacht schonk, die later aanleiding gaf
tot den beroemden tocht der Argonauten (z. a.).
Phryne. Hoewel die naam eigenlijk „padde" beteekent,
was deze vrouw, wier eigenlijke naam Mnesaretê schijnt
geweest te zijn, de beroemdste hetaere te Athene ten tijde
van Alexander d. Gr. Aan kunstenaars als Praxiteles
(Venus van Cnidos) en Apelles (Venus anadyomene)
leverde zij het model voor hunne beelden der liefdes-
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godin; terwijl, toen zij van heiligschennis was aangeklaagd,
zij door Hyperides werd verdedigd en deze haar vrijspraak
wist te erlangen door een beroep te doen op hare door
hem voor de rechters in naaktheid onthulde lichamelijke
schoonheid. Alleen de philosoof Xenocrates was naar het
heet onontvankelijk voor hare bekoorlijkheden.
Phyllis. Zie bij Demophon; het is een geliefde meisjesnaam in herdersgedichten.
Pindarus (522-448). Griekenlands meest beroemde
en bewonderde, verheven en moeilijke lierdichter, die geëerd en hooggeacht was bij zijn tijdgenooten en van wien
ons een 45ta1 feestelijke zangen (Epinikia) ter eere van
overwinnaars bij de nationale spelen zijn bewaard gebleven, in welke de eigenlijke persoon des overwinnaars
veelal bijzaak is. Pindarus leefde voornamelijk in zijn geboortestad Thebe, maar hij vertoefde een viertal jaren
(473-69) aan het hof van den tyran Hiero in Syracuse.
Pirithoiis (Pelrithoo**s). Een zoon van Zeus bij de gemalin van Ixion, koning der Lapithen. Op zijn bruiloft
met Hippodamia werden de mede uitgenoodigde Centauren, die zich in overmoed wilden meester maken van
de bruid en van de vrouwelijke gasten, na een verwoeden
strijd verslagen door de Lapithen met behulp van Theseus,
den boezemvriend van Pirithous. Dien vriend hielp hij
Helena schaken, terwijl deze weer met hem naar de onderwereld trok om Persephone te benaderen, bij welken tocht
zij evenwel door haar verbolgen echtgenoot Hades aan
een rots werden geklonken, totdat alleen Theseus later
door Heraktes werd bevrijd.
Pisistrátus (Peisistratos). Een verlicht alleenheerscher,
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die bij tusschenpoozen tusschen de jaren 571 en 527 met
beleid en rechtvaardigheid in Athene regeerde, zonder
van zijn macht misbruik te maken en de wetten van Solon
eerbiedigend, terwijl hij van veel kunstzin blijk gaf en
zich zeer voor letteren en kunst beijverde. Ondanks dit
alles werd hij eenige malen door de tegenpartij uit de
stad verdreven. Hij werd opgevolgd door zijn zonen
Hippias en Hipparchus, van wie de jongere broeder in
514 gedood werd in eenen aanslag van Harmodius en
Aristogiton. De beide samenzweerders, die bij die gelegenheid werden afgemaakt (vgl. Leaena), genoten voort
eerre veneering als vrijheidshelden, en de overge--an
bleven Hippias werd in 510 verdreven, juist in hetzelfde
jaar, waarin dit te Rome met Tarquinius Superbus plaats
vond. En gelijk de laatste tevergeefs hulp zocht bij koning
Porsenna om in de regeering hersteld te worden, deed
Hippias zulks bij den Perzischen koning Darius, spoorde
dezen aan tot den veldtocht tegen Griekenland en woonde
op zijn ouden dag nog den slag bij Marathon bij. (vgl.
Cleisthenes).
Placidia. Eene dochter van Theodosius den Grooten,
welke in handen viel van Alarik, die haar als waardevolle
buit in 410 medenam uit Rome. In Jan. 414 huwde zij
te Narbonne in Zuid-Frankrijk, tegen den zin van haren
broeder keizer Honorius, met den West-Gothischen
koning Ataulf. Na diens vermoording niet lang daarna
in Barcelona werd zij teruggegeven aan den keizer; en
door dezen uitgehuwelijkt aan zijn veldheer Constantius,
werd zij de moeder van Valentinianus III, tijdens wiens
minderjarigheid zij jarenlang het West-Romeinsche rijk
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bestuurde. Zij stierf te Rome in 450 en werd begraven
te Ravenna. (Vgl. geslachtsboom bij Eudokia).
Plancina. De vrouw van Piso, bewindvoerder van
Syrië onder keizer Tiberius. Zij was een vijandin van
Germanicus' vrouw Agrippina en werd gesteund door
Livia, de moeder des keizers, tengevolge waarvan zij eerst
na den dood van deze (29) in 33 werd gevonnist voor
haar aandeel in de vergiftiging van den bij het volk zoo
geliefden Germanicus en genoopt tot zelfmoord, nadat
haar gemaal reeds jaren te voren (20) daartoe gedwongen
was geweest.
Plato (Platoon; oorspronkelijk Aristocles geheeten).
Geboren in het sterfjaar van Pericles, is hij later een
tiental jaren lang de begaafdste leerling van Socrates, na
wiens dood hij groote reizen onderneemt naar Egypte,
Zuid-Italië en Sicilië, waar hij zeer bevriend raakt met
Dion in Syracuse. Daarna grondvest hij te Athene de zoogenaamde Ac a d e m is c h e School, waarin hij veertig
jaren lang als leeraar optreedt, totdat hij in 347, een halve
eeuw na Socrates, op 81-jarigen leeftijd overlijdt.
Plato's uiterst talrijke geschriften zijn ons nagenoeg
volledig bewaard gebleven. Hij behandelt daarin zijn
stof in dialogischen vorm, waarbij gewoonlijk Socrates
optreedt als de leider van het gesprek. Onder die geschriften vallen o. a. te noemen eenige, bv. de Protagoras en de Gorgias, die speciaal handelen over de leeringen der sophisten; het Symposion over het wezen der
liefde; de Phaedon over de onsterfelijkheid der ziel en de
omvangrijke Politeia over het ideaal van gerechtigheid,
wetgeving en staatsbestuur. Plato's werken, waarin So-
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crates' meeningen en die van Plato zelven zijn dooreengeweven, worden geroemd om hun diepen zin en edele
gezindheid, maar ook om hun schoone taal en trefenden
stijl, en zij hebben een machtigen invloed geoefend op de
latere beoefening der wijsbegeerte.
Plautus (T. Maccius Plautus, 254--184). Een eeuwen
zeer populair blijspelschrijver, van wien een 20tal-lang
blijspelen zijn bewaard gebleven, die zich kenmerken door
in de volkstaal geschreven lachwekkende tooneelen met
telkens wederkeerende vaste typen. Een gewoon thema
bij hem is bv. de verliefde en verkwistende jonge man,
bekoord door een meisje van veelal twijfelachtige reputatie, die later blijkt van betere afkomst te zijn. In zijn
verliefdheid heeft hij te kampen met allerlei moeilijkheden,
die tot verwikkelingen aanleiding geven, totdat ten slotte
alles tot een goed einde komt, nadat bv. de vader om
den tuin is geleid met behulp van slimme slaven, die als
handlangers optreden. Naast zulke intrige- en minnestukken vindt men bij Plautus ook karakterkomedies, zooals
bv. de Aulularia, den pot waarin een gierigaard zijn
schatten wegstopt, welk gegeven werd nagevolgd door
Hooft in zijn Warenar en door Molière in zijn Avare,
evenals ook andere van Plautus' stukken lateren ten voorbeeld strekten.
Plinius (23-79). De oudere van dien naam was een
veelzijdig geleerde of polyhistor, een man van een reusachtigen studieijver, die dag en nacht in boeken snuffelde
of zich daaruit liet voorlezen, voortdurend daarbij aan
excerpten makend. Bij de uitbarsting van-teknig
den Vesuvius in 79 verloor hij op 56-jarigen leeftijd het
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leven door zijn zucht naar onderzoek of door zijn poging
tot redding van slachtoffers. Van zijn vele geschriften zijn
alleen bewaard gebleven de veel gelezen Naturalis Historia, een kritiekloos samengestelde compilatie in 37 boeken.
De jongere Plinius (62-114), een oomzegger van den
voorgaande en vriend van Tacitus en van Trajanus, was
een beminnelijk en rechtschapen, talentvol en letterlievend
man, van wiep wij nog een rijke verzameling van brieven
bezitten, die van waarde is voor de kennis van zijn tijd.
Plotinus (204-270). Uit Lykopolis in Egypte afkomstig en langen tijd leerling van Ammonius Saccas in
Alexandrië. Na eerst groote reizen gemaakt te hebben,
ging hij zich vestigen te Rome, waar hij de stichter werd
van de Neo-Platonische school, eene leer verkondigend,
die opgebouwd is uit Oostersche en Westersche elementen en een mystiek karakter draagt. In hoogste instantie
mondt daarbij de deugd uit in eene eenheid met God door
innerlijke aanschouwing. Neergelegd is die leer in een in
een zestal Enneaden verdeeld werk van 54 boeken, dat
meermalen vertaald werd, o. a. door Bouillet. Elk der
zes secties bevat dus negen boeken; vandaar de naam
Enneaden (van ennea = negen). Zijn biograaf vond
Plotinus in zijn leerling Porphyrius (z. a.).
Plutarchus (:1: 50-120). Geboortig uit Chaeronea in
Boeotie, gaf hij een tijdlang onderwijs in Rome, maar
keerde later terug naar zijn geboorteplaats. Plutarchus is
de welbekende schrijver zoowel van een reeks van zedekundige vertoogen (Moralia), als van een reeks van 46
levensbeschrijvingen van beroemde mannen uit de Oudheid. Deze 46 levens zijn paarsgewijze bijeengevoegd, tel-
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kens een Griek en een Romein met een daaraan vastgeknoopte vergelijking tusschen die beiden, al zijn van een
4 tal paren die vergelijkingen verloren gegaan. Daarnevens
bestaan er dan nog een viertal op zich zelf staande biographieën van Artaxerxes, Aratus, Galba en Otho.
Polybius (204-122). Een Grieksch geschiedschrijver
uit de 2de eeuw v. C., die in Rome de leeraar en vriend
werd van den jongeren Scipio, dien hij in den 3den Punischen oorlog op zijn tocht naar Afrika vergezelde. Nadat
Corinthe in hetzelfde jaar als Carthago (146) was verwoest
door Mummius, zocht hij zijn landslieden zooveel
mogelijk voor plundering en slavernij te vrijwaren, en
sprong hij voor het behoud hunner kunstschatten in
de bres. In zijn groot geschiedwerk trachtte hij de
voortreffelijkheid der Romeinsche staat- en krijgskunde
bij haar wereldveroverend streven in 't licht te stellen;
en hij koos daartoe het tijdperk, loopende van het begin
van den 2den tot het einde van den 3den Punischen oorlog (220-146). Van de 40 boeken van dat werk zijn slechts
de eerste 5 volledig bewaard gebleven.
Polyclétus (Polukleitos). Een tijdgenoot van Phidias
en evenals deze een vermaard beeldhouwer en bouwmeester. Van hem is o. a. afkomstig een beroemd beeld
van Hera in Argos, vervaardigd van ivoor en goud, alsmede de bekende speerdrager (doryphoros).
Polycrátes. Tyran van Samos, welk eiland onder zijn
bestuur zijn hoogsten roem en bloei bereikte. Hij was
beroemd om zijn macht, rijkdom en geluk; en vele kunstenaars en dichters als Anacreon wist hij aan zijn hof te
verzamelen, totdat hij in 522 door den Perzischen satraap
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Oroetes naar het vasteland werd gelokt en in Magnesia
gekruisigd.
Polyphémus. Een cyclopisch reus, zoon van Poseidon, die leefde aan de kust van Sicilië aan den voet van
den Aetna en een deel van Odysseus' tochtgenooten
verslond, maar wien, om verdere slachting te voorkomen,
door Odysseus zijn oog werd uitgebrand. Hij ook was
het, die verliefd geworden op de nimf Galatea den door
deze meer begunstigden Acis onder een rotsblok verpletterde.
Polyxéna. De jongste dochter van koning Priamus,
verloofd aan Achilles en na Troje's val door diens zoon
Neoptolemus, als offer ter bevrediging van de schim zijns
vaders, geslacht ; terwijl volgens eene andere lezing zij zelve
zich op het graf van haren geliefden held het zwaard in
de borst stootte.
Pompejus (106--48). Geboren in hetzelfde jaar
als Cicero ; vurig aristocraat en aanhanger van Sulla,
wiens partij hij krachtig steunde tegenover Marius. Na
Sulla's dood brengt hij in Hispanië den langdurigen oorlog
tegen Sertorius ten einde en vernietigt op den terugweg
het uitwijkend overschot van den slavenopstand (71).
Vier jaren later (67) bevrijdt hij door doeltreffende maat
merkwaardig korten tijd de Middellandsche zee-reglni
van de lastige zeeroovers, waarna hij in Azië krijg voert
tegen Mithridates en Syrië maakt tot eene Romeinsche provincie. In Rome teruggekeerd, viert hij een glansrij ken
triumf (60) en huwt hij met Caesar's dochter Julia. Maar in
de volgende tien jaren, gedurende welke zijn schoonvader
grooten roem inoogst in Gallië, gaat Pompejus' energie
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aanmerkelijk verslappen ; hij aanvaardt niet eenmaal het
hem opgedragen bestuur van Hispanië, maar blijft in Rome
zitten, Caesar zooveel mogelijk in stilte tegenwerkend.
Het komt tot een burgeroorlog, eindigend met een volslagen nederlaag bij Pharsalus in Thessalië, waarop Pompejus vlucht naar Egypte maar bij de landing aldaar
vermoord wordt.
Pompejus beschikte ongetwijfeld over voortreffelijke
eigenschappen, die hem tot roemruchtige daden in staat
stelden, maar tegen zijn mededinger Caesar bleek hij in
veelzijdige begaafdheid niet opgewassen, toen eenmaal de
fortuin, die hem zoo lang had begunstigd, hem begeven
ging. Want die fortuin had hem herhaaldelijk den roem
doen inoogsten van den door anderen (Perperna, Crassus,
Metellus, Lucullus) verrichten voorarbeid.
Ook Pompejus' beide zonen vonden kort na hun vader
een gewelddadigen dood. De oudste reeds in Spanje, kort
na den slag bij Munda (45). De jongste, Sextus, wist toen
nog dat lot te ontkomen en daarna zelfs een tijdlang bij
Sicilië de korenvloten op weg naar Rome te onderscheppen. Maar nadat hij door den kundigen Agrippa op zee
was verslagen en naar Azië gevlucht, werd hij daar gevangen genomen en in 35 te Milete ter dood gebracht.
Poppaea Sabina. Een even schoone als losbandige en
eerzuchtige vrouw, in tweede huwelijk getrouwd met
Nero's vriend Otho, die haar aan den keizer afstond,
nadat deze om harentwil zijn gemalin Octavia had ver
Zij was het die Nero opzette tegen zijn moeder-stoen.
Agrippina, toen deze zich tegen haar huwelijk met den
keizer verzette; en onder haar invloed ook werd Octavia
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in 62 ter dood gebracht. Zelf vond zij drie jaren later den
dood, doordat Nero haar, terwiji zij zwanger was, in een
driftbui door een trap doodelijk wondde, al richtte hij
na haren dood een tempel voor haar op, haar tot een
Godin verklarend. Van haar ging het verhaal dat zij, om
hare lichamelijke schoonheid zooveel mogelijk te bewaren,
dagelijks een bad nam in de melk van eenige honderden
ezelinnen.
Porcia. Een dochter van den jongeren Cato en echtgenoote van Brutus, die medehielp Caesar in den Senaat
om 't leven te brengen. Na Brutus' nederlaag in 42 bij
Philippi in Macedonie bracht zij zichzelve, waarschijnlijk
door kolendamp, om 't leven, gelijk ook haar echtgenoot
en eenige jaren tevoren haar vader zelfmoord gepleegd
hadden.
Porphyrius (233-305). Een veelzijdig geleerde, afkomstig uit Phoenicie en leerling eerst van Longinus,
later van Plotinus, wiens ijverige volgeling hi] werd en
wiens geschriften hij ordende en levensbericht hij bewerkte. Op Sicilie sehreef hij eene vermaarde verhandeling tegen het Christendom, evenals Celsus zulks gedaan
had. Zijn gesehrift, dat een groot aantal apologetische
tegensehriften in 't leven riep, werd later door keizer
Theodosius in den ban gedaan.
Porsenna. Etruseiseh vorst, die in 508 v. C., op verzoek van den verdreven koning Tarquinius, het tot een
republiek geworden Rome met veel sueees beoorloogde.
Uit dien krijg zijn ons een tweetal Oud-Romeinsche heldendaden overgeleverd. Vooreerst die van Horatius
Coeles (= eenoog), die alleen stand hield op de houten
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brug over den Tiber om het vijandelijk leger op te houden totdat achter hem de brug door zijn makkers zou
zijn afgebroken. Vervolgens die van Mucius Cordus, een
jongeling die, in het vijandelijk kamp binnengeslopen
om den koning te dooden, bij vergissing in plaats van
dezen diens geheimschrijver had getroffen en toen, om
te toonen dat de Romeinsche jongelingen geen pijniging
duchtten, zijn rechterhand in een gereedstaand kolenbekken deed verschroeien zonder geluid te geven, om welke
heldendaad hem het leven gespaard bleef en hij voortaan
den bijnaam „Scaevola" d. i. linkshandige verkreeg.
Porus (Poeroe). Een edelaardig Indisch vorst, door
Alexander d. Gr. in 327 aan den Hydaspes, een zijrivier
van den Indus, verslagen en gevangen genomen, maar
wegens zijn karakter en zijn heldhaftig gedrag door den
overwinnaar genadiglijk behandeld en der vrijheid hergeven, alsmede in zijn waardigheid hersteld.
Praxitéles. De grootste beeldhouwer der jongere school,
die leefde in de 4de eeuw v. C. en die de schepper was van
tal van meesterwerken, uitmuntend door bevalligheid, zooals de Aphrodite van Cnidos, de Hermes met het Dionysuskind, de hagedisdoodende (sauroktonos) Apollo.
Priámus. Eigenlijk Podarkes (d. i. snelvoetige) geheeten, maar later Priamus (= losgekochte, d. i. door
zijn zuster Hesione). Hij was de laatste koning van Troje,
gehuwd met Hecabe, die hem een aantal (19) zonen en
dochteren schonk. Bij de inneming van Troje werd hij
gedood door Achilles' zoon.
Priapus. Zoon van Aphrodite en Dionysus; god van
de voorttelende natuurkracht en van alle plantaardige en
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dierlijke vruchtbaarheid, waarom hij veelal werd voorgesteld met een machtigen phallus, vergelijkbaar bij de
Indische linga. Inzonderheid vond Priapus vereering in
de stad Lampsacus, een kolonie van Milete aan den
Hellespont.
Procne. Zie bij Tereus.
Procopius. Zeer verdienstelijk geschiedschrijver, die
als reisgenoot en geheimschrijver van Belisarius diens vele
veldtochten tegen de Perzen, Vandalen en Gothen medemaakte en te boek stelde. Ook zijn van hem afkomstig de
eerst na zijn dood openbaar gemaakte Anecdota of geheime
geschiedenis van het hof van Justinianus in Byzantium.
Procris. Echtgenoote van Cephalus, die bemind werd
door Eos, welke hem uit naijver wantrouwen inboezemt
tegenover zijn gade en hem aanraadt haar trouw op de
proef te stellen door haar als een onbekende te gaan
bezoeken. Inderdaad gelukt het dan, na langdurige inspanning Procris voor de verleiding te doen bezwijken.
Wel weet Athene daarop eene verzoening tot stand te
brengen ; maar thans wordt Procris achterdochtig en ver
zij zich in het struikgewas om Cephalus' gangen-schuilt
te verspieden, wordt daarbij evenwel bij ongeluk door
hem gedurende de jacht doodgeschoten.
Procrustes. Een berucht roover, die dezen bijnaam
verkreeg omdat hij de gewoonte had de hem in handen
gevallen reizigers op een bed vast te binden en dan, al
naarmate zij langer of korter waren dan dat bed, een stuk
van hun lichaam af te snij den of wel met geweld hen
uit te rekken. De Atheensche held Theseus paste diezelfde
methode op hemzelven toe.
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Promètheus d. w. z. hij die vooruit denkt, in tegen
naam zijns broeders Epimetheus, d. i.-stelingvad
m. a. w. wanneer het reeds te laat
achterna
denkt
hij die
is; zoo ten opzichte van de onheilbrengende Pandora.
zoon van Japetus, een der Titanen,
Prometheus,
is te beschouwen als de weldoener der menschen, wien
Uranus X Gaea
Oceanus x Tethys
Japetus x Clymene
Atlas Prometheus Epimetheus

x Pandora

Deukalion x Pyrrha
Hellen
Aeolos

Doros

Xuthos

Ion
Achaios
Stamvaders der Helleensche stammen.

hij ondanks Zeus' verbod het uit den hemel gestolen vuur
ten geschenke geeft, maar die deswege aan een rots in
den Caucasus wordt vastgeklonken, waar een groote roofvogel hem elken dag zijn telkens weer aangroeiende lever
uit het lichaam rukt, welke smarten hij trotsch en zonder
berouw over zijn daad verdraagt, totdat hij eindelijk door
Herakles uit zijn lijden verlost wordt. Aeschylus wijdde
aan Prometheus eene trilogie, Shelley een zijner grootste
gedichten.
Protagóras. Beroemd sophist uit Abdera, tijdgenoot
van Socrates en leeraar in de welsprekendheid en wij sbe10
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geerte te Athene, uit welke stad hij ten slotte werd ver
omdat hij zich niet in staat verklaarde te weten-bane,
of de Goden al dan niet bestonden, daarmede een critiek
leverend op alle godsgeloof. Zijn hoofdstelling, waarin
zijn relativisme is belichaamd en saamgevat, luidde : De
mensch is de maat aller dingen, m. a. w. alle kennis der
waarheid is slechts subjectief en betrekkelijk.
Psammet 1 chus. Een koning van Egypte in de 7de eeuw
v. C. die, evenals een eeuw later Amasis, ten sterkste het
verkeer van zijn landgenooten met de Grieken bevorderde,
met wie hij handelsbetrekkingen aanknoopte en die hij
als huurtroepen in dienst nam. Gedurende zijn langdurig
bestuur bracht hij veel bij tot den bloei en de welvaart
van het rijk. Hij werd opgevolgd door zijn eveneens zeer
verdienstelijken zoon Necho.
Psyche. Een bekoorlijke koningsdochter, die door
hare bevalligheid den naijver van Aphrodite opwekt en
Eros zelf in minnevuur ontsteekt. Om echter den toorn
zijner moeder te vermijden, bezoekt deze haar alleen des
nachts op heimelijke en onzichtbare wijze. Toen zij evenwel eens op raad harer wangunstige zusters een lamp ontstoken had om haren minnaar te zien te krijgen, ontwaakte
deze door een op zijn schouder gevallen heeten druppel
olie. De door dit gebrek aan vertrouwen verontwaardigde
minnaar ijlt weg 1) ; en ontroostbaar over haar verlies, gaat
Psyche overal ronddolend den ontvloden geliefde zoeken,
totdat zij aan het paleis komt van Aphrodite, die haar
allerlei zwaar en vernederend werk opdraagt. Eindelijk
) Vgl. de Lohengrin-sage.
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weet Eros zijn moeder te verzoenen en wordt hij voor
eeuwig met zijn beminde vereenigd, als een beeld hoe
de ziel, na gelouterd te zijn door tal van voorafgaande
beproevingen, ten slotte de hoogste gelukzaligheid deelachcig wordt. Gewoonlijk wordt Psyche afgebeeld als een
meisje in prille jeugd en voorzien van vlindervleugels;
en vele beeldhouwers als Canova en Thorwaldsen kozen
haar tot onderwerp, terwijl Apulejus en Hamerling dichtwerken aan haar wijdden.
Ptolemaeus (Claudius Pt.), Een groot aardrijks- en
sterrekundige in Alexandrie uit den tijd van Antoninus
Pius. Zijn in 't Latijn en in 't Arabisch vertaalde werken,
zooals de Almagest (= de groote d. i. samenstelling, van
het Gr. megistos), zijn ons grootendeels bewaard gebleven en vormen naast die van Eratosthenes en Strabo de
hoofdbron voor onze kennis van de geographie en de
chronologie der Oudheid. Zijn geocentrisch wereldsysteem, dat gedurende de geheele Middeleeuwen een
onbeperkt gezag genoot, werd na 1543 verdrongen
door dat van Copernicus.
Pulcheria. Een kleindochter van Theodosius d. Gr.,
in 399 als dochter van keizer Arcadius geboren en reeds in
414 op 15-jarigen leeftijd geroepen de voogdij te voeren
over haren jongeren broeder Theodosius II, evenals haar
tante Placidia dat over Honorius gedaan had. Jarenlang voerde zij in naam van Theodosius het bewind en
feitelijk had zi] tot aan <liens dood in 450 het bestuur in
handen. Toen trad zij in 't huwelijk met zijn opvolger Marcianus, die van gewoon soldaat tot den troon was opgeklommen; maar zij stierfreeds in 453 en haar gemaal in 457.
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Pygmaeën. Een fabelvolk van dwergen (pugme =
vuist), in Aethiopië, hetwelk door Homerus en door
Herodotus vermeld wordt en later inderdaad in CentraalAfrika, bv. door Schweinfurth in de Akka's, als volksstam aangetroffen.
Pygmalion. Een Cyprisch kunstenaar, die verliefd
werd op een door hemzelven gewrocht ivoren meisjesbeeld, waaraan op zijn vurige bede door Aphrodite leven
werd ingeblazen, waarop Pygmalion er mede huwde en
vader werd van een zoontje Paphus, stichter van de stad
van dien naam.
Pylades. Boezemvriend van Orestes, dien hij behulpzaam is bij de vermoording van Aegisthus en Clytaemnestra. Daarop vergezelt hij hem op zijn zwerftochten,
wanneer hij als moedermoordenaar vervolgd wordt door
de Eumeniden of schrikgodinnen. Ten slotte, als alles
ten goede is gekeerd (zie bij Iphigenia), krijgt Pylades als
loon voor zijn standvastige vriendschap Orestes' zuster
Electra ten huwelijk.
Pyramus. Zie Thisbe.
Pyrrho. (Purroon). Een wijsgeer uit Elis, die waarschijnlijk Alexander d. Gr. op zijn tocht naar Indië vergezelde. Hij predikte de sceptische leer dat omtrent het
wezen der dingen geen waarheid te bereiken valt door
menscheli j ke kennis, aangezien deze onderhevig is aan
allerlei onoplosbare tegenstrijdigheden en twijfelingen,
zoodat niet dáárin maar alleen in deugd en zielsrust hier
op aarde geluk valt te bereiken. Het is naar hem, dat het
scepticisme ook veelal „pyrrhonisme" genoemd is; en
onder de schrijvers, die tot zijn volgelingen behooren, is
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wel de voornaamste Sextus Empiricus uit het begin der
3de eeuw.
Pyrrhus (Purros). Een energiek, ridderlijk en avontuurlijk vorst van Epirus, die evenaIs later Hannibal, een tijdlang de schrik was der Romeinen. Krijgshaftig van aard,
zocht hij Alexander na te volgen en zijn gebied uit te
breiden. Hij gaf daarom gaarne gehoor aan de bede van
Tarente om naar Italie over te steken en de Romeinen
te bestrijden, die hij in 280 een paar malen versloeg in
groote veldslagen, mede met behulp van de door hem
medegebrachte olifanten, alleed ook hij zelf aanmerkelijke
verliezen (Pyrrhus-overwinning). Als schoonzoon van
Agathocles (z. a.) stak hij vervolgens over naar Sicilie
om er de Cathagers te bestrijden, die hij verdreef uit bijkans het geheele eiland. In Italic teruggekeerd, werd hij
in een bloedigen slag bij Beneventum in 275 volkomen
verslagen en keerde to en naar zijn land terug. Maar in
eeuwige onrust ging hij toen eerst Macedonie, daarna
de Peloponnesus aanvallen, totdat hij in Argos te midden van een straatgevecht door een van boven door een
vrouw naar beneden geworpen dakpan werd gedood (272).
Pythagoras. Een wijsgeer uit Samos in de 6de eeuw
v. C., die op middelbaren leeftijd zich vestigde in Croton en
daar een politiek-philosophische school stichtte, in welke
hij zeer veel gezag verkreeg hij zijne leerlingen; hekend
is hun "hij heeft het zelf gezegd" (autos epha) als den
doorslag gevend en allen twijfel opheffend. Veel waarde
werd door hem gehecht aan maat en getal; en daarom
werden door hem vooral wiskunde, sterrekunde en muziek
beoefend en hooggehouden. Geschriften van eigen hand
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heeft hij niet nagelaten en hij is een eenigszins nevelachtige figuur gebleven.
Pytheas. Een goed sterrenkundige en stoutmoedig
zeevaarder uit de Grieksche volksplanting Massilia; een
tijdgenoot van Alexander d. Gr., die langs de geheele
Westkust van Europa voer tot aan het eiland Thule, dat
als het einde der wereld beschouwd werd en waaronder
hetzij IJsland, hetzij een der huidige Shetland-eilanden
te verstaan is.
Q.
Quintilianus. Afkomstig uit Hispanië; leefde in de
eerste eeuw te Rome, waar hij leeraar was in de welsprekendheid, over welke kunst hij tijdens de regeering van
Domitianus een belangrijk en omvangrijk leerboek schreef
in 12 boeken.
R.
Redenaars. Van de vele Attische redenaars uit de 5de
en 4de eeuw v. C. worden vooral een tiental genoemd,
die met hun kunst een bizonderen roem inoogstten.
Alphabetisch gerangschikt zijn dit: Aeschines, Andokides, Antiphon, Deinarchos, Demosthenes, Hyperides,
Isaios, Isokrates, Lycurgos en Lysias.
Regulus (M. Atilius Regulus). Romeinsch consul, die
in den eersten Punischen oorlog de Karthaagsche vloot
bij Sicilië versloeg, daarna landde in Afrika en daar den
veldheeren der Karthagers nederlagen toebracht, maar ten
slotte in 255 zelf volkomen werd verslagen en gevangen
genomen door den in dienst genomen Spartaanschen
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veldheer Xanthippus en diens huurleger. Het historisch
onzeker en waarschijnlijk verdicht verhaal gaat, dat hij
vijf jaren later naar Rome werd gezonden om er den
vrede te bedingen op gunstige voorwaarden, maar toen
in plaats daarvan den Senaat aanried geen vrede te sluiten en desondanks volgens zijn afgelegde belofte naar
Karthago terugkeerde om er den marteldood te sterven.
Rhodope. Zie Kandaules.
Rhodópis (= Rozenwang). Eene hetaere, afkomstig
uit Thracië maar woonachtig te Naucratis in Egypte ten
tijde van koning Amasis. Naar het heet bekoorde zij
Sappho's broeder Charaxos, die als koopman naar Naucratis was gekomen dermate, dat hij haar voor een groote
geldsom van haren meester uit de slavernij loskocht.
Sappho, die hem dit zeer euvel duidde, spreekt van haar
onder den naam Doricha, zoodat die van Rhodopis
niet anders dan een vleiende bijnaam schijnt geweest
te zijn.
Ricimer. Een zoon van een der aanvoerders der Sueven, die als veldheer in keizerlij ken dienst van het WestRomeinsche rijk Vandalen, Alanen en Westgothen versloeg en geruimen tijd (457--72) na den dood van Valentinianus III wist te heerschee door naar willekeur achtereenvolgens een aantal keizers in kortstondig bestuur
aan te stellen en weer af te zetten.
Romans. Als romantische liefdesverhalen in de Griek
litteratuur uit de 2de-5de eeuw noemen wij die van:-sche
1. Jamblichos uit Syrië: „Rhodanes en Sinonis".
2. Xenophon uit Ephesos: „Anthia en Abrocomes".
3. Chariton uit Phrygië : „Chaereas en Kallirrhoë".
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4. Achilleus Tatios uit Alexandrië : „Leucippe en Clitophon".
5. Heliodoros uit Emesa in Syrië : ,,Charikleia en Theagenes" (een Aethiopische prinses en een Thessaliër).
6. Longos uit Lesbos : „Daphnis en Chloë" (herdersroman).
Men zie hiervoor: R. Hercher: Scriptores erotici graeci
1859, en Erwin Rohde: Der Griechische Roman and
seine Vorláufer. Vgl. ook Petronius.
Romeinsche keizers lste en 2de eeuw:
GensJuliaClaudia

Gens Flavia
Keizers bij
adoptie

Augustus
Tiberius
Caligula
g
Claudius
Nero
Vespasianus
Titus
Domitianus
Trajanus
Hadrianus
Antoninus Pius
Marcus Aurelius
Commodus
Septimius Severus
Caracalla

30-14 geb. in
14---37
37-41
,,
41-54
54-68
69-79
,,
79-81
81-96
98-117
117-138
138-161
161-180
180-192
193-211
211-217
„

„

„

„

„

„

„

„

„

63 v. C.
34 v. C.
12
10 v. C.
37
9
40
51
53
76
91
121
161
146
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De slechtste keizers van deze waren Caligula, Nero,
Domitianus, Commodus en Caracalla.
Romulus. De legendarische stichter en eerste vorst
van Rome sedert 753 v. C. Hij zou de zoon geweest zijn
van eene Vestaalsche maagd, dochter van Numitor, die met
Mars haar eed van kuischheid verbrak. Het gebaarde kind
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was daarop tegelijk met zijn tweelingbroeder Remus
eerst door eene wolvin gezoogd en later door een herder
Faustulus gevonden en opgevoed. Nadat beide broeders,
groot geworden, hunnen grootvader Numitor, die door
zijn broeder Amulius onttroond was, in de heerschappij
van Alba Longa hersteld hadden, doodde in een twist
om den voorrang Romulus zijn tweelingbroeder en bestuurde daarna 37 jaren lang op heilzame wijze den door
beiden gegrondvesten nieuwen staat. Romulus heette in
de verte af te stammen van Aeneas en daarmede van de
Trojanen; want Numitor zou een afstammeling geweest
zijn van Aeneas' zoon Ascanius (zie stamlijst bij Aeneas).
Roxáne. De Oostersche gemalin van Alexander d. Gr.,
dochter van den Bactriër Oxyartes, welke hem in Sogdiana
in handen viel. Na des vorsten voortijdigen dood baarde
zij een zoontje ; maar zij werd, naar Macedonië uitgeweken, tegelijk met haar kind in 311 op last van Cassander
vermoord in Amphipolis, gelijk zij zelve elf jaren vroeger in 322 Alexander's tweede gemalin Barsine of Statira,
dochter van Darius, had doen ombrengen.
Rub 1 co(n). Noordelijk grensriviertje van Italië in engeren zin, dit afscheidend van Gallia Cisalpina en uitmondend
in -de Adriatische Zee. Het is beroemd geworden door
Caesar's gewapend overschrijden bij zijn terugkomst uit
Gallië in 49 v. C., waarmede de burgeroorlog tegen
Pompejus werd ontketend. Vandaar dat men nog thans
spreekt van een overtrekken van den Rubico, ingeval
van het nemen eener gewichtige beslissing in een aan
twijfelachtige uitkomst: de teerling is-gelnhidmt
geworpen.
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s.
Saguntum. Grieksche kolonie aan de kust van Hispanie op de hoogte van het huidige Valencia. Hoewel
onder bescherming staande van Rome, werd de stad in
218 door Hannibal belegerd en ingenomen, wat de oorzaak werd van het uitbarsten van den tweeden Punischen
oorlog,
Sallustius (C. Sallustius Crispus, 86-34). Een Romeinsch geschiedschrijver uit de lste eeuw v. C., die niet
afkeerig was van uitspattingen en verkwisting en ais proconsul in Afrika zich een groot vermogen wist bijeen te
schrapen. In een stijl, gevormd naar dien van Thucydides,
beschreef hij de samenzwering van Catilina en den oorlog met Jugurtha. Gelijk Thucydides hem tot voorbeeld
strekte, zoo was hij het zelf weer voor Tacitus.
Sandrocottos. Indisch vorst, resideerende te Palibothra
omstreeks 300 v. C., naar wiens hof de GriekMegasthenes
door Seleucos als gezant van Syrie was afgevaardigd gedurende de jaren 306-298. Deze Sandrocottos is geen
andere dan Tschandragupta, vorst van Magadha (316-292)
en schoonzoon van den voortreffelijken Seleucos Nicator,
vorst van Syrie en Babylonie (312-280). Hij is verder
de grootvader van den bekenden Asoka (259-222), die
voor het Boeddhisme en zijn verbreiding een soortgelijke rol vervulde als Constantijn de Groote voor het
Christendom.
Sappho. Beroemde lierdichteres van het eiland Lesbos,
die omtreeks 600 een kring van jonge meisjes rondom
zich verzamelde, welke zij onderwees en onder wie vooral
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hare vriendin Erinna te noemen valt. Een legendarisch
verhaal laat Sappho zich in zee storten wegens onbeantwoorde liefde voor Phaon, en de Oostenrijksche dichter
Grillparzer wijdde aan dat liefdesverhaal een zijner dramatische werken.
Scipio (P. Cornelius Scipio). Een van Rome's voortreffelijkste en meest beschaafde veldheeren. Reeds op
19-jarigen leeftijd vocht hij mede bij Cannae en werd
reeds vijf jaren later bedeeld met het opperbevel over de
troepen in Spanje. Nadat hij de Carthagers uit dat gebied
had verdreven, stak hij over naar Afrika, versloeg Hannibal bij Zama en hield daarna een glansrijken triumftocht
in Rome. Ten slotte stierf hi] in 183 in landelijke teruggetrokkenheid als een minnaar van Grieksche litteratuur
en beschaving,
De geadopteerde kleinzoon van dezen Scipio was een
met minder groot veldheer, werkzaam op dezelfde oorlogsvelden. Het was Publius Cornelius Scipio Aemilianus
Africanus Minor (183-129), zoon van Aemilius Paulus,
den overwinnaar van Pydna (168). Ook hij kenmerkte
zich door moed, beleid en edelen zin, en ook hij was
een minnaar van Grieksche wetenschap als leerling en
vriend van Polybius. Hij was de veroveraar zoowel van
Carthago in 146, als van Numantia in Hispanie in 133.
Als echtgenoot van Sempronia, een zuster der Gracchi,
was hij een zwager dezer volkstribunen, maar overigens
allerminst hun geestverwant, want zelf was hij een
vurig aanhanger der aristocratische partij,
Sejanus, Gunsteling van Tiberius en jarenlang een almachtig praefect in Rome, die zelfs kans zag des keizers
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zoon Drusus uit den weg te ruimen en diens vrouw
Livia te verleiden. Aanvankelijk genoot hij het onbeperkt
vertrouwen van den keizer, die op zijn ouden dag ver van
Rome op het eiland Capri zich had teruggetrokken. Maar
beschuldigd van eene samenzwering om het hoogste
gezag te vermeesteren, werd hij, tegelijk met zijne kinderen en velen van zijn aanhang, op aandrang van den
keizer door den Senaat in het jaar 31 ter dood veroordeeld.
Semiramis. Mythische vorstin van het Assyrische rijk,
gemalin van koning Ninus, die na diens dood veertig
jaren lang als machtig en roemrijk heerscheres optrad en
o. a. Babylon stichtte. Ook de hangende tuinen, een der
zeven wonderen der wereld, door Nebucadnezar aangelegd, — werden later aan Semiramis toegeschreven. Zij
werd geacht van goddelijke afkomst te zijn en ook een
goddelijk uiteinde gevonden te hebben.
Seneca (L. Annaeus S.). Een wijsgeerige geest van
groote en veelzijdige begaafdheid; een man van aanzienlijke geboorte en goed redenaar in den Senaat, afkomstig
uit Corduba in Spanje. Na eerst onder keizer Claudius op
aanstoken van Messalina 8 jaren lang (41-48) naar Corsica
te zijn verbannen, omdat hij een liefdesbetrekking had
aangeknoopt met Livilla, een zuster van Caligula, werd
hij belast met de opleiding van den jeugdigen Nero, maar
zonder veel resultaat, en ten slotte door zijn leerling in
65 ter dood veroordeeld, tegelijk met zijn jeugdigen neef
Lucanus, den schrijver der Pharsalia, zoogenaamd als deel
genomen hebbend aan de samenzwering van Piso. Seneca
liet zich daarom in een bad de aderen openen, terwijl zijn gemalin Pompeia Paulina het lot van haar
,
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man wenschte te deelen, maar daarin werd verhinderd.
Seneca was een vermogend man, die eene Stoicijnsche
moraalleer predikte en niet afkeerig was van een naar
den tijdsmaak rhetorisch-pathetischen, op effect berekenden stijl, Zoo ook in de op zijn naam staande 9 treurspelen
(zooals Hercules, Hecuba, Medea, Phaedra, Oedipus,
Agamemnon), die bewerkt zijn naar Grieksche voorbeelden en veel invloed geoefend hebben op de latere dramatische litteratuur, al waren zij niet zoozeer bestemd ter
opvoering als weI voor lectuur en declamatie.
Sertorius. Een voortreffelijk krijgsoverste van eerbiedwaardig karakter. Na roemrijke krijgsbedrijven in
Noord-Italie, Gallie en Hispanic sloot hij zich als overtuigd democraat aan bij de partij van Marius en week hij
na diens dood en den terugkeer van Sulla met andere
Romeinen in 81 v. C. naar Hispanic uit, waar hij met
behulp van de Lusitaniers jarenlang in een guerilla aan
de op hem afgezonden legioenen weerstand wist te bieden
en waar zelfs Pompejus, met een groote legermacht naar
Spanje gekomen, hem niet vermocht te bedwingen. Door
een naijverig onderbevelhebber Perperna werd hij evenweI in 72 op een gastmaal vermoord, terwijl daarna al
spoedig deze verrader door Pompejus werd verslagen,
gevangen genomen en ter dood gebracht, zoodat hi; weinig vreugde van zijn lage daad beleefde.
Sesostris. Bij Herodotus de Grieksche naam voor
Ramses II, den grooten koning van Egypte uit de 19de
dynastie (1388-1322); een geweldig veroveraar en krijgvoerder, geeerd als nationale held in ontelbare gedenkteekenen, die de groote veldtochten, - bij welke hi] door-
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drong tot ver in het Noorden, en in het Zuiden tot in
Aethiopië, -- op groote schaal verheerlijken, waarbij eene
hooge mate van ijdelheid en zelfverheerlijking niet valt
te miskennen.
Sibyllen. Profetessen of waarzegsters, wier uitspraken
golden als goddelijke openbaringen. Vooral bekend zijn
die van Cumae, en welbekend de Sibyllijnsche boeken,
die naar het verhaal aan Tarquinius Superbus werden te
koop aangeboden.
Silénus. Een Satyr, opvoeder en leermeester van Dionysos, dien hij op zijn tochten als reismakker vergezelt. Hij
wordt voorgesteld als een echte oude drinkebroer met
dikken buik, kalen kop, stompen neus en geitenooren;
en hij is verzot zoowel op muziek en dans als op wijn.
Sinis. Een roover aan de landengte van Corinthe, die
de door hem uitgeplunderde reizigers aan de toppen van
twee naar elkander toegebogen naaldboomen vastbond,
die, daarna weder losgelaten, de slachtoffers uiteenreten.
Welverdiend doodde Theseus den onmenschelij ken wreedaard op diezelfde wijze.
Sinon. De listige Grieksche held die, na zich zelf ver
te hebben, quasi mishandeld door zijn landgenoo--minkt
ten, zich liet gevangen nemen door de Trojanen om dezen
te overreden het Trojaansche paard binnen de muren der
stad te sleepen ondanks de waarschuwingen van Cassandra
en van Laocoon (z. a.). Des nachts bevrijdt dan Sinon
de opgesloten krijgslieden uit hun vrijwillig gekozen gevangenis en wordt met behulp van de slechts schijnbaar afgetrokken legertroepen de rampzalige stad te vuur
en te zwaard verwoest.
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Sisyphus. Eene mythische persoonlijkheid, evenals
Odysseus uitmuntend in sluwheid en door de Goden
veroordeeld om in de Onderwereld ten eeuwigen dage
een rotsblok een berg op naar boven te wentelen, dat
dan telkens weer naar beneden rolde. Daarom spreekt
men van een Sisyphusarbeid ingeval van een hopeloos
pogen, dat ondanks alle zware inspanning tot vruchteloosheid gedoemd blijft.
Smerdis. Eigenlijk Bardja geheeten; de jongere broeder van Cambyses, uit argwaan of naijver op bevel van
dezen door den Pers Prexaspes om 't leven gebracht.
Een magiër Gaumata (Gometes), die veel op hem geleek,
wierp zich toen in 522 op als ware hij Smerdis, tijdens
Cambyses' verblij f in Egypte; maar hij werd na eenige maanden ontmaskerd en uit den weg geruimd. Dit geheele
verhaal doet denken aan een soortgelijke geschiedenis in
de historie van Rusland van den valschen Demetrius
(Dmitriej), die zich in 1605 uitgaf voor den in 1591 op
negenjarigen leeftijd vermoorden zoon van Ivan den
Verschrikkelijken, maar die na korten tijd in Moskou bij
een volksoploop eveneens vermoord werd.
Socrates (469--399). De zeer invloedrijke wijsgeer in
Athene, ten tijde dat de stad haren grootsten bloei beleefde. Nadat de Peloponnesische oorlog was uitgebroken,
vocht hij dapper mede in den slag van Potidaea, in welken hij het leven redde van zijn leerling Alcibiades, en
volgens sommige berichten later bij Delium ook dat van
Xenophon. Bij zijn onderwijs te Athene vorderde hij
geen honorarium, zooals de Sophisten dat deden, die ook
om andere redenen sterk door hem bestreden werden.
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Bij dat onderwijs maakte hij een kwistig gebruik van het
wapen der ironie, o. a. door onwetendheid voor te wenden omtrent de behandelde vraagpunten, maar desondanks
anderen in 't nauw te brengen en hun ingebeelde wijsheid aan de kaak te stellen. Voortdurend zocht hij zijn hoorders zelf de waarheid te doen vinden en hen te brengen
tot zelfkennis. Hij leefde zonder een eigenlijk scherp omschreven leerstelsel te verkondigen, en stierf zonder
geschriften van zijn hand na te laten, zoodat wij zijn
onderwijs alleen middellijk kennen uit de geschriften zijner
leerlingen Plato en Xenophon. Want liever dan als
schrijver zocht hij door persoonlijk verkeer zuivere begrippen te verspreiden omtrent een juiste levensopvatting.
Door het orakel te Delphi was Socrates genoemd de
wijsste aller menschen, ook al verklaarde hij zelf eigenlijk
niets te weten en in zooverre anderen in wijsheid te overtreffen. Hij was afkeerig van alle te afgetrokken onvruchtbare bespiegelingen en wijdde zich inzonderheid aan de
ethica, waarbij hij uitging van het beginsel dat de deugd
leerbaar is en gegrondvest op juist inzicht en weten. De
betrachting der deugd achtte hij den besten weg tot geluk, en daarnevens trachtte hij bewijsgronden bij te brengen voor het bestaan van God, de Voorzienigheid en
de Onsterfelijkheid der ziel. Aangeklaagd door een godloochenend onderwijs de jeugd te bederven, werd hij
ten slotte op zeventigjarigen leeftijd veroordeeld den gif
te drinken; en hij deed dit te midden van zijn ge--bekr
liefde leerlingen, nadat hij geweigerd had gebruik te maken van eene hem geboden gelegenheid tot ontvluchting.
Zijn gansche leven was hij in het gelukkig bezit geweest
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van een sterk en gehard gestel, maar zijn uitwendig voorkomen was bizonder leelijk met zijn platten neus, dikke
lippen en uitpuilende oogen als een satyr. Maar dat
uiterlijk werd spoedig vergeten onder de bekoring van
zijn omgang en van zijn karaktereigenschappen. Na zijn
dood ontsproten uit zijn langdurig verkeer met de begaafdste jongelingen een aantal verschillende wijsgeerige
scholen als die van Plato, Aristippus en Antisthenes.
Solon (639--559). Een der zeven wijzen van Griekenland, die na opheffing der sterk aristocratische wetten
in 594 aan Athene een nieuwe wetgeving schonk en
daarna groote reizen ondernam naar Egypte en KleinAzië, waar hij in Sardes volgens Herodotus het gesprek
voerde met koning Croesus, dat dien vorst later van den
brandstapel redde.
Sophocles (495--406). Bij den onderlinger wedstrijd
in 468 behaalde deze tooneelschrijver den eersten prijs op
zijn mededinger Aeschylus, aan wiep die prijs een generatie lang was toegekend geworden, terwijl thans die veel
oudere mededinger zich met een tweeden prijs moest tevredenstellen en uit misnoegen over die nederlaag Athene
verliet om zich op Sicilië terug te trekken. Evenzoo moest
later, in 441, Sophocles weer de plaats ruimen voor den
jeugdigen Euripides, die toen op 't tooneel verscheen en
den eersten prijs wist te behalen.
Evenals van Aeschylus zijn er van Sophocles uit een
veel grootex aantal slechts een zevental treurspelen bewaard gebleven, namelijk de Ajax, Philoctetes, Antigone,
Electra, Oedipus rex, Oedipus in Kolonos, en de Trachinische vrouwen (de geschiedenis van Deïanira). In al deze
11
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stukken vol nobele gevoelens, neergelegd in edele taal,
staat Sophocles niet slechts chronologisch, maar ook in
wijze van opvatting en behandeling tusschen Aeschylus
en Euripides in.
Sophonisbe. De bekoorlijke en edelaardige dochter
van een der Hasdrubals, oorspronkelijk verloofd met
Masinissa, maar later aan zijn mededinger Syphax ten
huwelijk gegeven om dezen voor Carthago te winnen.
Nog later evenwel viel zij haar oorspronkelijken bruidegom in handen; maar zij werd door Scipio van dezen opgeëischt, omdat hij haren invloed vreesde en haar haat tegen
Rome kende. Om zich toen te onttrekken aan de vernedering van Romeinsch krijgsgevangene te worden, maakte
zij door vergif een einde aan haar leven; terwijl Syphax
na de verovering zijner hoofdstad Cirta (het huidige
Constantine) in 203 door Scipio als gevangene werd
meegevoerd naar Italië, waar hij weldra kwam te sterven.
Meermalen is haar leven door Fransche dramaturgen behandeld, evenals door den Duitschen dichter Emanuel
Geibel.
Sosigénes. Een wiskundige uit Alexandrië, die in 46
Caesar behulpzaam was bij de verbetering van de tij drekening en de samenstelling van den naar Julius Caesar genoemden Juliaanschen kalender.
Spartácus. Het hoofd van den grooten slavenopstand in 73 ; een man met genialen aanleg, die een beter
lot verdiend had dan hem beschoren werd. Geboren
Thraciër en in Capua tot zwaardvechter opgeleid, ontvluchtte hij met een aantal lotgenooten, kwam na eene
overwinning bij den Vesuvius weldra aan 't hoofd te.
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staan van een geweldig aangegroeid leger en zocht toen
daarmede naar Gall ië uit te wijken. Hij moest evenwel
in plaats daarvan wegens den onwil der op buit beluste
schare op Rome lostrekken, maar wijken voor den Romeinschen veldheer M. Licinius Crassus, die hem, nadat
hij Rome had doen sidderen en verschillende legers had
verslagen, in Zuid-Italië een beslissende nederlaag toebracht, terwijl het restant zijner troepen in Noord-Italië
werd vernietigd door den juist zegevierend uit Hispanië
terugkeerenden Pompejus.
Speusippus. Academisch wijsgeer, die na den dood
van Plato acht jaren lang (347-339) aan 't hoofd van
de Academie stond en toen opgevolgd werd door Xenocrates.
Sphinx. In Egypte werd deze afgebeeld als een liggende
leeuw met borst en hoofd eens menschen; bij de Grieken was het tweeslachtig wezen bedeeld met vleugels.
De Sphinx voor de poorten van Thebe werd geacht een
dochter te zijn van Chimaera; zij gaf een raadsel op aan
elken voorbij komenden vreemdeling en verslond een
ieder, die niet in staat bleek dit raadsel op te lossen, :totdat dit eindelijk aan Oedipus gelukte en de Sphinx zich
toen boven van een rots naar beneden stortte.
Spitaménes. Een handlanger van Bessus in de vermoording van Darius. Na de uitlevering van Bessus (z. a.) zette
hij langen tijd den oorlog tegen Alexander voort met
behulp van de Scythen (Massageten); maar ten slotte
werd hij door dezen gedood en zijn hoofd ten bewijze
daarvan aan Alexander toegezonden.
Statira. Zoo heette de gemalin van Artaxerxes Mne,
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mon, die vergiftigd werd door hare schoonmoeder Parysatis. Bekender echter is eene andere Statira, dochter van
Darius Codomannus, ook wel Barsine of Arsinoë geheeten, die in 324 huwde met Alexander, maar na diens dood
werd vermoord door diens andere weduwe Roxane.
Stentor. De heraut van het Grieksche leger voor Troje,
beroemd om zijn luide en ver doordringende stem.
Stilicho. Uiterst bekwaam Romeinsch legerhoofd,
zdon van een Vandaaisch officier onder Theodosius den
Grooten, wiens volle vertrouwen hij genoot en met
wiens nicht Serena hij gehuwd was. Na des keizers dood
in 395 stond hij den jeugdigen Honorius, die zijn schoonzoon werd, krachtdadig bij in het bestuur des rijks en
regeerde hij met vaste hand, terwijl hij de Westgothen
onder Alarik wist te bedwingen en in 406 de Sueven en
Oostgothen onder Radagais te verslaan bij Faesulae (het
huidige Fiesole). Maar in 408 op valsche gronden onder
intriges van den hoveling Olympius aangeklaagd, werd hij
op bevel des naijverigen keizers verraderlijk in Ravenna
onthoofd door Heraclianus tot onherstelbare schade des
rijks. De weg naar Rome lag thans open voor Alarik, -evenals een halve eeuw later de Vandaalsche koning
Geiserik de stad kon nemen na de vermoording van
Aëtius. Claudius Claudianus heeft Stilicho's lof bezongen
in zijn gedichten.
Stoa. De met schilderingen versierde zuilengaanderij te
Athene, waar de wijsgeer Zeno de naar haar betitelde
Stoïcijnsche leer voordroeg; een leer van strenge moraal
als bron van waar geluk, van een in berusting dragen
van de tegenspoeden des levens in kalme waardigheid en

STRABO—SYAGRIUS

165

wijsheid; in tegenstelling van elk heftig en hartstochtelijk
optreden, dat slechts blijk geeft van een minderwaardigen
geestestoestand.
Strabo (66 v. C.-24 n. C.). Groot aardrijkskundige
uit den tijd van Augustus, die, na eerst groote reizen
gemaakt te hebben, een hoogst belangrijk werk schreef
in 17 boeken over Europa, Azië en Afrika, terwijl een
ander groot historisch werk van zijn hand is verloren
gegaan.
Stratonice. Deze was van vaderszijde een kleindochter
van Antigonus, van moederszijde eene van Antipater.
Als jong meisje huwde zij in 300 met den reeds bejaarden,
omstreeks veertig jaren ouderen Seleucos Nicator, die
haar na zeven jaren op raad van den geneesheer Erasistratus afstond aan een vóórzoon van hem, Antiochus Soter,
die in liefde voor zijn stiefmoeder wegkwijnde.
Suetonius (75-160). Een ijverig geleerde en geschiedschrijver onder Trajanus en Hadrianus, bij wien hij een
tijdlang geheimschrijver was. Hij heeft ons een levensbeschrijving gegeven van de twaalf eerste keizers van
Caesar tot Domitianus, in aangenamen vorm en gegrond
op omvangrijke en zorgvuldige studie. Een groot werk
van zijn hand over beroemde mannen, letterkundigen,
redenaars, dichters, geschiedschrijvers en philosofen, ging
helaas, behoudens enkele fragmenten, verloren.
Syagrius. Laatste verdediger van het West-Romeinsche
rijk als landvoogd in Gallië tegen de opdringende Franken onder koning Chlodwig, door wien hij in 486 bij
Soissons volkomen werd verslagen en daarna ter dood
veroordeeld, toen hij aan Chlodwig was overgeleverd
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door den koning der Westgothen, bij wien hij tevergeefs een toevlucht gezocht had.
Sybarieten. De inwoners eener om haar weelderig
befaamde stad aan de golf van Tarente. Zij waren-heid
spreekwoordelijk bekend om hunne verwijfdheid, en in
510 werd hun stad verwoest door de inwoners van het nabijgelegen Croton. Later werd in de nabijheid der oude
plaats de stad Thurii gesticht met behulp van de Atheners.
Syëne. De zuidelijke grensvesting van Egypte; het
huidige Assouan, gelegen aan den Nijl vlak bij den Kreeftskeerkring, op de grens van Aethiopië bij het eiland
Elephantine en de eerste der Nijlcataracten.
Synesius. Een welsprekend en dichterlijk wijsgeer uit
Cyrene, die aanvankelijk een aanhanger was van de Platonische phil.osophie en een leerling van Hypatia, maar die
later, in 410 tot het Christendom bekeerd, bisschop werd
van Cyrene, waar hij omstreeks 430 stierf. In zijn geschriften zocht hij de Platonische wijsbegeerte en de Christelij ke leer met elkander te verzoenen. Eene monographie
over hem werd geschreven door R. Volkmann (1869).
Syphax. Zie Sophonisbe.
Syrinx. Een nimf in Arcadië, die tegen haar zin door
Pan vervolgd, op haar bede veranderd werd in een riet,
waarvan de versmade godheid toen een herdersfluit maakte
om haar althans in dien vorm steeds in zijn nabijheid te
behouden.
T.
Tacitus (± 55-120). Een aanzienlijk Romein onder
de regeermg van Domitianus en Trajanus. Na een sympa-
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thieke levensbeschrijving van zijn schoonvader Agricola,
schrijft hij een uitvoerige verhandeling over Germanië en
zijn bewoners, naar 't voorbeeld van Seneca, die hetzelfde onderwerp vroeger had behandeld. Vervolgens
begint hij zijn beide grootere werken over den Romeinschen keizertijd : de Annalen (14-68) en de Historiae
(69-96), van welk laatste werk evenwel alleen de jaren
69 en 70 zijn bewaard gebleven, waarin o. a. de opstand
der Batavieren onder Claudius Civilis voorkomt. Tacitus'
taal en stijl, gevormd naar het voorbeeld van Sallustius,
zijn waardig en koel, zonder hartstochtelijke opgewondenheid en declamatie; zij zijn kernachtig en veelal dichterlij k, maar somber getint onder de levendige herinnering
van het schrikbewind van Domitianus, dat een schaduw
wierp over zijn leven; en dat te meer, waar hij aristocratischen gevoelens was toegedaan en meer met den Senaat
dan met het keizerschap sympathiseerde, hetwelk hij hoogstens kon beschouwen als een noodzakelijk kwaad, terwijl hij in dikwerf bitteren toon, evenals Juvenalis, de
ontaarding en het bederf schildert der Romeinsche maat
aan welke hij de zooveel eenvoudiger zeden-schapij,
der Germanen voor oogen houdt. Monographie over
Tacitus van Gaston Boissier 1923.
Talent. Een gebruikelijke geldmaat, gelijk aan 6000
drachmen of ± f 2800.
Tanaïs. De huidige rivier de Don in Zuid-Rusland,
loopende door het toenmalig Sarmatië en uitmondend in
de Palus Maeotis of Zee van Azof. De Tanaïs werd beschouwd als de Oostelijke grens van Europa.
Tantalus. Een zoon van Zeus en beschouwd als over-
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grootvader van Agamemnon en Menelaus. Aanvankelijk
een gunsteling der Goden, wordt hij later tot straf voor
verschillende euveldaden, zooals het den Goden als spijs
voorzetten van zijn eigen zoon Pelops, in de onderwereld
gekweld door een eeuwigdurende honger en dorst te
midden van hem omringend heerlijk voedsel en verfrisschenden drank, die telkens wijken wanneer hij er naar
grijpt. Vandaar dat men thans nog spreekt van een
Tantalus-kwelling, indien iets, dat vurig door iemand
gewenscht wordt, in zijn onmiddellijke nabijheid is en
toch niet door hem is te bereiken.
Taprobáne. De Grieksche naam voor het huidige
eiland Ceylon.
Tarpeia. Volgens een oud verhaal de dochter van een
Romeinsch bevelhebber, die zich voor gouden sieraden
door de Sabijnen liet omkoopen hun den belegerden burcht
in handen te spelen. Volgens een ander verhaal zou ook
haar vader Tarpejus bij dat verraad zijn betrokken geweest
en daarom met zijn dochter op bevel van Romulus van
de rotsen naar beneden zijn geworpen. De plek, waar dit
voorviel, was de later daarnaar genoemde Tarpeïsche rots
op den Mons Capitolinus, zuidwestelijk van het Capitool,
van welke rots ook later ter dood veroordeelde staatsmisdadigers naar beneden werden geworpen, zooals de
voortreffelijke Manlius, die ten onrechte door Camillus
en de patriciërs van hoogverraad was aangeklaagd, hoewel hij de redder van het Capitool tegen de Gallen geweest was.
Telemachus. Zoon van Odysseus (z. a., bij Mentor en
bij Menelaus).
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Terentius (P. Terentius Afer). Een vrijgelaten slaaf,
van den senator P. Terentius Lucanus, die hem een goede
opvoeding deed geven. Geboren te Carthago in 195, werd
hij later bevriend met Laelius en Scipio Africanus Minor
en stierf hij reeds op jeugdigen leeftijd in 159 in Griekenland. Van hem bezitten wij een zestal blijspelen, van welke
er vier ontleend zijn aan Menander. Hij behandelt daarin
soortgelijke onderwerpen als zijn voorganger Plautus,
maar met een gansch ander taalgebruik en behandelingswijze; want hij richt zich minder tot den zinnelijken smaak
van het volk dan tot de beschaafde klasse en hij sluit zich
meer aan Grieksche voorbeelden aan. Zoo is zijn komiek
minder boertig, drastisch en grof, fijner zoowel in woordenkeus en compositie als wat betreft zijn de handeling
motiveerende karakterteekening. Evenals Plautus strekte
hij veelal tot model aan latere blijspeldichters.
Tereus. Een Thracisch koning, die de Atheensche
koningsdochter Prokne huwde, maar later haar zuster
Philomela verkrachtte en deze, om die daad geheim te
doen blijven, de tong uitsneed. Maar door middel van een
door haar in een doek geweven bericht wist Philomela toch
haar zuster van het voorgevallene te verwittigen, waarop
de verbolgen Prokne haar zoontje Itys doodde en aan den
vader tot spijs voorzette. Door Tereus om die gruweldaad nagezeten, werden de zusters veranderd in een nachtegaal en een zwaluw, en Tereus zelf in een hop of havik.
Tertullianus (t 230). Geboren in het midden der 2de
eeuw in Carthago, trad hij eerst later tot het Christendom
toe, dat hij daarna verdedigde in tal van apologetische
geschriften.
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Teucer (reukros). Zie Hesione.
Thaïs. Eene Atheensche hetaere, die Alexander op
zijn tocht naar Azië vergezelde en na diens dood zich verbond met den voortreffelij ken Ptolemaeus, wien zij eenige
kinderen schonk. Een verhaal gaat, dat op haar gedurende
een feestmaal uitgesproken wensch het paleis der Perzische
koningen in Persepolis zou zijn in brand gestoken.
Thales. Een der zeven wijzen van Griekenland, die
te Milete leefde tusschen het midden der 7de en der
Ede eeuw. Hij beschouwde het water als de grondstof van
al het bestaande; geschriften heeft hij niet nagelaten.
Behalve als wijsgeer was hij ook werkzaam op het gebied der waterbouwkunde, sterrenkunde en staatkunde.
Theagénes. Een Grieksch athleet, beroemd om de
buitengewoon veelvuldige overwinningen, die hij door
kracht en vlugheid bij de verschillende wedstrijden in
Olympia en elders wist te behalen, weshalve hij wel
beschouwd werd als een zoon van Herakles.
Themis. Dochter van Uranus en Gaea, godin van het
recht en van orde en wet, gewoonlijk afgebeeld met een
weegschaal in de hand. Tevens is zij bij Zeus moeder
der Moirai of schikgodinnen en der Horae of godinnen
van weer- en jaargetijden.
Themistócles. Aanvankelijk mededinger en tegenstander van Aristides, legde hij zich na diens verbanning toe
op de uitbreiding en versterking der zeemacht, waardoor
hij in 480 met eene bedriegelijke berichtzending aan
Xerxes den slag bij Salamis won en zijn vaderstad redde
van het dreigend gevaar. Maar tot dank werd hij, tien
jaren later, beschuldigd van heulen met Pausanias, — even-
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als dat zoovelen van Athene's beste burgers overkwam,
door het schervengericht uit de stad gebannen. Zoo
zwierf hij verder in het buitenland rond en belandde hij
eindelijk in Klein-Azië, waar hij, goed opgenomen door
den Perzischen koning, op 65-jarigen leeftijd in Magnesia
stierf, al dan niet door eigen hand.
Theodora. De gemalin van Justinianus ; een vrouw van
lagere afkomst, die geboren was op Cyprus als dochter
van een circusbeambte (arktotrophos of berenleider) Acacius, en voor haar huwelijk met den keizer in 't openbaar
als danseres was opgetreden en moeder geworden van een
onwettig kind. Hoewel veel verguisd, was zij een goede
echtgenoote, die met haar energiek karakter grooten invloed had op haar gemaal, hem tot aan haar dood in
548 krachtdadig bijstond in de regeering en o. a. strenge
bepalingen tegen den meisjeshandel wist in 't leven te
roepen. Zij ook was het, die bij de geweldige Nika-opstand van het gepeupel in 532, door haar heldhaftig optreden de kroon voor haar gemaal wist te behouden,
nadat een vreeselijke slachting had plaatsgevonden in het
Hippodroom. De Fransche geleerde Ch. Diehl, groot
kenner van de Byzantijnsche geschiedenis, wijdde aan
Theodora een monographie.
Theodorik. (Goth. Thiudareik = volksheerscher). Bijgenaamd de Groote, koning der Oostgothen (475---526),
die onder zijn bestuur het toppunt hunner macht bereikten. Na Italië te zijn binnengedrongen en Odoacer (z. a.)
eerst in 489 en 490 in drie veldslagen te hebben overwonnen en vervolgens te hebben afgemaakt, regeerde hij
33 jaren lang op uitstekende wijze in het door hem tot
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residentie gekozen Ravenna, ook kunst en wetenschap
zooveel mogelij k bevorderend en bij zijn dood op 72-jarigen
leeftijd diep betreurd door zijn onderdanen. Een vlek op
zijn leven was het, dat hij aan 't einde daarvan uit achterdocht Boëthius deed ombrengen. Evenals bij Tiberius
waren zijn laatste regeeringsjaren niet de gelukkigste.
Theophrastus. Geliefd leerling van Aristoteles en gedurende langen tijd diens opvolger als hoofd van de
peripatetische school te Athene (322-287). Van zijn tal
geschriften zijn nog bewaard gebleven een bundel-rijke
ethische karakterschetsen en een leerboek der plantkunde.
Thersites. Zie Penthesilea.
Theseus. De nationale held van Athene, zoon van
koning Aegeus. Na aan het hof van zijn grootvader te
zijn opgevoed, vangt hij op den terugweg naar Athene
zijn heldenloopbaan aan met het dooden van een aantal

-

Oceanus
Helios X Perseis
Minos x Pasiphaë Circe Aiëtes

Aegeus

1

1

Jason x Medea

Theseus
X

Antiope

x Phaedra

I

Ariadne
X Dionysus

Androgeos

Hippolytus Demophon Akamas

beruchte roovers als Sinis en Procrustes (z. a.), die hij op
zijn weg ontmoet. Daarop verslaat hij op Greta den
Minotaurus (z. a.) met de hulp van Ariadne, die hem op
raad van Daedalus den wegwijzenden draad in het labyrinth medegeeft. Vervolgens trekt hij met Herakles op
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tegen de Amazonen, wier koningin's zuster Antiope hem
ten deel valt; neemt later deel aan den tocht der Argonauten en de jacht op het Calydonisch zwijn; verleent in
Athene een toevlucht aan den rondzwervenden Oedipus;
schaakt de jeugdige Helena; verslaat met de Lapithen de
Centauren; en vergezelt zijn boezemvriend Pirithous
naar de onderwereld. Door Heracles daaruit bevrijd en in
Athene teruggekeerd, veroorzaakt hij den dood van zijn
zoon Hippolytus na de lasterlijke aanklacht zijner gemalin
Phaedra (z. a.). Ten slotte vindt hij, na op zijn ouden dag
van den troon te zijn gestooten, den dood door koning
Lycornedes van Scyros, die hem bij een bezoek verraderlijk van een rots in zee doet storten.
Het leven van Theseus, beschreven door Plutarchus, is
wel het meest rijke en afwisselingsvolle van alle heldensagen; en bij zijn bedrijven vallen hem een aantal van de
schoonste vrouwen ten deel: Helena en Antiope, Ariadne
en Phaedra.
Thetis. Een dochter van Nereus, die tegen haar zin
aan Peleus uitgehuwelijkt, moeder wordt van Achilles.
Het was op hare bruiloft dat Eris, die niet was uitgenoodigd, door het werpen van den gouden appel den twist
veroorzaakte tusschen de drie godinnen. (Zie bij Paris).
Thisbe. Eene jonge maagd in Babylon, beminde
van Pyramus Maar aangezien hunne ouders den omgang
tusschen hen beiden tegengingen, spraken zij samen af
elkander bij een koningsgraf in den avond te ontmoeten.
Thisbe, daar het eerst aangekomen, vlucht voor een
leeuwin, die met haar bebloede muil den sluier bevlekt
dien zij onderweg verliest. Pyramus, dien sluier vindende
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in plaats van zijn geliefde, doorsteekt zich in wanhoop,
denkend dat zij is verslonden. En als dan later de terug keerende Thisbe zijn lijk vindt, doodt ook zij zich onder
denzelfden moerbezieboom, wiens vruchten voortaan
donker werden door het bloed der gelieven.
Merkwaardig is de overeenkomst van het uiteinde van
Pyramus en Thisbe met dat van Romeo en Julia bij
Shakespeare.
Thrasea Paetus. Een Romeinsch senator van Stoïcijnsch karakter; een edele figuur te midden van de ontaarding van zijn tijd. Evenals Seneca wordt hij om zijn
vrijmoedige taal en denkwijze in 66 op Nero's bevel door
den Senaat veroordeeld te sterven, waartoe hij als middel,
evenals Seneca, eene opening der bloedvaten verkiest. Ook
zijn oudoom Caecina Paetus was in 42 onder keizer Claudius
door gedwongen zelfmoord om 't leven gekomen; want,
van samenzwering beschuldigd, doorstak hij zich, nadat
zijn edele gemalin Arria hem daarvan het heldhaftig voorbeeld had gegeven met de woorden : jaete, non dolet"
(het doet geen zeer). Evenzoo werd zijn voortreffelijke
republikeinschgezinde schoonzoon Helvidius Priscus onder keizer Vespasianus gedood; en zelfs werd nog later in
93 op bevel van Domitianus de vriend van Thrasea Paetus,
Arulenus Rusticus, ter dood gebracht, omdat hij een lofrede op zijn vriend had geschreven; gelijk in datzelfde
jaar Herennius Senecio het met den dood moest bekoopen, dat hij iets dergelijks gedaan had ten opzichte van
Priscus op verzoek van diens weduwe.
Thucyd ides (Thoukudides). Aanzienlijk Athener uit
de 2de helft der 5de eeuw sr. C., die wegens ongelukkige
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oorlogsvoering in 423 uit Athene verbannen bleef tot den
val der stad in 404. Gedurende zijn ballingschap schrijft
hij zijn geschiedwerk over den Peloponnesischen oorlog
tot 411, waarbij hij een onpartijdige en streng waarheidlievende behandeling zich tot taak stelt. Groot kunstenaar
toont hij zich in de bij hun karakter passende redevoeringen, die hij zijn personen in den mond legt, en in de
schildering van de verwildering der zeden onder de inwerking van politieken strijd, hartstocht en eigenbelang.
Naar onze huidige opvatting van geschiedbeschrijving
verdient wellicht Thucydi des meer dan Herodotus de
„vader der geschiedenis" genoemd te worden.
Thusnelda. Zie Arminius.
Tigellinus. Een monsterachtige kerel, afkomstig uit
Agrigentum, die als bevriend raadgever van den jeugdigen Nero den verderflijksten invloed op den zwakken
keizer oefende en door dezen na den dood van Burrus
in 62 tot praefectus praetorio werd aangesteld. Na den
dood van zijn keizerlijken beschermheer, dien hij op
't eind nog had verraden, ter dood veroordeeld, eindigde
hij zijn nietswaardig leven door zich de keel af te snijden.
Timoleon. Een prachtig voorbeeld van vrijheids- en
vaderlandsliefde, rechtvaardigheidszin en onbaatzuchtigheid. Zijn broeder Timophanes, dien hij voorheen eens met
levensgevaar gered had, hielp hij later ter dood brengen,
toen deze zich als tyran had opgeworpen. Als Corinthiër
werd hij in 344 door de inwoners van Syracuse, dat een
kolonie was van Corinthe, te hulp geroepen ter verdrijving van den wreeden tyran Dionysius den jongeren; en
daarna weer verslaat hij als voortreffelijk krijgsoverste in
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339 het veel talrijker leger der Carthagers. Na overal op
Sicilië de rust, orde en vrijheid hersteld te hebben, overlijdt hij algemeen geëerd in 337 als een toonbeeld van
zielegrootheid, wijsheid en gematigdheid.
Timon. Een ontwikkeld inwoner van Athene tijdens
den Peloponnesischen oorlog, die, eerst vermogend en
vrijgevig, later werd bijgenaamd de menschenhater, toen
hij, na vele teleurstellingen en ondankbaarheid te hebben
ondervonden, in zwaarmoedige stemming eenzaam in afzondering leefde, voor niemand genaakbaar behalve voor
Alcibiades. Aan de figuur van Timon wijdde Lucianus
een zijner geschriften, evenals later Shakespeare een zijner
tooneelstukken.
Tiresias. Een vermaard blind waarzegger in Thebe,
die aan Oedipus zijn afkomst openbaarde. Zijn dochter
Manto werd na de inneming van Thebe door de Epigonen
naar Delphi gezonden om daar de profetische priesteres
van Apollo te worden, terwijl zij later in Azië de moeder
werd van Mopsus. (Zie bij Calchas).
Tissaphernes. Perzisch satraap in Klein-Azië, berucht
om zijn onbetrouwbaarheid en baatzucht tegenover de
Grieken, wier onderlinge verdeeldheid hij zocht uit te
buiten. Vol geslepenheid stookte hij overal twist; tegen
zocht hij om te koopen en op slinksche wijze zette-stander
hij onderhandelingen op touw, deed hij beloften zonder
die na te komen. De tienduizend Grieken, die Xenophon
huiswaarts voerde, had hij verraden door hunne aanvoerders als Clearchus gevangen te nemen en een oneervollen
dood te bezorgen. Na later een nederlaag te hebben geleden tegen den Spartaanschen koning Agesilaus, werd hij
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in 395 onthoofd op bevel van den Perzischen koning Artaxerxes, daartoe aangedreven, door zijn moeder Parysatis,
die aan Tissaphernes den dood verweet van haar geliefden zoon Cyrus.
Titanen. De kinderen van Uranus en Gaea, die den
strijd aanbonden met de Goden van den Olympus en in
dien strijd het onderspit dolven. (Zie bij Cronos).
Tithónus. Broeder van Priamus en echtgenoot van
Eos, die hem een zoon Memnon baarde. Op verzoek van
Eos werd aan Tithonus de onsterfelijkheid verleend; maar
aangezien zij vergeten had daarbij ook eeuwige jeugd voor
hem te vragen, moest Tithonus meer en meer lichamelijk
verouderen en verschrompelen, waarom hij ten slotte
uit medelijden in een krekel werd veranderd.
Tomi. Eene kolonie aan de westkust van de Zwarte
zee, iets ten Zuiden van de monden van den Donau. Het
is hier, dat Medea het lijk van haar broertje heet aan stuk
gesneden te hebben (vandaar de naam) ; en het is-ken
hierheen dat de dichter Ovidius door keizer Augustus
was verbannen gedurende de laatste jaren zijns levens.
Trajanus. Een der beste keizers (98---117), geboren
in 53 in Hispanie. Hoewel in het leger opgegroeid, was
hij niet alleen een soldatenkeizer maar ook een zeer goed
staatsbestuurder. Nadat hij Dacië op koning Decebalus
(z. a.) had veroverd en als provincie aan het rijk toegevoegd, werd voor hem de bekende eerezuil te Rome opgericht. Maar niet slechts breidde hij het gebied van het
Romeinsche rijk aanmerkelijk uit, hij muntte ook uit door
rechtvaardigheid en door gestrengheid tegenover zich zelven, waardoor hij dan ook zeer geliefd was bij zijn
12
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onderdanen en hem de bijnaam .Optimus" werd toegekend.
Tribonianus. Groot rechtsgeleerde onder Justinianus,
aan wien door dezen de leiding werd toevertrouwd van
de samenstelling, — in samenwerking met zestien andere
rechtsgeleerden, — van het zoogenaamde Corpus juris
civilis, waarin de verschillende rechtsbronnen werden
verzameld en vastgelegd.
Troglodyten ( holbewoners). Algemeene naam voor
halfwilde volksstammen in verschillende deelen der aarde,
vooral die op de kust van Zuid-Egypte en Aethiopië,
ook wel Ichthyophagen (vischeters) geheeten.
Troilus. De jongste zoon van koning Priamus, die
buiten Troje's wallen door Achilles werd verrast en gedood in 't gezicht van zijn ouden vader en broeders ; en
dat nog wel bij een altaar van Apollo, waar de ongeluk
redding had gezocht. Het heet dat die handelwijze-kige
de oorzaak werd van Achilles dood, omdat deze daarmede
den toorn van de Godheid had opgewekt.
Trophonius. Zie Agamedes.
Typhon. Een monster, in verband gebracht met het
eruptieve vuur der vulcanen en met de aardbevingen, als.
uitbeelding van de ongebreidelde natuurkrachten, zooals
die zich in uitbarstingen en stormen manifesteeren. Bij
Echidna (z. a.) wordt hij de vader van verschillende monsters, die later bedwongen worden door Hercules, Bellerophon en andere helden. Hijzelf wordt met de grootste.
moeite door Zeus met zijn bliksem overwonnen en in
den Tartarus geslingerd, terwijl hij volgens Pindarus be-dolven ligt onder den Aetna.
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Ulixes. Zie Odysseus.
Ulpianus. Nevens Papinianus een ander beroemd
rechtsgeleerde, levende ten tijde van Alexander Severus,
maar onder diens oogen in 228 in het keizerlijk paleis
omgebracht door de soldaten over welke hij bevel voerde,
omdat hij tucht en orde onder hen handhaafde.
Uranus (Oeranos). Oergod, echtgenoot van Gaea en
vader van de Titanen en Titaniden, van Oceanos, Japetus
en Cronos (Saturnus), van Themis, Tethys, Mnemosyne
en Rhea.
V.
Vandalen. Germaansche volksstam, oorspronkelijk
woonachtig in het Noorden bij de Oostzee, maar later
Gundigisel f 406
Gunderik

Geiserik

406-428

428-477

Hunerik 1)
geh. met Eudoxia

Gento

477-484

1

Hilderik

Gothamund

Trasamund 2)

523-530

484-96

496-523

Gelaris

1

Gelimer
530-534

1) Deze was eerst gehuwd geweest met een dochter van den
West-Gothischen koning Theoderik, die in den slag o de Catalaunische velden sneuvelde. Die eerste vrouw evenwel was door
haren schoonvader, die haar van vergiftigingsplannen verdacht, teruggezonden aan haren vader met afgesneden neus en ooren.
2) Gehuwd met Amalafrida, zuster van Theodorik den Grooten,
die na den dood van haar man op bevel van diens opvolger Hilderich
gedood werd.
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zuidelijk getrokken naar Dacië en vandaar in 410 weer
verder door Gallië naar Zuid-Hispanië, dat zijn huidige
naam Andalusia daaraan ontleent. Hier onderwierpen zij
de Alanen; maar zelven worden zij weer vervangen door
de Westgothen, totdat dezen weer in 711 door de Muzelmannen worden onderworpen. Onder hun groot opperhoofd Geiserik (z. a.) trokken zij daarop in Mei 429, de zee
overstekend, naar Afrika, daarheen geroepen door den op
aandrijven van Aëtius vandaar terugontboden Romeinschen gouverneur Bonefacius. Hier verdreven zij toen de
Romeinen, veroverden in 439 Carthago en werden een kranig zeevolk, dat Sicilië, Corsica en Sardinië veroverde. In
Juni 455 plunderden zij zelfs Rome, waarbij vele kunstschatten verloren gingen (vandaar de uitdrukking Vandalisme), en zij voerden vandaar de weduwe van Valentinianus
en hare beide dochters mee naar Afrika. Van die dochters
werd de eene, Eudoxia 1), de vrouw van Geiserik's zoon
Hunerik, die later zijn vader in de regeering opvolgde.
Maar na Geiseriks dood in 477, nadat de groote vorst
een halve eeuw lang geregeerd had, ging het krijgshaftig
volk verweekelijken; totdat in 534 hun laatste koning
Gelimer, een achterkleinzoon van Geiserik, werd overwonnen door Belisarius en zijn rijk bij het Oost-Romeinsche rijk werd ingelijfd.
Varro (P. Terentius Varro (116-28). Een geweldig
polyhistor, vol van wetenschappelijken zin en wegens zijn
veelzijdige en uitgebreide kennis wel genoemd de grootste
geleerde der Romeinen. Hij begeleidde Pompejus op zijn
1)

De andere, Placidia, werd de vrouw van Olybrius.
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veldtochten en schreef een zeer groot aantal werken op
allerlei gebied, waarvan alleen bewaard gebleven zijn een
over den landbouw, door hem geschreven toen hij reeds
80 jaren oud geworden was, en gedeeltelijk een ander over
de Latijnsche taal.
Vercingetorix. Een veldheer der Arverners, een Gallischen stam in het huidige Auvergne, die moedig weerstand bood aan Caesar en een slag bij Gergovia wist te
winnen, maar ten slotte toch in 51 bij het beleg van
Alesia (een stad in de buurt van het huidige Dyon)
voor de krijgskunst der Romeinen het onderspit moest
delven en toen meegevoerd werd naar Rome om daar,
na eerst Caesar's zegetocht in 46 te hebben opgeluisterd,
te worden geworgd.. Evenals voor Arminius is ook voor
hem in onzen tijd een standbeeld opgericht op het terrein
zijner krijgsbedrijven.
Vergilius (P. Vergilius Maro, 70-19). Romeinsch
dichter - uit de eerste eeuw v. C. ; een vriend van keizer
Augustus en van Horatius, die zwak van gestel was en dan
ook niet oud geworden is. Hij is de schrijver van de Georgica, een leerdicht in vier boeken over den landbouw en
het landleven; alsmede van de Aeneïs, een heldendicht in
12 boeken, waarin de zwerftochten van den Trojaanschen
held Aeneas, den zoogenaamden stamvader der Romeinen, in navolging van Homeros' Odyssea beschreven
worden. Dante is door Vergilius' zangen zeer beïnvloed.
Vesta. Zie Hestia.
Virginia. De dochter van een Romeinsch centurio,
die in 449 v. C. door haren vader gedood werd om haar
eer te redden, toen een der tienmannen, Appius Claudius,
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zich met geweld van haar wilde meester maken door haar
tot een slavin te verklaren 1). Het gevolg van die gebeurtenis was de verdrijving der tienmannen en de zelfmoord
van Appius om erger te ontgaan; zij bracht eene soortgelijke wijziging in den regeeringsvorm als een halve
eeuw vroeger ten gevolge van de onteering van Lucretia
(z. a.) had plaats gevonden.
Viriàthus. Een Lusitaniër van groote geestkracht die,
aangevangen als gewoon herder, wist op te klimmen tot
veldoverste en aan 't hoofd zijner dappere landgenooten
10 jaren lang aan verschillende veldheeren der Romeinen
weerstand bood, totdat hij ten slotte voor de overmacht
moest wijken en door omgekochte vrienden in 139 v. C.
verraderlijk in zijn tent werd omgebracht. Zijn lot vertoont veelovereenkomst met dat van Sertorius (z. a.),
zeventig jaren later in dezelfde landstreek.
Vitruvius. Een tijdgenoot van Caesar en Augustus,
schrijver van een beroemd, aan Augustus opgedragen
werk over bouwkunst.
Voornamen. De meest gebruikelijke Romeinsche voornamen, zooals zij ook in dit boek menigmaal in afkorting
worden aangetroffen, zijn : C. = Caj us ; L. Lucius;
M. Marcus; P. — Publius; Q. Quintus; T. Titus.
Verder bestonden er dan nog een tiental andere.
1) Vgl. een soortgelijk geval van bedreigde onschuld in Lessing's
Emilia Galeotti.
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Wonderen. De zeven wonderen der wereld, zooals
die in de Oudheid worden aangegeven, waren:
1. De Pyramiden van Egypte.
2. De hangende tuinen van Babylon (zie bij Semiramis).
3. De tempel van Artemis te Ephese (zie bij Herostratus).
4. De Colossus van Rhodos 1).
5. Het beeld van Zeus te Olympia (zie bij Phidias).
6. Het Mausoleum te Halicarnassus (zie bij Mausolus).
7. De Pharus van Alexandrië (zie bij Pharos).
Wijzen. De zoogenaamde 7 Wijzen uit de Grieksche
Oudheid tusschen 650 en 550 waren afkomstig uit zeven
verschillende steden. Zij waren:
Lijfspreuk:
Let op den tijd.
1. P i t t a c u s uit Mytilene
Borgen brengt leed.
„ Milete
2. T h a 1 e s
„ Athene
Overdrijf niets.
3. S o l o n
Overleg in alles.
4. P e r i a n d e r „ Corinthe
Ken u zelven.
5. Ch i l o n
„ Sparta
6. C l e ob u l u s„ Rhodos
Maathouden is het beste.
7. Bias
„ Priene (in Carië) De groote massa deugt niet.

X.
Xanthippe. De vrouw van Socrates, berucht om haren
kijflust tegenover haar man, die wel niet zal hebben uit1) Dit beeld, Helios voorstellend, was 38 M. hoog en stond aan
den ingang van de haven. Het werd gemaakt door Chares, een
leerling van Lysippus, en opgericht in 278 v. C., maar reeds een
halve eeuw later, in 222, verwoest door een aardbeving.
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gemunt door bizondere teederheid tegenover haar, evenmin als deze in hooge geestdrift zal verkeerd hebben voor
zijn eeuwigdurende logische beredeneeringen. Maar met
gelatenheid en berusting verdroeg Socrates zijn huwelijkslot, op een wijze, een wijsgeer waardig.
Xenocrátes. Een leerling van Plato uit Chalcedon, die
als opvolger van den ziekelijken Speusippos gedurende
vijf en twintig jaren (339---314) het hoofd was van de
Academie en die door zijne stadgenooten als gezant voor
de onderhandelingen met de Macedonische vorsten . Philippus en Antipater naar dezen werd afgevaardigd.
Xenophánes. Wijsgeer uit Kolophon in de 6de eeuw
V. C., die na veel rondzwerven in Elea in Zuid-Italië de
zoogenaamde Eleatische school stichtte, in welke eene
pantheistische eenheid en ondeelbaarheid van het zijnde
geleerd werd, in tegenstelling van alle veelheid, verscheidenheid, wisselvalligheid en bewegelijkheid. Ook werden door Xenophanes met klem de anthropomorphische
voorstellingen van het volksgeloof, zooals die zich o. a.
in de mythologie openbaren, bestreden. De mensch schiep
zich volgens hem zijn Goden naar eigen beeld en begiftigde hen met behulp van zijn phantasie met menschelijke
hoedanigheden en wijze van denken. Hetzelfde leerde in
den nieuwen tijd de Duitsche wijsgeer Ludwig Feuerbach.
Xenophon. Leerling van Socrates ; bekwaam veldheer
en tevens een uiterst vruchtbaar en veelzijdig schrijver. Na
den slag bij Cunaxa aan den Euphraat in 401, toen de
eigenlijke aanvoerders door het verraad van Tissaphernes
gedood waren, voerde Xenophon de tienduizend Grieksche
huurtroepen, waartoe ook hijzelf behoorde, op voor-
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beeldige wijze uit het hart van Azië naar de Zwarte Zee
en verder naar hun vaderland terug onder hachelijke om
Hij schreef over dien tocht later zijn boek-standighe.
de Anabasis en -- een hoogen ouderdom bereikend behalve dit werk de Cyropaedie, een moraliseerend-politieken roman over de jeugd van Cyrus ; de Hellenika, een
geschiedenis van Griekenland als vervolg op Thucydides;
de Herinneringen aan Socrates ; een verhandeling over
de Rijkunst enz.
Xerxes. De Perzische koning (485---465), die bij zijn
groot opgezetten tocht tegen Griekenland in 480 den slag
bij Salamis verloor, gelijk tien jaren vroeger zijn vader
Darius dien bij Marathon verloren had. Onder Xerxes'
bestuur begint het verval van het Perzische rijk; na een
twintigjarige regeering werd de vorst vermoord door
het hoofd zijner lijfwacht Artabanus.
z.
Zenobia. Zie Palmyra.
Zeuxis. Een schilder uit het einde der 5de eeuw, tijdgenoot van Socrates en vooral beroemd om zijn uitbeel ding van vrouwelijk schoon, zooals in zijn beelden van
Penelope en van Helena.
Zoroaster, ook Zarathustra geheeten. Stichter van den
oud-Iranischen godsdienst (Mazdeïsme) met zijn heilig
boek de Zend-Avesta, waarin een streng dualisme wordt
gepredikt in den vorm van een God des lichts (Ormuzd)
en een God der duisternis (Ahriman), evenals wij zulk
een dualisme vinden in de Oud-Germaansche mythologie
(Odin of Wodan en Loki).

KORT CHRONOLOGISCH OVERZICHT.
I. GRIEKEN.

776. v. C. Aanvang der Olympiaden.
± 700. Hesiodus.
668-626. Koning Sardanapalus van Assyrië.
625-605. Koning Nabopolassar.
605-562. Koning Nebukadnezar van Babylonië.
Solon's wetgeving in Athene.
594.
Cyrus verovert Lydië en neemt Sardes in.
546.
538.
Cyrus verovert Babylon.
Dood van Amasis. Verovering van Egypte
525.
door Cambyses.
522.
Dood van Cambyses, opgevolgd door Darius.
Einde van de heerschappij der Pisistrátiden.
510.
Slag bij Marathon.
490.
Dood van Darius, opgevolgd door Xerxes.
485.
Slagen bij Thermopylae en Salamis, en op
480.
Sicilië bij Himera.
Slag bij Plataeae.
479.
Dood van Perikles, 2 jaren na den aanvang
429.
van den Peloponnesischen oorlog.
Ongelukkig verloopende Atheensche expe415.
ditie naar Sicilië (Syracuse).
De Carthagers verwoesten Selinus en Himera
409.
op Sicilië.
Inneming van Athene; einde van den Pelo404.
ponnesischen oorlog.
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401.
399.
371.
367.
338.
336.
335.
330.
323.
322.
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Slag bij Cunaxa; terugtocht der 10.000
Grieken.
Dood van Socrates.
Slag bij Leuctra.
Dood van Dionysios van Syracuse.
Slag bij Chaeronea.
Vermoording van Philippus van Macedonië,
opgevolgd door Alexander.
Verwoesting van Thebe.
Einde van het rijk der Perzen.
Dood van Alexander den Grooten.
Dood van Aristoteles en van Demosthenes.
II. ROMEINEN.

753.v.C. Stichting van Rome.
Val van het koningschap. Porsenna vóór
510.
Rome.
Coriolanus vóór Rome.
488.
Galliërs in Rome; Camillus en Manlius.
390.
281-275. Pyrrhus in Italië en op Sicilië.
Begin van den eersten Punischen oorlog.
264.
Begin van den- tweeden Punischen oorlog.
218.
Slag bij Cannae.
216.
Inneming van Syracuse; dood van Archi212.
medes.
202.
Slag bij Zama (Naraggara).
Dood van Hannibal en van Scipio.
183.
168.
Slag bij Pydna in Macedonië.
Verwoesting van Carthago en van Corinthe.
146.
Verwoesting van Numantia.
133.
•

CHRONOLOGISCH OVERZICHT

189

133--121. Tiberius en Cajus Gracchus.
111-104. Oorlog met Jugurtha, koning van Numidië.
102 en 101. Vernietiging der Teutonen en der Cimbren
door Marius.
Schrikbewind te Rome; dood van Marius.
87.
Sulla in Rome; dictatuur en proscripties.
81.
73. 72. Slavenopstand. Dood van Spartacus en van
Sertorius.
Pompejus overwint de zeeroovers.
67.
Samenzwering van Catilina.
63.
58-49. Caesar in Gallië, aan den Rijn en in Britannië.
Slag bij Pharsalus. Dood van Pompejus.
48.
Vermoording van Caesar.
44.
31 en 30. Slag bij Actium. Dood van Antonius en van
Cleopatra. Einde van het rijk der Ptolemaeën.
Instelling van het principaat, Octavianus al27.
leenheerscher.
9. n. C. Slag in het Teutoburger woud.
Dood van Augustus, opgevolgd door Tibe14.
rius.
Val van Se janus.
anus.
31.
Verwoesting van Jerusalem.
70.
Uitbarsting van den Vesuvius en verwoesting
79.
van Pompeï (24 Aug.).

375.

378.

III. VOLKSVERHUIZING.

Opstuwing der Gothen door de Europa binnengedrongen Hunnen.
De West-Gothen trekken over den Donau en
verslaan de Romeinen bij Adrianopel.
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395.
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Dood van Theodosius. Verdeeling in een
West- en Oostromeinsch tijk.
410.
Plundering van Rome door de Westgothen
onder Alarik, nadat twee jaren vroeger
Stilicho was ter dood gebracht.
429.
Grondvesting van het Vandalenrijk in Afrika
door Geiserik.
449.
De Angelen en Saksen steken over naar Britannië.
451.
De Hunnen onder Attila verslagen door
Aëtius en de Westgothen.
455.
Plundering van Rome door de Vandalen, nadat een jaar vroeger Aëtius was omgebracht.
476.Opheffing van het Westromeinsche rijk door
Odoacer.
486.
Verovering van Noord-Gallië door den Frankenkoning Chlodwig (Clovis). Dood van
Syagrius.
493.
Grondvesting van het Oostgothische rijk in
Italië door Theodorik.
526.
Dood van Theodorik.
534.
Verwoesting van het Vandalenrijk in Afrika
door Belisarius.
552.
Verwoesting van het Oostgothische rijk in
Italië door Narses.
565.
Dood van keizer justinianus in Byzantium.
568.
Grondvesting van een Longobardisch. rijk in
Italië onder Alboin met Pavia tot hoofdstad.

Van denzelfden schrijver verscheen:
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