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Verantwoording
De lezer zij gewaarschuwd. Wie een adequate biografie zoekt van een historische
figuur uit de oudheid, kan beter zijn toevlucht nemen tot de gebruikelijke
geschiedwerken. In het voorliggende boek immers worden historische figuren niet
vanuit een strikt geschiedkundig oogpunt behandeld. Ze zijn gekozen en beschreven
naargelang en zoals ze op enigerlei wijze een indruk hebben nagelaten in de literatuur,
het theater of de beeldende kunst van de oudheid en daarna. Een nadere toelichting
is op haar plaats.
Beginnen we met de begrenzingen en afgrenzingen van dit boek. Wat het tijdvak
betreft behandelen we personen en gebeurtenissen uit de Griekse en Romeinse
historiografie, en wel uit de periode vanaf de vroegst beschreven tijd tot het einde
van de 3e eeuw n.C., wanneer het heidense Romeinse rijk plaats moet maken voor
het christendom; Constantijn bijvoorbeeld heeft dus geen plaats meer gekregen. De
volgende scheidslijn betreft die tussen mythe en geschiedenis. De beschreven
voorvallen hebben steeds betrekking op personen die in de Griekse en Romeinse
geschiedschrijving worden opgevoerd als historische personen en daardoor buiten
het terrein van de mythologie vallen. We moeten daarbij de kanttekening maken dat
in de klassieke historiografie een dergelijke afgrenzing niet altijd gerespecteerd wordt.
De onmiskenbaar mythologische, en daarom in dit boek niet behandelde Theseus is
niet zelden voorgesteld als de historische koning die Athene een staatsinrichting
schonk. Anderzijds wordt van ‘historische’ personen als Numa Pompilius, hier wel
behandeld, door de antieke historiografen zelf geschreven hoe zij verkeerden met de
goden, of wordt erkend dat zij niet werkelijk bestaan hebben. En zeker naar de huidige
inzichten geldt voor enkele tientallen van de in dit boek behandelde ‘historische’
personen dat zij louter legendarisch zijn. Maar legendarisch of niet, de klassieke
geschiedschrijvers hebben hun een plaats gegeven in het geschiedverhaal en
dientengevolge verdienen zij een plaats in dit werk. Inzake het tijdvak en ten aanzien
van de afbakening tussen mythologie en geschiedenis blijken onze grenzen in
hoofdlijnen overeen te komen met die in de wetenschappelijke literatuur, waaronder
het onvolprezen ICONCLASS (Van de Waal 1973-85).
Een cruciaal selectiecriterium tenslotte is dat van de culturele continuïteit. In onze
uiteenzettingen hebben we uit de vele duizenden in de klassieke historiografie
overgeleverde figuren díe enkele honderden personen geselecteerd die op enigerlei
wijze in de post-antieke, met name westerse cultuur ‘vitaal’ zijn gebleven en
onderwerp vormen in literatuur, muziek, theater, beeldende kunst en
politiek-theoretische traktaten.
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Vooral wat betreft de presentatie van de lotgevallen van de behandelde personen
willen wij onze uitdrukkelijke waarschuwing herhalen. We schrijven niet hun
werkelijke biografie (ook niet indien bekend), laat staan een representatieve
geschiedenis van de oudheid. De hierboven aangeduide personen, gebeurtenissen en
anekdotes staan centraal in de vorm waarin ze zich aan ons voordoen, eerst in de
klassieke historiografie en cultuur, vervolgens in de westerse overlevering. We nemen
in dit boek de klassieke geschiedschrijvers voor waar aan en begeven ons niet in een
systematische uiteenrafeling van Wahrheit en Dichtung. Het betekent voorts dat wij
in ieder geval die verhaalelementen en anekdotiek behandelen die, hoe ondergeschikt
vaak ook in de werkelijke geschiedenis, in het ‘Nachleben’ een rol van betekenis
spelen.
Een vermenging van Wahrheit en Dichtung: deze gemeenplaats gaat voor de klassieke
historiografie ten volle op. De geschiedenis van de vroege Griekse stadstaten en de
koningen van Rome is onmiskenbaar een op legenden gebouwde constructie, waarvan
het eventuele historische substraat onderwerp is van speculatie of specialistisch
onderzoek. Maar ook wanneer voor de opvolgende perioden de historische kern
duidelijker zichtbaar wordt, blijft het geschiedverhaal een film die over de
werkelijkheid wordt gelegd en deze vertekent. De antieke geschiedschrijving kent
vastomlijnde doelstellingen en de geschiedenis wordt in overeenstemming daarmee
geschreven. Zij dient in de eerste plaats opkomst of neergang van stad of staat te
verklaren, en deze verklaring zoekt zij in de principes, het karakter, de deugden of
ondeugden van de gezagdragers, de leidende stand en het volk. Rome, Sparta, Athene:
ze werden groot door de eendracht, soberheid, gestrengheid en beginselvastheid van
de voorouders; ze gingen neer door machts- en geldhonger, onbeheerste
gezagsuitoefening door weinigen, het stellen van het eigen belang boven dat van de
gemeenschap. In de duiding van deze processen verstart de geschiedschrijving tot
een opeenstapeling van paradeigmata/exempla: positieve of negatieve voorbeelden,
steeds geassocieerd met personages in de geschiedenis. De historiografie wordt een
lofprijzing van de bewonderenswaardige leefwijze en opvattingen van de voorouders
en een schets van de verderfelijkheid van hetgeen daarop is gevolgd. Tegenover de
corruptie van het heden staat steeds de militaire, politieke, religieuze en familiale
discipline van de voorouders.
De antieke geschiedschrijving wordt dus een reservoir van exempla en leert het
nageslacht om in het heden op deugdelijke wijze op gegeven situaties te reageren.
Daarnaast is zij leverancier van ‘topoi’ voor de retorica - vaste onderwerpen aan de
hand waarvan men zich
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kan oefenen in het ontwikkelen van betogen pro en contra bepaalde stand- en
gezichtspunten. De geschiedenis levert deze topoi aan het retorica-onderwijs;
omgekeerd wordt de geschiedschrijving oefenveld van de welsprekendheid en wordt
zij sterk op deze retorische gemeenplaatsen toegesneden. Vrijwel alle auteurs vanaf
Thoukydides ruimen een grote plaats in voor ‘verbatim’ weergegeven redevoeringen
en discussies waarin de argumentaties worden ontwikkeld volgens de regels van de
kunst.
Natuurlijk kan de persoonlijkheid van de auteur een kleurende werking
teweegbrengen. Het is Polybios' bedoeling zijn Griekse landgenoten een verklaring
te geven van en te verzoenen met de onvermijdelijke Romeinse wereldheerschappij;
de Griek Ploutarchos wil met zijn dubbelbiografieën Grieken en Romeinen naast
elkaar opvoeren als gelijkwaardige dragers van het Romeinse imperium, terwijl
Herodotos de oorzaken van de machtsstrijd tussen Perzen en Grieken in de oorsprong
en aard van de volkeren tracht te vinden. Tacitus, die zegt te schrijven ‘sine ira et
studio’ (zonder rancune en vooringenomenheid), schetst vanuit zijn hang naar de
republikeinse instellingen de keizers zwarter dan mogelijk terecht is.
Met het uiteenvallen van het Romeinse imperium en de vestiging van het christelijk
geloof wordt de klassieke historiografie onderworpen aan een specifieke uitleg, de
interpretatio christiana. Personen en verhalen krijgen een plaats in het alomvattende
heilsplan. De volgens christelijke normen afkeurenswaardige gebeurtenissen leren
dat men niets vermag zonder de hulp van de ene en ware God; respectabele personen
worden ons getoond hetzij als voorafschaduwingen van de ware christen, van Maria
of van Christus zelf, hetzij als onwetende instrumenten in Gods hand. Augustinus
legt, met zijn in deze geest geschreven ‘debunking’ en verklaring van de antieke
geschiedenis, in De civitate dei de basis voor een traditie die in geschriften als de
voor de predikers bestemde Gesta Romanorum, het Defensorium van de
maagdelijkheid van Maria of het Speculum Humanae Salvationis tot in de renaissance
van kracht blijft.
Daarnaast zien we in de middeleeuwen andere vormen van gebruik van de klassieke
geschiedenis opkomen. Naar de geest van de tijd of naar de bestemming van het
geschrift kan sprake zijn van een hoofse of ridderlijke inkleuring van de verhalen uit
de oudheid: bijvoorbeeld in de Roman de la rose van Guillaume de Lorris en Jean
de Meun, in de vele bewerkingen van de Alexanderroman of in de verhalen rond de
Neuf Preux of de Neuf Preuses. Soms wordt degene voor wie het geschrift bestemd
is, geplaatst in de traditie van de grote antieke heersers: het geldt in de Kaiserchronik
voor de keizer van het Heilige Roomse Rijk, in de Caesar- en Alexanderliteratuur
aan het
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Bourgondische hof voor de betrokken vorsten. De opkomende burgerij herkent zich
in populaire werken als De casibus virorum illustrium van Boccaccio en The Legend
of Good Women van Chaucer. Een enkele keer vinden we een merkwaardige
mengvorm van diverse genres, bijvoorbeeld in de Confessio amantis van Gower, die
elegante navertellingen van de klassieke verhalen inkadert in een structuur op basis
van de zeven hoofdzonden.
In de renaissance worden de klassieke geschiedenis en de antieke historiografie
opnieuw gebruikt voor politieke lering. Vanaf de 15e eeuw tot in de 18e eeuw, van
Machiavelli tot Montesquieu en Rollin, overheerst de opvatting van de similitudo
temporum: de gelijkenis tussen de verschillende historische perioden. De geschiedenis
is een cyclische beweging, waarin bepaalde situaties steeds terugkeren. Monarchen,
magistraten, veldheren en geleerden, degenen kortom die de geschiedenis scheppen,
kunnen en moeten voor hun handelen en denken steeds teruggrijpen op de klassieke
oudheid, die immers voor alle tijden normen verschaft. Welke periode of welke
auteur daartoe het meest geschikt is, hangt af van de gegeven situatie. Livius'
registratie van de Romeinse republiek, Cicero's politieke moraal, Valerius Maximus'
handzame catalogus van politiek-morele voorbeelden bewijzen hun nut voor reflecties
inzake de verhoudingen en gedragingen binnen de autonome Italiaanse stadstaat van
de 14e tot 16e eeuw of binnen de republikeinsgezinde handelssteden ten noorden
van de Alpen tot in de 17e eeuw. De gelaten monarchist Tacitus, die nog slechts kan
pleiten voor een beheerst, door staatsraison ingegeven handelen van de keizer/vorst,
oefent vooral invloed uit in de tijd van het opkomende absolutisme, rond 1600.
Curtius' biografie van Alexandros ligt ten grondslag aan vele 17e-eeuwse
theaterprodukties aan de hoven van vorsten die zich graag wilden spiegelen aan deze
schitterende vorst. De ‘conjunctuur’ van een auteur in relatie tot de
politiek-maatschappelijke ontwikkeling is overigens niet altijd even duidelijk.
Ploutarchos' biografieën spreken in de vertalingen van Amyot in het Frans en van
North in het Engels dankzij hun sprekende karaktertekeningen en anekdotiek vanaf
de 16e tot in de 19e eeuw tot de verbeelding van vele generaties van geletterden,
zonder dat de bewerkingen en adaptaties met een bepaald oogmerk schijnen te zijn
gemaakt. Toch geldt ook voor zijn werk bij tijd en wijle een onmiskenbaar politiek
gebruik, gelet bijvoorbeeld op de populariteit van zijn biografieën van sobere
Spartanen en Romeinse sociaal-revolutionairen in de Verlichting en vooral in de
jaren van de Franse Revolutie.
De ‘anticomanie’ van de Franse Revolutie is een van de laatste opflakkeringen
van een politiek gebruik van de klassieke geschied-
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schrijving. In de 19e eeuw wordt de opvatting verlaten dat deze oude geschiedenis
ons de boven alle tijden en volkeren uitstijgende normen verschaft: men ontleent de
politieke exempla voortaan aan de eigen nationale geschiedenis. Daarin passen
overigens wel de via antieke bronnen bekende leiders van locale volkeren als Arminius
(Duitsland), Iulius Civilis (Nederland) en Vercingetorix (Frankrijk).
Het voortleven van de klassieke geschiedenis wordt niet alleen door een politieke
conjunctuur bepaald. Evenzeer als de klassieke mythen verschaffen de historische
gebeurtenissen stof voor een veelheid van culturele produkties, met alle adaptaties
die beantwoorden aan de smaak van de tijd. De veldslagen van Alexandros bieden
gelegenheid tot het schilderen van grootse militaire taferelen, de lotgevallen van
Sophoniba of van Hannibal tot theaterwerken met vrijelijk ontwikkelde
liefdesgeschiedenissen. De liederlijkheid en wreedheid van Caligula, Messalina en
Nero inspireren tot gruwelstukken; het verhaal rond Kleopatra en Antonius tot het
afbeelden van feestelijke banketscènes; het droeve lot van Lucretia tot het schilderen
van verleidelijke naakten. Zulk een gebruik van de klassieke geschiedenis houdt niet
op met het intreden van de 19e eeuw. Wel kan men waarnemen hoe dan het licht
gaandeweg sterker valt op figuren die meer beantwoorden aan de droombeelden van
de 19e-eeuwse kunstenaars: Sardanapallos, Elagabal en Semiramis bijvoorbeeld.
We hebben in dit werk een zelfde wijze van presentatie gevolgd als in Van Achilleus
tot Zeus (Nijmegen 1987). De 104 lemmata zijn alfabetisch gerangschikt volgens de
Griekse en Romeinse naamvoering en spelling, al naar gelang de herkomst van de
figuren of de spelling van hun namen in de antieke bronnen. Perzische namen
bijvoorbeeld zijn meestal in Griekse vorm, Gallische in Latijnse overgeleverd. De J
wordt, conform de Latijnse spelling, niet gebruikt (dus bijvoorbeeld Iulius i.p.v.
Julius). Gezien de gecompliceerde Romeinse naamgeving is bij Romeinse personages
het onderdeel van de naam waaronder de persoon de meeste bekendheid geniet,
trefwoord geworden: zo is Marcus Tullius Cicero gerangschikt onder Cicero en niet
onder de familienaam Tullius. Een zelfde werkwijze is gevolgd in het
personenregister, zij het dat in het geval van mogelijke twijfel kruisverwijzingen zijn
opgenomen. De titel van een kunstwerk, toneelstuk, opera of literair werk is
weggelaten, tenzij deze niet direct verraadt dat het werk over de behandelde persoon
gaat, of karakteristiek is voor de inhoud. Het jaartal bij deze werken betreft het jaar
of de periode van ontstaan (beeldende kunst), publikatie (literatuur) of eerste
uitvoering (toneel, muziek, film). Alleen van decoraties die zich in hun originele
omgeving bevinden, en van kunstwerken in Nederlandse en
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Belgische musea is de verblijfplaats aangegeven. Bij de opera's wordt eerst de naam
van de componist en vervolgens die van de librettist (indien bekend) genoemd.
Met enige spijt hebben wij ook in dit werk een exacte bronvermelding van de
antieke geschriften achterwege moeten laten: bij een dergelijke citeerwijze zouden
de teksten op een voor de gemiddelde gebruiker onaanvaardbare wijze worden belast.
De geïnteresseerde lezer zij verwezen naar gespecialiseerde werken, te beginnen met
de 81 delen en supplementen tellende Paulys Realencyclopdie der classischen
Altertumswissenschaft, uitgegeven door G. Wissowa, W. Kroll e.a. (München
1896-1978). Een aantal antieke auteurs keert, behoudens uitzonderingen, steeds met
een en hetzelfde geschrift terug in de beschrijvingen; een herhaalde vermelding van
hun werken is nagelaten. We noemen hier deze auteurs (met aanduiding van
levensdata) en hun werken: Herodotos (ca. 485-425), Historiai; Livius (59 v.C.-17
n.C.), Ab urbe condita; Thoukydides (ca. 460-400), Historiai; Valerius Maximus (1e
eeuw n.C.), Facta et dicta memorabilia; Polybios (ca. 200-120), Historiai; Diodoros
Sikoulos (1e eeuw v.C.), Bibliotheke; Nepos (ca. 100-29/27), De viris illustribus;
Dio Cassius Cocceianus (ca. 150-235), Historia rhomaike; Dionysios van
Halikarnassos (eind 1e eeuw v.C.), Rhomaike archaiologia; Plinius Secundus Maior
(23-79), Naturalis historia; Appianos (ca. 95-165), Rhomaike historia; Silius Italicus
(ca. 25-101), Punica; Suetonius (ca. 70 - na 130), De vita Caesarum; Pausanias
(tweede helft 2e eeuw n.C.), Periegesis tes Hellados (Beschrijving van Griekenland);
Diogenes Laërtios (3e eeuw n.C.), Philosophon bion kai dogmaton synagoge
(Filosofengeschiedenis); Lucanus (39-65), Pharsalia; Gellius (2e eeuw n.C.), Noctes
Atticae; tenslotte Iustinus, die in de 3e eeuw n.C. de verloren gegane Historiae
Philippicae van Pompeius Trogus (1e eeuw n.C.) exerpeerde. Bij Ploutarchos (ca.
46-120), een auteur met een omvangrijk oeuvre, wordt het geciteerde werk steeds
gespecificeerd, evenals bij Cicero (106-43) en Loukianos (115-ca. 200). Bij Tacitus
(ca. 55-116/120) gaat het om Annales en Historiae. Ook bij een aantal latere auteurs
is wel eens afgezien van specificatie van een frequent geciteerd geschrift (hier
aangeduid met datering van ontstaan of verschijning): Augustinus, De civitate Dei
(413-426); Dante, La divina commedia (eerste kwart 14e eeuw); Boccaccio, De
mulieribus claris (ca. 1370); Gower, Confessio amantis (1390); Painter, The Palace
of Pleasure (1566); Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1513-17);
Bandello, Novelliere (gepubliceerd tussen 1536 en 1573); Montaigne, Essais
(1580-88); Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains
et de leur décadence (1734).
De aanduiding ‘v.C.’ of ‘n.C.’ wordt weggelaten, indien er geen
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verwarring mogelijk is. Aan de binnenzijde van het achterplat is een kaart met de
meest voorkomende namen van plaatsen en volkeren opgenomen. Deze geeft dus
geen beeld van de historische ontwikkeling van het Middellandse-Zeegebied, maar
beoogt slechts een snelle geografische oriëntatie mogelijk te maken.
Twee registers en een lijst van publikaties moeten het gebruik van dit boek
vergemakkelijken. In het ene register worden alle in het boek voorkomende historische
gestalten uit de oudheid genoemd evenals mythologische figuren en historische
personages uit later tijd die op enigerlei wijze in relatie staan tot de behandelde
figuren. Door de verwijzing naar lemmata en niet naar bladzijden kan de lezer zich
snel een beeld vormen van de samenhang tussen de verschillende historische figuren.
Het tweede register bevat alle auteurs, componisten, librettisten en beeldende
kunstenaars van wie werken worden genoemd. Ook hier is een verwijzing naar
lemmata toegepast, zodat men in één oogopslag een indruk kan krijgen van de door
een kunstenaar gebruikte historische themata. De bibliografie bevat slechts specifiek
op de antieke geschiedenis en haar doorwerking betrekking hebbende werken en dus
geen algemene (naslag)werken op het gebied van kunst, literatuur of (muziek)theater
en oeuvrecatalogi. Evenmin zijn monografieën of biografieën over de personen
opgenomen, indien zij zuiver historisch van aard zijn en niet de neerslag of het
‘Nachleben’ in de door ons bedoelde zin behandelen. Ook ontbreken aanwijzingen
inzake edities en vertalingen van antieke auteurs. Veel Latijnse en Griekse werken
zijn niet in Nederlandse vertaling verkrijgbaar. De Engelstalige Penguin Classical
Library of de Duitstalige Universal-Bibliothek van Reclam zullen in veel gevallen
uitkomst bieden, evenals de tweetalige uitgaven in de reeksen van Loeb (Engels),
Bud (Frans) en Tusculum (Duits).
De in dit boek opgenomen illustraties kunnen in genen dele een representatief
beeld geven van de iconografie van de antieke geschiedenis in de beeldende kunst
van dertig eeuwen. Onze selectie is erop gericht geweest een indruk te geven van de
variëteit van ‘dragers’ van de afbeeldingen en van het geheel eigen karakter van de
presentatie van historische personages in de verschillende tijdvakken. Behoudens
andersluidende vermelding zijn de foto's van de kunstwerken afkomstig van de
beheerders van de collecties of gebouwen waarin de kunstwerken zich bevinden.
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Van Alexandros tot Zenobia
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Alexandros
(356-323), zoon van Olympias en de Macedonische koning Philippos II, behaalde
zijn eerste militaire successen al tijdens het leven van zijn vader en verzekerde zich
na diens vermoording in 336 van de alleenheerschappij. Hij bracht Griekenland onder
Macedonisch gezag, officieel niet met de bedoeling de onafhankelijkheid van de
stadstaten geweld aan te doen, maar om eensgezind de Perzen, hun gezamenlijke
vijand immers, te bestrijden. In werkelijkheid had die expeditie toch veel van een
expansieve oorlog: het opstandige Thebe werd bedwongen en vernietigd en Athene
ingenomen. In 334 stak hij de Hellespont over en bracht de troepen van de
Perzenkoning Dareios III een eerste slag toe bij de rivier de Granikos. Na het
bedwingen van de Phrygiche hoofdstad Gordion overwon hij Dareios opnieuw bij
Issos. De expeditie voerde door Klein-Azië en langs de kust van Syrië. Hij kon Tyros
pas na een beleg van negen maanden innemen en veroverde tenslotte Egypte, waar
hij Alexandrië stichtte.
Tijdens dit gedeelte van de lange mars stuitte hij nauwelijks op Perzische tegenstand
tot aan de finale confrontatie in 331 bij Gaugamela in de vlakte van Mossul, waar
de Perzen een verpletterende nederlaag leden. Hun vorst Dareios werd door personen
uit zijn eigen omgeving omgebracht. Alexandros richtte zijn aandacht nu op
consolidatie van de grenzen van het nieuwe imperium, waarbij waarschijnlijk een
assimilatie van Grieken en Perzen werd beoogd, een streven dat kracht werd bijgezet
door Perzen hoge functies te geven en huwelijken tussen Perzen en Macedoniërs te
bevorderen. De veldtocht naar Indië, begonnen in 327 ter afbakening van de oostgrens,
kreeg de trekken van een doelloze dwaaltocht, tegelijk echter ook van een
ontdekkingsreis. Op de terugweg, tijdens een campagne tegen de Arabische volkeren,
stierf Alexandros in 323 te Babylon.
Aldus zeer kort samengevat de historisch vaststaande levensloop. Historici,
romanciers en dichters hebben echter reeds in de hellenistische tijd waarheid en
fantasie verweven met een soms sprookjesachtige vorst als resultaat. Arrianos schrijft
in de 2e eeuw n.C. de Anabasis Alexandrou (Veldtocht van Alexandros), een
betrekkelijk sober verslag van vooral de militaire daden, dat op oudere bronnen
teruggaat. Ploutarchos geeft in zijn korte Alexandros-biografie de anekdoten en daden
die hem typisch lijken voor de karakterisering van deze vorst. Quintus Curtius Rufus
toont in zijn omvangrijke biografie ca. 50 n.C. een levendige interesse voor de
veranderingen die zich in Alexandros voltrekken tijdens zijn tocht door Perzië en
langs de grenzen van de bekende wereld. Hij geeft een soms gedetailleerd verslag
van de fabelachtige zaken die Alexandros in die verre streken waarneemt, en van de
wonderbaarlijke avonturen die hem daar overkomen. Van een werk van Pompeius
Trogus uit het einde van de 1e eeuw v.C. kennen we helaas slechts een uittreksel van
de hand van Iustinus. Trogus' tijdgenoot Diodoros Sikoulos is van belang vanwege
vermeldingen van verloren gegane bronnen. Nagenoeg geheel fictief tenslotte is de
laathellenistische Alexanderroman. We volgen in de behandeling van de ‘faits et
gestes’ van Alexandros de biografie van Ploutarchos en geven aan welke toevoegingen
of afwijkende verhalen elders te vinden zijn.
Reeds voor Alexandros' geboorte doen zich tekenen voor dat uit het huwelijk van
Philippos en Olympias een bijzonder kind zal worden geboren. Olympias droomt
dat de bliksem inslaat in haar schoot en Philippos sluit, eveneens in een droomgezicht,
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de schoot van zijn vrouw af met een zegel waarop een leeuw: een teken dat uit deze
schoot een kind met de fierheid van een leeuw zal worden geboren. Een mare dat
een slang aan Olympias' zijde zou hebben geslapen, wordt door het orakel van Apollo
te Delphi in verband gebracht met Zeus-Ammon; hiermee is de basis gelegd voor de
opvatting, die ook
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Alexandros later zal aanhangen, dat niet Philippos maar Zeus zijn vader is. De
schrijver van de Alexanderroman plaatst het geboorteverhaal geheel in het teken van
toverij en magie: Alexandros is de zoon van de met toverkracht begiftigde, uit Egypte
verdreven koning Nektanebo, die zodanig met droomgezichten en voortekenen
manipuleert dat hij zelfs toegang krijgt tot het bed van Olympias, maar haar doet
geloven dat ze door Zeus zwanger is gemaakt.
Vanaf zijn jonge jaren legt de koningszoon een grote eerzucht aan den dag, zozeer
zelfs dat hij zich zorgen maakt dat zijn succesrijke vader voor hem onvoldoende van
de wereld ter verovering zal overlaten. Geprikkeld door zijn vader, die het paard
Boukephalos (‘runderkop’) voor iedereen en dus ook voor Alexandros ontembaar
acht, bedwingt hij dit reusachtige en bijzondere dier met horens op zijn kop, dat hem
later door alle landen zal dragen. Voor Alexandros' opvoeding wordt zorg gedragen
door de kunstenaars Apelles en Lysippos en door Aristoteles die de jongen inzicht
in de filosofie en de letteren bijbrengt. Het favoriete boek van Alexandros, op alle
tochten in een kistje meegevoerd en onder zijn hoofdkussen bewaard, is de Ilias van
Homeros.
Moeilijkheden tussen Philippos en deze zo grote zoon blijven niet uit en Olympias
levert daaraan haar bijdrage door Alexandros tegen haar echtgenoot op te stoken.
Het komt tot een uitbarsting wanneer Philippos zijn vrouw wil verstoten ten gunste
van een zekere Kleopatra. Ruzie tussen vader en zoon aan een banket hierover leidt
alleen maar niet tot doodslag, omdat de beide combattanten te dronken zijn. De
conflicten blijven echter zo hoog oplopen, dat wanneer Philippos door een beledigde
hoveling wordt gedood, Alexandros en Olympias ervan verdacht worden daarin de
hand te hebben gehad.
Ten tijde van de dood van Philippos wordt het Macedonische rijk belaagd door
interne en externe gevaren. Alexandros rekent in hoog tempo af met een aantal
tegenstanders en trekt dan op tegen Thebe, dat met de grond gelijkgemaakt wordt.
Hier speelt de kwestie rond Timokleia, de zuster van een Thebaanse officier, die door
een Thracische soldaat was verkracht. Toen deze soldaat uit Alexandros' leger naar
haar schatten had gevraagd, had zij hem in een put geduwd, waarin ze zouden liggen,
en hem onder stenen bedolven. Alexandros laat haar vrijuit gaan, vol respect voor
Timokleia's moed en eerbesef, en berispt zijn manschappen om hun wellust.
Alexandros zal later berouw tonen over de radicale verwoesting van Thebe. Clement
toont hij zich tegenover Athene, dat ondanks eerdere steun aan Thebe gespaard wordt.
Volgens Ploutarchos in zijn biografie van Phokion speelde hierbij een rol dat
Alexandros vriendschap en respect koesterde voor deze Atheense leidsman. Eenmaal
onbetwist heerser over Griekenland wordt hij door de Grieken met eerbied bejegend.
Alleen de Korinthische wijsgeer »Diogenes ziet af van plichtplegingen en wekt
daarmee de bewondering van Alexandros. Bij het orakel van Delphi toont de jonge
vorst zich weer van zijn driftige kant. Als de priesteres op een voor orakels niet
toegestane dag geen uitspraak wenst te doen, trekt Alexandros haar met geweld naar
de orakelplaats. De spontane uitroep van de Pythia dat Alexandros onoverwinnelijk
is, interpreteert hij als ware deze de door hem gewenste orakelspreuk.
Alexandros begint nu zijn veldtocht tegen de Perzische vorst Dareios. Hij installeert
Antipatros als regent in Macedonië en trekt de Hellespont over. Bij Troje bezoekt
hij het graf van Achilleus, zijn grote voorbeeld. Arrianos merkt in zijn verslag hiervan
op, dat Alexandros het betreurt, niet zoals Achilleus te beschikken over een Homeros
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die zijn daden zal bezingen op een deze daden waardige wijze. In de eerste slag tegen
Dareios, de slag bij de Granikos, trekt hij, tegen de adviezen van zijn veldheren en
de verwachtingen van zijn tegenstanders in, met zijn cavalerie door de diepe rivier
en langs de steile oevers
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Alexandros op Boukephalos tijdens de slag aan de Granikos, 1e eeuw n.C., brons, ca. 30 cm hoog.
Museo Nazionale, Napels. Het beeldje, dat in Herculaneum is gevonden, gaat terug op een door
Lysip-pos in opdracht van Alexandros vervaardigd monument. Dit in het jaar van de slag aan de
Granikos, 334, in Dion opgerichte monument eerde de gevallenen. Deze groep van ten minste 25
bronzen ruiters kwam na de verovering van Griekenland in 146 naar Rome en was daar een bron van
inspiratie voor vergelijkbare gedenktekens. Het roer onder de buik van het paard symboliseert de
Granikos.
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op tegen de Perzische troepen. In de gevechten van man tegen man, waarin
Alexandros' helm wordt gekliefd, krijgen de Macedonische manschappen de overhand
op de Perzen en hun huurlingen.
Allengs verovert hij Klein-Azië. Een legende wilde dat in de stad Gordion degene
die de uiterst ingewikkelde knoop kon ontwarren van een touw, waarmee sinds
mensenheugenis een juk vastzat aan de wagen die ooit aan de vader van Midas had
toebehoord, de heerser zou zijn over de wereld. Alexandros overwint het probleem
door deze Gordiaanse knoop door te hakken. Hij komt dankzij deze daad gelijk te
staan aan de goddelijke machten die de oplossing tot nu toe hebben verhinderd.
Intussen is Dareios met een grote troepenmacht uitgerukt vanuit zijn residentie
Sousa. Hij ziet het dralen van de Macedoniërs in Cilicië als een teken van zwakte.
In werkelijkheid is de vertraging in hun opmars te wijten aan de noodzakelijke
versteviging van hun positie in Zuid-Anatolië en aan een ziekte die Alexandros heeft
opgelopen bij het nemen van een bad in de ijskoude rivier de Kydnos. Alexandros
ontvangt een brief met de waarschuwing dat de arts Philippos, die de koning verzorgt,
omgekocht was door Dareios en een moord op zijn patiënt beraamde. Alexandros
echter drinkt onbevreesd een door Philippos bereid medicijn en toont hem pas daarna
de brief met de beschuldiging, ten teken hoezeer hij zijn lijfarts vertrouwt. Dan
ondergaat hij de werking van het geneesmiddel dat hem het leven redt.
In de slag bij Issos staat hij opnieuw tegenover de Perzische troepen, die nu onder
bevel van Dareios zelf staan. Ploutarchos haalt berichten aan, maar Curtius bevestigt
deze niet, dat Alexandros en Dareios persoonlijk met elkaar zouden hebben gestreden
en dat Alexandros in deze tweestrijd een verwonding zou hebben opgelopen. Zeker
is slechts dat de Macedoniërs de overhand krijgen. Dareios moet, aldus Curtius, van
zijn strijdwagen afdalen om te paard te ontkomen. Diens luxueuze velduitrusting en
het merendeel van het gevolg vallen in handen van Alexandros. Tot dit gevolg behoort
de familie van Dareios: zijn moeder Sisigambis, zijn vrouw Stateira en twee dochters
(en volgens Curtius ook nog een zoontje), die door Alexandros met groot respect
worden bejegend. Arrianos en Curtius geven over de eerste kennismaking met de
vrouwen van Dareios nadere details. De vrouwen zien Alexandros' vriend Hephaistion
op grond van zijn rijzige gestalte aan voor de koning. Deze vergeeft hun deze
misvatting, zegt dat ook Hephaistion een Alexandros is en laat hen opstaan uit hun
houding van onderworpenheid. Hij is zich, aldus Ploutarchos, bewust van hun
verleidelijkheid, spreekt zelfs uit dat deze vrouwen een kwelling vormen voor wie
zijn kuisheid en zelfbeheersing wil bewaren. Over de hele linie trouwens betracht
èn eist hij in deze jaren terughoudendheid inzake sensuele geneugten. De jongens
die hem als bedgenoten te koop of ten geschenke worden aangeboden, wijst hij met
verontwaardiging van de hand. Soldaten die zich opdringen aan andermans vrouwen,
worden streng gestraft. Koks, bekwaam in de bereiding van oosterse lekkernijen,
worden teruggestuurd. Ploutarchos neemt Alexandros voorts in bescherming tegen
de talrijke verhalen over het grote drankgebruik waaraan hij zich schuldig zou maken.
Alexandros trekt zonder problemen zuidwaarts tot in Phoenicië. Curtius en
Diodoros melden dat in het daar ingenomen Sidon Abdalonymos, een eenvoudig
man, werkend in zijn tuin, maar van koninklijke afkomst, zich plotseling verheven
ziet tot de koninklijke waardigheid. Daarna worden de Macedoniërs vele maanden
opgehouden door de moeizame belegering van Tyros, de op een schiereiland
gebouwde en daarom moeilijk in te nemen Phoenicische havenstad. Curtius geeft
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details over het verloop van deze strijd, waarin de bewoners van Tyros erin slagen
een met de grootste moeite aangelegde dam te vernietigen, en Alexandros pas na
herhaal-
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de aanvallen met zijn inmiddels uit Cyprus gearriveerde vloot de stad kan innemen.
Alexandros koelt zijn woede hierover met een grote slachtpartij.
In de Talmoedische literatuur en door de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus
wordt de komst van Alexandros naar Jeruzalem aan deze belegering van Tyros
gerelateerd: Alexandros komt de Joden hulp vragen, maar bij monde van de
hogepriester van de tempel, Jaddus, wordt dit verzoek afgewezen. God neemt in een
droom Jaddus' angst weg: de priester zal de veldheer tegemoet kunnen gaan en hem
voorhouden dat hij de in het boek Daniël aangekondigde veroveraar van het
Perzenland is. Op het horen van deze droom toont Alexandros respect voor de God
van de Joden.
Ook de inname van Gaza kost de Macedoniër enkele maanden. Curtius beschrijft
hoe de heldhaftige gouverneur van Gaza, Betis, aan een strijdwagen wordt gebonden
en tot stervens toe rond de stadsmuren wordt gesleurd, op de manier waarop Achilleus
was omgesprongen met het lijk van Hektor.
Bij de monding van de Nijl sticht de vorst Alexandrië; volgens Curtius zou dit pas
na het bezoek aan het heiligdom van Ammon hebben plaatsgevonden. Met meel
markeert hij de grenzen en indeling van de te bouwen stad.
Dwars door de woestijn trekt hij dan naar het orakel van Zeus-Ammon in de oase
van Siwah. Ploutarchos en Arrianos laten zich in dit verband voorzichtig uit over de
steeds terugkerende vragen: beschouwt Alexandros zichzelf werkelijk als zoon van
Zeus? Zijn aan Ammon daaromtrent vragen gesteld en zijn er antwoorden verkregen?
Ploutarchos meldt enkel als zeker dat Alexandros te horen kreeg dat de
wereldheerschappij voor hem was weggelegd, terwijl hij voor het overige een aantal
voorbeelden geeft waaruit blijkt dat Alexandros zich een gewoon mens achtte, die
met zijn makkers omging als met gelijken en die lachte om beweringen dat hij de
zoon van Zeus zou zijn. Curtius daarentegen rapporteert en gispt dat er gehoor gegeven
werd aan Alexandros' verlangen een zoon van Zeus te zijn, en dat hij sindsdien ook
als zodanig beschouwd wenste te worden.
Terug uit Egypte maakt Alexandros zich opnieuw op voor de strijd met Dareios.
Van een herhaald aanbod van Dareios om genoegen te nemen met een deel van zijn
rijk en om met een van zijn dochters te trouwen wil hij niet weten: hij wil Dareios
onderwerpen. De Alexanderroman presenteert de verhouding tussen Dareios en
Alexandros in de vorm van een uitvoerige briefwisseling. Het streven van Alexandros
om de meerdere te zijn wordt soms getemperd door zijn gevoeligheid voor het ongeluk
dat Dareios en zijn familie is overkomen. Koningin Stateira krijgt na haar overlijden
in Alexandros' kamp een eervolle begrafenis. Wanneer Dareios dit bericht ontvangt
van een gevluchte eunuch en bovendien met verbijstering hoort van het respect dat
Alexandros steeds heeft getoond tegenover de vrouwen, wil hij dat laatste aanvankelijk
niet geloven, ook al houdt de eunuch zelfs onder bedreiging met martelingen zijn
meldingen hieromtrent staande. Tenslotte prijst hij Alexandros als een nobele
tegenstander.
De slag bij Gaugamela betekent de definitieve doorbraak. Alexandros toont zich
vol zelfvertrouwen en ook de voortekenen zijn gunstig: een adelaar vliegt aanvankelijk
boven zijn hoofd en verdwijnt vervolgens in de richting van de vijand. Ondanks een
zwak optreden van Alexandros' belangrijkste legeraanvoerder, Parmenion, op een
van de flanken, komen de onafzienbare heerscharen van Dareios in de verdrukking.
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De koning kan in het krijgsgedrang en op het met lijken bezaaide slagveld maar
ternauwernood met zijn wagen ontsnappen.
Alexandros is nu heer en meester over het Perzische rijk. In Babylon, maar vooral
in Sousa en Persepolis vindt hij reusachtige koninklijke schatten. In Persepolis mijmert
hij bij het enorme standbeeld van Xerxes, door soldaten omvergeworpen en onthoofd,
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over de wisselvalligheid van het lot. In deze stad gunt hij zijn leger enkele maanden
rust. Tijdens deze rustperiode geeft Alexandros opnieuw blijk van ontregeling. Thaïs,
de minnares van een Athener, verleidt hem ertoe de brand te steken in het schitterende,
nog door Xerxes gebouwde paleis. Hij laat zich ook opzwepen door zijn
krijgsmakkers, die de brandstichting willen zien als een teken dat hij niet in het
Oosten wil blijven, maar zich opmaakt om naar huis terug te keren. De koning krijgt
al snel spijt en laat het vuur doven.
Over de veranderingen die zich in het karakter van Alexandros voltrekken, wordt
verschillend bericht. Ploutarchos onderstreept dat Alexandros vooral een onthechte
militair blijft met een minachting voor schatten, oorlogsbuit en luxe; hij gispt zijn
strijdmakkers om hun hang naar sensuele geneugten; zijn belangstelling gaat uit naar
het lot van de eenvoudige soldaten, die hij bij wateruitreiking voorrang geeft. Curtius
memoreert een vergelijkbaar optreden: Alexandros gunt eens bij felle koude aan een
verkleumde soldaat bij het vuur de beste plaats. Dezelfde auteur echter beklemtoont
duidelijk merkbare veranderingen, zeker na de uiteindelijke overwinning op Dareios.
Dan geeft hij zich immers over aan oosterse genietingen, laat zich omringen door
concubines en wordt in kleding en gedrag een oosterse potentaat die door zijn
volgelingen die hem vroeger zo nabij waren, als een hoog vorst bejegend wenst te
worden.
Bij de verdere jacht op Dareios blijkt deze inmiddels dodelijk gewond na een
moordaanslag door zijn eigen satraap Bessos. Een soldaat van Alexandros kan de
stervende Dareios nog een dienst bewijzen door water aan te reiken. Dareios betreurt
het geen afscheid te kunnen nemen van Alexandros zelf, die te laat ter plaatse arriveert
en nog slechts als blijk van respect het lijk kan bedekken met zijn eigen mantel.
Alleen in de Alexanderroman komen Dareios en Alexandros nog tot een uitwisseling
van nobele gedachten. De verraderlijke Bessos wordt op gruwelijke wijze
geëxecuteerd, volgens Arrianos pas na een veldtocht waarbij de troepen van
Alexandros de rivier de Oxos oversteken op lederen zakken gevuld met stro.
In 327 begint de tocht langs de grenzen van de bekende wereld. Het leger trekt
onder meer langs de oevers van de Kaspische Zee. In dit verre Noorden zou
Alexandros een ontmoeting hebben gehad met de Amazonenkoningin Thalestris.
Ploutarchos betwijfelt dit, terwijl Curtius als bijzonderheid vermeldt dat Alexandros
opgehouden werd, omdat Thalestris, die van een zo groot man een kind wenste te
hebben, zwanger wilde worden. Overigens wordt zo'n verhaal ook verteld over Ada,
de zuster van »Artemisia en Mausolos, die hem als een ware Kirke in Alinda zou
hebben trachten vast te houden, nadat hij haar had geholpen in een conflict met haar
broer Idrieus die zich wederrechtelijk de troon van Karië zou hebben toegeëigend.
Het lange verblijf daar kan in ieder geval als de noodzakelijke winterstop van de
troepen worden geduid.
In onbekende gebieden, noordelijk van het huidige Pakistan en Afghanistan, tot
in het verre Sogdiana, voert hij oorlog met Oxyartes. De tegenstanders verzoenen
zich, wanneer Alexandros verliefd wordt op Oxyartes' dochter Roxane en met haar
in het huwelijk treedt. Gedurende de verdere omzwervingen nemen de spanningen
toe tussen Alexandros en zijn manschappen, die eindelijk wel eens naar huis willen.
Deze verwijdering is ook te wijten aan zijn kledij en opsmuk, aan zijn optreden als
oosters vorst en - vooral Curtius accentueert dit - aan zijn pretentie de zoon van Zeus
te zijn. Deze ergernis speelt een rol bij de twist tussen Hephaistion en Krateros,
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Alexandros' belangrijkste adviseur, die het afleggen van de Macedonische zeden
afkeurt. Alexandros weet er slechts met enige moeite een einde aan te maken. Een
blijk van mateloosheid van de koning is voor de meeste auteurs ook zijn optreden
tegenover Philotas. Deze zoon van
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Parmenion toont zich almaar arroganter en laat zich zelfs geringschattend over zijn
vorst uit. Op een gegeven moment beraamt de Macedoniër Dymnos een komplot om
Alexandros te doden, dat hij onthult aan zijn minnaar Nikomachos, via wie het
Philotas ter ore komt. Wanneer die echter nalaat Alexandros te verwittigen en deze
er langs andere weg weet van krijgt, wordt Philotas verdacht van medeplichtigheid.
Onder zware martelingen wordt hem een bekentenis afgedwongen, waarna hij wordt
geëxecuteerd. Daarna brengen soldaten van Alexandros ook zijn vader Parmenion
om.
Lopen de beoordelingen van het optreden van de vorst nog enigszins uiteen, al
naar gelang het geloof in de schuld of onschuld van Philotas en de opvatting dat
Alexandros zelf de hand zou hebben gehad in het doden van Parmenion, eensluidend
zijn de auteurs over de sterk verminderde zelfbeheersing van Alexandros in het geval
van Kleitos. Deze toont zich aan een banket verontwaardigd over een zanger die
oneerbiedig spreekt over de Macedoniërs. Als Kleitos de spot drijft met het oprukken
van de oosterse zeden en met de beweerde goddelijke afkomst van Alexandros, doodt
deze hem met een speer. Dat Alexandros zich daarna uitzinnig verdrietig toont en
volgens Curtius zelfs een poging doet zichzelf om te brengen, pleit hem in de ogen
van de biografen niet vrij: hij heeft zich daarmee zowel in zijn woede als in zijn
verdriet onmatig getoond.
Ook Kallisthenes, neef van Aristoteles en als filosoof en historicus behorend tot
het gevolg van Alexandros, wordt van deze onevenwichtigheid het slachtoffer.
Ploutarchos meldt dat de man zich door zijn snerende opmerkingen ongeliefd had
gemaakt bij de Macedoniërs en dat dezen de koning tegen hem opzetten, omdat hij
niet aan alle plichtplegingen jegens de vorst zou hebben voldaan. Curtius schrijft dat
hij al te openhartig afstand neemt van praatjes van de vleier Kleon, die de koning
ophemelt als zoon van Zeus. Een komplot van enkele schildknapen

Bronzen ‘as’ uit Macedonië met Alexandros, uit de tijd van keizer Alexander Severus (222-235),
doorsnede 2,5 cm. Koninklijk Munt- en Penningkabinet, Leiden. Dat zoveel eeuwen na zijn dood de
Macedonische vorst nog op geld wordt voorgesteld, getuigt van diens populariteit, maar hangt ook
samen met Alexander Severus' Alexandros-imitatie. Alexandros draagt een leeuwekop als helm en
wordt op die wijze met Herakles gelijkgesteld. Op de keerzijde van de munt is een leeuw afgebeeld.
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onder leiding van Hermelaos en Sostratis wordt Kallisthenes dan ook in de schoenen
geschoven en hij wordt geëxecuteerd of overlijdt in gevangenschap.
Na verschillende overwinningen - zo onderwerpt hij, naar Curtius en Iustinus
verhalen, het rijk van de schone koningin Kleophis, die hij haar soevereiniteit laat
behouden - is de laatste tegenstander van statuur de Indische vorst Poros. Hun grote
treffen vindt plaats bij de rivier de Hydaspes. Alexandros slaagt erin de woeste rivier
over te steken en Poros en diens cavalerie en olifanten te verslaan. Arrianos en
Ploutarchos schrijven over Alexandros' clemente behandeling van Poros, die mag
voortregeren onder zijn oppergezag. Curtius daarentegen laat Poros sterven en bericht
een edele gedachtenwisseling tussen Alexandros en de dodelijk verwonde Poros. In
deze tijd ook komt er een einde aan het leven van de trouwe Boukephalos. Ter ere
van het paard sticht Alexandros de stad Boukephala aan de Hydaspes.
In gedachtenwisselingen met de naaktlopende wijsgeren in deze streek, de
Gymnosophisten, maakte hij kennis met de oosterse wijsheid. De Alexanderroman
spreekt in dit verband over Brahmanen en bericht dat bij deze gelegenheid is voorspeld
dat hij zou worden vermoord; volgens Arrianos hielden ze hem voor dat hem, de
wereldveroveraar, uiteindelijk toch slechts een stuk grond ter grootte van een graf
zou toevallen. Over deze periode bevat de Alexanderroman nog het verhaal van een
romaneske verhouding met koningin Kandake. Alexandros waagt zich onder de naam
van een ander in Kandakes residentie en helpt Kandaulos, een zoon van de koningin,
in het terugwinnen van een hem ontroofde echtgenote. Zijn vermomming wordt
uiteindelijk door Kandake doorzien, waarna een verzoening volgt.
De volgende expedities vertonen een steeds wispelturiger karakter. Alexandros
krijgt allengs meer problemen met zijn manschappen, die zich heftig verzetten tegen
het voornemen om nog dieper het land van de Indiërs in te trekken en de rivier de
Ganges over te steken. Hij zwicht en gaat op zoek naar de Oceaan die de wereld
omsluit. Hij zakt op vlotten de Indus af. Nearchos krijgt de opdracht langs de kust
terug te zeilen naar de monding van de Eufraat en hem daar verslag uit te brengen,
terwijl hijzelf over land terugkeert. Ploutarchos en Curtius vergelijken deze terugkeer
met de Indische triomftocht van Dionysos: de vorst en zijn gevolg geven zich in
extatische vreugde over aan drinkgelagen en andere genoegens.
Na terugkeer wordt een massa-huwelijk in Sousa voltrokken. Om de band tussen
de Grieken en het Perzische volk te bestendigen huwt Alexandros met Stateira, een
dochter van Dareios, en velen van zijn naaste gezellen met vooraanstaande Perzische
vrouwen. De band tussen de volkeren wordt ook bezegeld doordat Alexandros 30.000
jeugdige Perzen die op zijn bevel gedurende de jaren waarin hij noordelijk en oostelijk
van Perzië rondtrok, geoefend zijn in de Helleense krijgskunst, nu in zijn leger
opneemt en een groot deel van zijn veteranen laat terugkeren naar Macedonië.
Alexandros koestert nog steeds grote plannen: zo zou hij hebben overwogen rond
Arabië en Afrika te zeilen om langs de Zuilen van Herakles (de Straat van Gibraltar)
terug te keren in de Middellandse Zee en het gebied van Carthago binnen te vallen.
Tot uitvoering van deze plannen komt het niet: in plaats daarvan raakt Alexandros
steeds meer verwikkeld in tegenslagen en intriges binnen de kring van zijn gezellen.
Een zware slag voor hem is het overlijden van Hephaistion, zijn geliefde en trouwste
vriend, deelgenoot in al zijn geheimen. Zo las Hephaistion volgens Curtius eens
brieven mee over de voortdurende moeilijkheden tussen de door Alexandros in
Macedonië geïnstalleerde regent Antipatros en zijn moeder Olympias en zuster
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Kleopatra. Alexandros gedoogde dit meelezen, maar drukte wel zijn zegel op de
lippen van Hephaistion, ten teken dat hij het zwijgen moest bewaren. Zijn dood
brengt
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Alexandros tot extravagant rouwbeklag.
Een andere heftige uitbarsting bericht Curtius. De eunuch Bagoas, overgenomen
van Dareios, slaagt er moeiteloos in de satraap Orsinoë, die hem heeft beledigd, door
Alexandros te laten executeren: de beschuldiging luidt, en volstaat, dat deze Orsinoë
schuldig is aan het leegroven van het graf van Kyros. Volgens Ploutarchos is de
Macedoniër Polymachos hiervoor verantwoordelijk geweest en daarom ter dood
gebracht. Alexandros toont zich steeds wantrouwiger jegens zijn omgeving, vooral
als uitdrukking wordt gegeven aan weerzin tegen of spot met de inmiddels verplichte
bejegening van Alexandros als een boven de mensen verheven vorst. Zo koestert
Alexandros met name vrees voor Kassandros, de zoon van Antipatros.
Met betrekking tot de dood van Alexandros in 323 wordt door de meeste schrijvers
bericht dat hij ziek werd na een drinkgelag en dat hij door de aanhoudende koortsen
uiteindelijk geveld werd. Pas later, in de twisten rond zijn opvolging, ontstonden er
geruchten over een gifmoord, die zou zijn gepleegd door Kassandros dan wel op
diens instigatie door de wijnschenker van de vorst, Iolaos. De gifmoord wordt door
Iustinus en door de schrijver van de Alexanderroman voor waar aangenomen. Curtius
beschrijft de diepe rouw waarin de omgeving van Alexandros wordt gedompeld en
waaraan ook de vrouwen van Dareios deelnemen. Sisigambis zou in haar rouw zelfs
elk voedsel hebben geweigerd en dientengevolge zijn overleden. Volgens Ploutarchos
zou Stateira, de Perzische vrouw van de koning, in de strijd om de opvolging aan
haar einde zijn gekomen. Zijn andere vrouw, Roxane, op dat moment zwanger van
Alexander en beducht voor het verlies van de eerste plaats die ze mede daardoor op
dat moment innam, zou haar hebben omgebracht.
Bij alle auteurs uit de oudheid treedt Alexandros naar voren als een ambitieus veldheer
met een geniaal strategisch inzicht en grote persoonlijke moed, als een aanvoerder
ook die op handen wordt gedragen door zijn troepen. Ook zijn innemendheid in het
persoonlijke verkeer wordt vele malen geroemd, bijvoorbeeld in zijn omgang met
verslagen tegenstanders en met de vrouwen van Dareios. Voor zijn uiterlijk vinden
we de meeste gegevens bij Ploutarchos: hij was een krachtige, goedgebouwde gestalte,
had een weelderige haardos met een merkwaardige kruin op het voorhoofd (de
zogenaamde anastole) en het gelaat en de oogopslag van een Apollo of een Zeus.
Hij toont een prijzenswaardige nieuwsgierigheid naar de natuur en cultuur van de
onbekende gebieden die hij doorkruist: hij zou het liefst de grenzen van de wereld
hebben bereikt. Gaandeweg is zijn streven volgens zijn biografen gefixeerd geraakt
op het onbereikbare. Een deel van de Alexandros-literatuur bouwt hierop voort. Zijn
tochten nodigen uit tot fantasiebeschrijvingen van onbekende gebieden en volkeren
door onder meer Curtius en - in ongebreidelde vorm - in de Alexanderroman die
vroeger werd toegeschreven aan Kallisthenes (de genoemde historicus in het gevolg
van Alexandros), maar behoort tot de volksliteratuur in Alexandrië in de 3e eeuw
n.C. Dit in de middeleeuwen veelgelezen boek bestaat voor een belangrijk deel uit
brieven, met onder meer Alexandros' verslag van zijn ontdekkingen in het verre
Oosten. Het bleef in uiteenlopende versies in de westerse wereld voortleven en was
na de bijbel zelfs het populairste werk. Het bevat kleurrijke toevoegingen op de
overige literatuur zoals de gedachtenwisseling tussen Alexandros en de stervende
Dareios en twee avonturen die in de middeleeuwen het beeld van de grote
wereldheerser, die zich echter aan hoogmoed (superbia) schuldig maakt, hebben
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bepaald. Alexandros, nieuwsgierig naar de toestand in de diepzee, daalt in een glazen
duikersklok af naar de zeebodem en ontsnapt ternauwernood aan de aanvallen van
een monster dat zich daar ophoudt. Ook onderneemt hij een luchtreis: hij laat zich
door
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twee grote vogels omhoog voeren om zich een beeld te kunnen vormen van het
bijeenkomen van hemel en aarde op de grens van de wereld, maar gemaand door
zijn geleiders moet hij ook deze expeditie afbreken.
Keren we terug naar de serieuze literatuur, waarin Alexandros naar voren treedt
als toonbeeld van clementia (bijvoorbeeld in de omgang met Dareios en Poros),
rechtvaardigheid (Timokleia) en continentia (de vrouwen van Dareios). Anderzijds
is er kritiek op de verering die Alexandros gaandeweg van zijn omgeving afdwingt,
en vooral ook op zijn onbeheerste reacties op het tekortschieten daarin en op
vermeende of werkelijke intriges. Bij Ploutarchos is deze kritiek betrekkelijk
ingetogen; door Iustinus, die zich over de arrogantie en onbeheerstheid van Alexandros
scherp uitlaat, en Curtius, met zijn grote aandacht voor het psychologische proces
dat zijn hoofdpersoon doormaakt, wordt ze breder uitgesponnen. Ook Arrianos
onderbreekt af en toe zijn zakelijke verslag van de militaire verrichtingen voor een
expliciete uiting van afkeuring. De hoogmoed en ontsporing van Alexandros vormen
kennelijk een vast punt van kritiek op de voor het overige zo veelgeprezen veldheer.
Zo voert Valerius Maximus de bewering omtrent een goddelijke afkomst aan als
teken van superbia en de te harde afrekeningen met vermeende komplotteurs als een
exempel van wreedheid. Zelfs Livius vraagt de lezer toestemming zijn
geschiedschrijving van Rome te onderbreken om te speculeren over een hypothetische
confrontatie tussen Alexandros en Rome, waarin hij naast de goede kanten van de
vorst ook de aangeduide kwade zijden belicht.
De antieke bronnen wijzen er met nadruk op dat Alexandros als een van de eersten
portretten van zichzelf laat maken. We weten derhalve dat Apelles, Pyrgoteles en
Lysippos als enigen dergelijke opdrachten mochten uitvoeren. Alleen het werk van
Lysippos is dankzij kopieën uit hellenistische en Romeinse tijd bewaard gebleven.
Opvallend zijn steeds de anastole en de opwaarts gerichte blik. Vaak staat het hoofd
ietwat gedraaid op de hals om het ‘hemelse’ effect te vergroten. De zogenaamde
Azaraherme in het Louvre, gevonden in de villa van Hadrianus te Tivoli en genoemd
naar een Spaanse verzamelaar die het stuk aan Napoleon ten geschenke gaf, was
reeds in de 18e eeuw dankzij een inscriptie als Alexandros geïnterpreteerd. Andere
koppen met min of meer dezelfde kenmerken zijn vaak ten onrechte als Alexandros
geïnterpreteerd. Beroemd voorbeeld is het beeld van een zich wapenende Achilleus
in de Glyptothek te München, de ‘Alexander Rondanini’, dat door Winckelmann
voor een van de belangrijkste portretten van de koning werd gehouden. Apelles'
schilderij van ‘Alexandros met de lans’ is slechts via enkele geschilderde varianten
bekend, onder meer in een graf van Vergina (Macedonië 3e eeuw v.C.) en in het huis
van de Vettii te Pompeii (1e eeuw n.C.). Ook zijn er bronzen beeldjes en een enkel
marmeren fragment naar dat type. Op een mozaïek in Pella (Noord-Griekenland),
gesigneerd door Gnosis, uit de 3e eeuw v.C. zien we hoe Krateros tijdens een
jachtpartij de jonge prins uit een hachelijke situatie redt door een aanvallende leeuw
af te leiden. De voorstelling zou volgens sommigen een bronzen groep in Delphi
voorstellen, vervaardigd door Leochares en Lysippos, die Krateros na 323 aan Apollo
had gewijd. Een andere bronzen groep die door Krateros in Delphi was opgesteld,
memoreerde de slag aan de Granikos. Van dit werk van Lysippos kennen we aldaar
de basis en fragmenten van een marmeren kopie in Lanovium uit de 1e eeuw v.C.
Een bronzen beeldje uit Herculaneum, vaak gekopieerd na zijn ontdekking in de 18e
eeuw, zou eveneens tot een dergelijke groep behoren. Een sarkofaag van na 326 v.C.
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uit Sidon, nu in Istanbul, stelt een ruitergevecht voor met Alexandros in de hoofdrol;
ook hier heeft een historische veldslag wellicht als aanleiding gediend. Deze sarkofaag
was waarschijnlijk bestemd voor Abdalonymos, de door Alex-
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Alexandros' luchtvaart en tocht onder de zeespiegel, ca. 1318-30, miniatuur in een ‘Ci nous
dit’-handschrift, 18 × 14 cm. Musée Condé, Chantilly. De combinatie van de twee motieven is zeer
zeldzaam. In de tekst worden talrijke exempla, beginnend met de woorden ‘Ci nous dit’ gegeven. Er
zijn liefst 800 illustraties. De lering uit Alexandros' stoutmoedige reizen is hier dat we telkens naar
de schoonheid van de hemel moeten verlangen, zoals Alexandros gevaren trotseerde om aarde en
hemel te leren kennen.
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andros in Sidon aangestelde regent. Van slechts enige decennia later dateren vazen
met Alexandros-voorstellingen uit Zuid-Italië, die behoren tot de in het algemeen
uiterst zeldzame historische voorstellingen in de 4e-eeuwse keramiek. Het beroemde
mozaïek uit de Casa del Fauno te Pompeii uit de 2e eeuw v.C. (nu in het Museo
Nazionale te Napels) werd, na zijn ontdekking in 1831, door de hoogbejaarde Goethe
meteen geïnterpreteerd als een van de slagen tegen Dareios: Alexandros en de
Perzische koning zijn duidelijk herkenbaar. Het is echter niet duidelijk of de maker
van het origineel, waarschijnlijk de schilder Philoxenos van Eretria, rond 300 een
specifieke confrontatie heeft willen uitbeelden. Bescheiden kopieën van dat schilderij
kennen we in de vorm van reliëfaardewerk uit de 1e eeuw v.C. en van een reliëf in
steen van een onbekende steenhouwer in Isernia. In Pompeii werd enige jaren geleden
een kopie in de vorm van een wandschildering ontdekt van een door Loukianos in
Eikones beschreven schilderij door Aëtion van het huwelijk van Alexandros en
Roxane.
In de latere fictieve portretten van Alexandros ligt steeds de nadruk op het
weergeven van het ethos, de edele eigenschappen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
‘schöner Kopf’ uit Pergamon (2e eeuw v.C.). Vorsten en veldheren laten zich in
muntportretten en in marmeren koppen als de legendarische vorst voorstellen, een
verschijnsel dat zich voordoet tot in het verre oosten van de antieke wereld, zoals
Bactrië. Voorbeeld is »Mithridates van Pontos.
Ook in Rome zijn verschillende politici en keizers bekend om hun
Alexandrosverering. »Pompeius is vaak met hem vergeleken vanwege zijn niet
aflatende ijver de Parthen neer te slaan en zijn verdere expedities aan de oostelijke
grenzen. Caracalla en Alexander Severus (begin 3e eeuw n.C.) lieten speciale gouden
penningen slaan met hun familie en voorouders, afkomstig uit Syrië en volgens hen
gerelateerd aan Alexandros. De laatantieke keizer Anthemius wordt in 467 in een
lofrede van Sidonius Apollinaris nog vergeleken met Alexandros.
Het Oosten houdt de herinnering aan Alexandros lang in ere. Op talrijke plaatsen
in India en Afghanistan zijn inscripties gevonden die blijk geven van de activiteiten
van hem en zijn opvolgers. Het Nieuw-Perzische rijk vereeuwigt hem op zilveren
schalen als een vorst op jacht, gezeten op Boukephalos en in apotheose. Onder de
naam Iskander of Skander leeft hij in Perzië voort, waar we hem een enkele maal
tegenkomen in miniaturen als een wijs vorst die dichters en filosofen ontvangt. Die
naam vinden we ook terug in de stad Iskenderun (Zuidoost-Turkije), een van de
talrijke Alexandriës, bij de Kruisvaarders nog bekend als Alexandrette, ter
onderscheiding van de Egyptische zusterstad. Zelfs enkele Boeddhabeelden uit
Gandara (Pakistan) lijken te zijn geïnspireerd door de vergoddelijkte Alexandros.
In de literatuur van de middeleeuwen wordt het beeld van Alexandros bepaald
door de Alexanderroman, die in tientallen talen tot voorbij Indië zijn weg vindt en
in het Westen bekend wordt via de Latijnse vertalingen van Iulius Valerius uit de 4e
eeuw en van Leo uit het midden van de 10e eeuw en via bewerkingen van onder
meer Quilictinus van Spoleto ca. 1236. De vertaling van Leo ligt ten grondslag aan
de Historia de Pr(o)eliis. Op de roman gaan vele sagen terug waarin naar hartelust
wordt uitgeweid over de wonderbaarlijke avonturen van de grote veroveraar en
ontdekker: bewerkingen vanaf de 11e eeuw, eerst in het Frans (Alberic van Besançon,
Lambert li Tors, Alexandre de Bernay), daarna in het Duits (Lamprecht 1140-50,
Deifrit 14e eeuw, Hartlieb 1444), Catalaans, Spaans (geschiedenis met vorstenspiegel
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door Alfonso X de Wijze ca. 1280) en Engels, en tenslotte in het Italiaans (Scolari
1355).
Bijzonder motief uit die fictieve literatuur is de vernedering van Aristoteles. Toen
deze zijn leerling Alexandros eens te zwaar had berispt, zou diens vriendin Phyllis
hem hebben gestraft door op zijn rug te gaan zitten.
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Deze positief dan wel negatief opgevatte suprematie van de vrouw vinden we onder
meer verbeeld op een 14e-eeuws wandtapijt in het klooster van Adelshausen, waar
als pendant Alexandros als gevangene van Kandake is voorgesteld, en op het
Malterertapijt 1320-30 met ‘Weiberlisten’ in Freiburg. In het 11e-eeuwse Engeland
was de gefingeerde briefwisseling tussen de filosoof en zijn leraar oefenstof voor
het schrijven van brieven.
Een andere traditie gaat terug op Curtius, die, zoals gezegd, in vergelijking met
de Alexanderroman de fantasie iets minder de vrije loop laat. Het epos Alexandreis
van Walter van Châtillon 1178-82 is voor onder meer Jacob van Maerlants
Middelnederlandse tekst van ca. 1257 bron van inspiratie. Uit elementen van deze
tradities ontstaat epiek die de geest ademt van de contemporaine ridderverhalen. Zo
beantwoordt Alexandros bij Rudolf van Ems ca. 1235-45 en Ulrich van Etzenbach
1271-86 aan het beeld van de volmaakte en door God beschermde ridder. Rudolfs
biografie staat in de traditie van de beroemde Gesta Friderici, een biografie van
Frederik Barbarossa door Otto van Freising 1157-58.
In de traditie van ridderlijke en hoofse epiek past ook het voortleven van
Alexandros in de reeks van de Neuf Preux (de negen koene ridders, Nine Worthies):
naast Alexandros figureren in deze reeks Caesar en Hektor, de bijbelse helden Josua,
David en Judas Maccabeus, en de riddervorsten Arthur, Godfried van Bouillon en
Karel de Grote. De hoofse roman die als eerste het raamwerk levert voor de vertelling
van de grote daden van dit negental, is Les Voeux de Paon ou le roman de Cassamus
van Jacques de Longuyon 1312-13. Deze topos maakt vooral opgang in
Noordwest-Europa, bij onder meer Guillaume de Machaut ca. 1370 (hij laat
Alexandros op de Olympos introduceren door de oorlogsgod Mars), Jan de Clerk
(Leken Spieghel, ca. 1330), Willem van Hildegaersberch (Een exempel van heren en
Van Neghen den Besten) en in de Histoire des neuf preux en de Triumphe des neuf
preux 1487.
Met dit alles is Alexandros de in de middeleeuwen veruit bekendste held uit de
oudheid, wiens avonturen tot in de 16e eeuw voortleven, zowel in volksboeken, zoals
ten onzent in Die Historie van Coninc Alexander, gedrukt in Gouda in 1477, als in
de hofliteratuur zoals de Franstalige tekst ca. 1470 van de Portugees Vaco da Lucena
voor het Bourgondische hof. In deze tekst wordt overigens expressis verbis afstand
genomen van de wonderverhalen die tot dan toe hebben gedomineerd, en is Curtius'
tekst het belangrijkste uitgangspunt. Elders wordt in de 15e eeuw de invloed merkbaar
van het soberder relaas van Ploutarchos, dat vanaf het begin van die eeuw in Latijnse
vertaling beschikbaar is.
In deze literatuur is het beeld van Alexandros niet negatief: veelal is hij de perfecte,
door God verkoren ridder dan wel de sprookjesvorst wiens tochten voorbij de grenzen
van de bewoonde wereld aanleiding zijn voor de beschrijving van Gods
wonderbaarlijke schepping. Toch vormen negatieve opmerkingen van Fulgentius
(rond 500) vanaf de 12e eeuw (bij onder meer Bensold van Regensburg) aanleiding
tot verwijzing naar de hybris van Alexandros: hem wordt uiteindelijk gewezen op
de grenzen die de mens gesteld zijn. De verkenning van de diepzee en vooral de
luchtvaart zijn voorbeelden van de onmogelijkheid van grensoverschrijding. Het
hemelvaartmotief was al bij de Joodse rabbi Jona uit Tiberias rond 350 bekend, maar
genoot met name populariteit in het Oosten, waar de hemelvaart gelijk werd gesteld
aan de vergoddelijking van de troon en de apotheose van de Perzische koningen.
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Ook de van oorsprong waarschijnlijk Hebreeuwse legende Iter ad Paradisum, via
Lamprecht aan de literatuur in het Westen toegevoegd, ademt deze geest. In deze
legende ontvangt Alexandros, op zoek naar het Paradijs, een steen zwaarder dan
goud en lichter dan stof: symbool van de vergankelijkheid en nietigheid van aardse
zaken. Wat de hoogmoed aangaat past de gelijkstelling met Lucifer of Hosroë,
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bijvoorbeeld in de 14e-eeuwse Roman van Cassamus. In een 15e-eeuws handschrift
van de Chronique dite la Bouquechardière van Jean de Conrey is de koning als straf
voor zijn overmoed op een rad gebonden.
In de middeleeuwse kunst is de hemelvaart van Alexandros blijkens zeker 90
monumenten een populair thema. Het kan zowel een negatieve als positieve betekenis
hebben: hybris dan wel het streven naar hemelse zaligheid; soms vindt er een
vergelijking met Christus' hemelvaart plaats. Al op Koptische weefsels uit de 6e en
7e eeuw zien we hem in een door griffioenen getrokken zonnewagen die de hemelvaart
van Christus zou kunnen symboliseren (bijv. Musée de Cinquantenaire Brussel).
Soms heffen de fabeldieren Alexandros direct op. Zo zijn er reliëfs in de S. Marco
te Venetië ca. 1200 en in de Aya Sofia in Istanbul (12e eeuw). In de Byzantijnse
traditie blijkt de Christus-vergelijking ook uit een reliëf in een klooster bij Mistra
(Sparta, 14e eeuw). In het Westen is het motief geliefd in de romaanse kunst, en wel
in kerkgebouwen waar het is aangebracht op reliëfs of verwerkt is in kapitelen en
misericordiae. In het portaal van de kathedraal van Freiburg (ca. 1200) is een kapiteel
met Alexandros die door twee griffioenen ten hemel wordt gedragen, embleem van
hybris; pendant vormt een Sirene die haar kind de borst geeft, waarschijnlijk een
teken van sensualiteit. Op kapitelen in de kathedralen van Bazel en Remagen uit
dezelfde tijd is die hemelvaart ook te zien. De populariteit van het thema in Apulië
is wellicht te danken aan een gelijkstelling van Alexandros met Frederik Barbarossa,
die hier een rijk had gevestigd: we kennen mozaïeken van Pantaleon 1163-65 in de
kathedraal van Otranto, andere uit die tijd in Trani en Tarente (daar verloren gegaan)
en een kapiteel in Bitonto (waar de vorst eenmaal met en eenmaal zonder kroon
tussen de twee fabeldieren is afgebeeld). In de profane kunst is de hemelvaart
zeldzaam (bijv. Palazzo Chiaramonte te Palermo 14e eeuw). De laatst bekende
voorstelling is een miniatuur van Schäufelein van ca. 1500 in een handschrift van
de Histoire universelle te Wenen.
De afdaling onder water is voorgesteld op een miniatuur in een 14e-eeuws
handschrift van de Alexanderroman in Rouaan: Alexandros zit in een groene glazen
fles tussen vissen en waterplanten. Verder is zij, buiten de handschriftilluminatie,
hoogst zelden te vinden.
De Neuf Preux komen reeds rond 1330 in de Hansazaal van het stadhuis te Keulen
voor (de beelden zijn nu in het Wallraf-Richartzmuseum), maar zijn vooral vanaf de
15e eeuw uitgebeeld, bijvoorbeeld op fresco's in kasteel La Manta bij Saluzzo
(Piemonte) ca. 1420-30 en kasteel La Valère in Sion (Zwitserland), op
glasschilderingen in Augsburg ca. 1535-40 en op gobelins in kasteel La Palisse
(Allier) 1498-1527 en in New York uit het bezit van Jean Duc de Berry, gemaakt in
1485 door Bataille. Op houtsneden is het thema populair vanaf 1500, o.a. bij Van
Oostsanen (Rijksmuseum Amsterdam), Burgkmair 1516 en Solis ca. 1540 uit Bazel.
Zelfs kaartspelen en ‘Fassnachtspiele’ van Sachs kunnen dan deze figuren hebben
(zie verder »Caesar). We vinden Alexandros voorts in reeksen beelden van goede
vorsten. De laat-middeleeuwse reeks in de gevel van het stadhuis te Kampen werd
in 1933-38 vervangen door beelden van Polet: Alexandros staat naast Karel de Grote.
In Frankrijk kennen we beelden in de Tuilerieën van Leboeuf-Nanteuil 1836 en
Pradier 1836.
In de literatuur en het theater van de barok staan vooral de liefdesverwikkelingen
van Alexandros centraal, intriges die de verhoudingen met verslagen tegenstanders
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of hun familie of geliefden (Dareios en zijn familie, Poros) compliceren en
gelegenheid bieden om de grootmoedigheid en zelfbeheersing van een edele en
galante vorst te doen uitkomen. In deze geest zijn er in de Spaanse literatuur van de
17e eeuw stukken van Lope de Vega en Calderón en zijn er Engelse stukken van
Alexander 1603, Gibbon 1619 en Lee
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1677 (The Rival Queens). Vooral de Franse literatuur heeft veel werken in deze geest
voortgebracht. La Calprenède spint de tiendelige liefdesroman Cassandre 1642-45
rond Alexandros' liefdesgeschiedenissen. Over de verhouding met Dareios en diens
familie handelen stukken van La Taille 1562 en Hardy 1621 en 1628; over zijn
bejegening van Poros abbé Boyer 1647 en Racine 1665. In Desmarets' Roxane 1640
over de kwestie met Kleitos is Alexandros eerst onbeheerst, maar toont hij daarna
oprecht berouw. De onder »Apelles te behandelen literaire werken rond

Paolo Veronese, De familie van Dareios bij Alexandros, ca. 1565, doek, 234 × 473 cm. National
Gallery, Londen. Alexandros gebaart met zijn linkerhand naar zijn vrienden Hephaistion en Parmenion.
De man bij de drie vrouwen is mogelijk Bagoas. De hoofdfiguren zijn waarschijnlijk portretten van
leden van de Venetiaanse familie Pisani, waarvoor het schilderij vervaardigd werd.

het thema van Alexandros en Kampaspe sluiten bij dit beeld aan. Het beeld in de 18e
eeuw is vaker negatief. De ommekeer van het fortuin van Abdalonymos wordt bespot
door Fontenelle 1752. Bij Piron 1732 treedt Alexandros heerszuchtig op tegenover
Kallisthenes. Isoard bracht in 1788 liefst drie stukken op de planken, en wel over
Apelles (met een al te opdringerige Alexandros), over Poros aan de Hydaspes en
over Bagoas.
In de barokke opera gaat het opnieuw dikwijls om lofprijzing van de vorst:
Cesti/Sbarra 1651 en 1657 en een lange reeks ope-
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ra's op een libretto 1727 van Metastasio, L'Alessandro nelle Indie (ook wel voorzien
van de titel Poro). Dit tekstboek over de grootmoedigheid jegens Poros, is Metastasio's
meestgebruikte libretto, tientallen malen op muziek gezet, van Vinci 1729 tot
Guglielmi 1789; genoemd dienen onder meer Galuppi 1738, Gluck 1744, Piccinni
1758, Cimarosa 1781 en Cherubini 1784. Andere opera's handelen over de
liefdesverhouding met Roxane (bijvoorbeeld Ferrari/Cicognini 1651), Alexandros
bij de Amazonen (Bracciolo 1715) of over Alexandros in Sidon (Conti/Zeno 1721).
Mozarts Il re pastore 1775 is de laatste verklanking van een Metastasio-libretto met
een parafrase op het verhaal rond Abdalonymos: Alexandros zoekt in Sidon naar de
erfgenaam van de destijds verdreven koning. Het blijkt Amyntas te zijn: een
eenvoudige herder. Drydens ode Alexander's Feast (1697) werd op muziek gezet
door Draghi en later door Händel 1736. Gluck schreef in 1764 de muziek voor een
ballet Les amours d'Alexandre et de Roxane. Alexandros' einde is verklankt in een
niet voltooide opera van Le Sueur/Baour-Lormian 1815.
In de literatuur van de 19e eeuw is Alexandros slechts spaarzaam aanwezig. In
Griekenland bleef Alexandros leven als symbool van de vrijheidsstrijd. Zo gebruikte
de vrijheidsheld Rhigas Pheraios de figuur van Alexandros in een proclamatie 1797
en treedt hij tot in onze tijd op in gedichten van Rhitsos en Seferis. In de 20e eeuw
is hij aanwezig in uiteenlopende werken als een psychologische roman van
Wassermann 1905 over Alexandros in Babylon, een roman van Klaus Mann 1929
over de onmogelijkheid van zijn streven, een tragedie van Forster (Die Gesteinigten,
1946) over het schildknapendrama, een stuk van Csokor 1969 die een gelouterde
Alexandros opvoert die het oorlogvoeren moe is. Arno Schmidt 1953 en Brod 1954
schreven over onder meer Gordion. Zuiver narratief is Renaults Fire from Heaven
1970. Peyrefitte brengt Alexandros in drie beeldromans 1981 in een licht
pornografische, homo-erotisch getinte sfeer à la Beardsley. In de roman Iskander
(1920) van Couperus, die Ploutarchos en vooral Curtius volgt, is een prominente
plaats weggelegd voor de eunuch Bagoas als bewerkstelliger van de neergang van
de Macedoniër in oosterse praktijken en genietingen. De verschijning te Kallista,
een roman uit 1953 van Brulez, handelt over de arts Philippos. Richard Burton speelt
de titelrol in de Alexandros-film van Robert Rossen 1956 over de op- en neergang
van de vorst zoals beschreven door Ploutarchos.
Al winnen de daden van de mythologische Herakles het in de beeldende kunst van
de nieuwe tijd in populariteit van die van Alexandros, ook deze versieren veel
vorstelijke en adellijke residenties. Tot de oudste bewaard gebleven Alexandertapijten
behoren de twee tapijten uit een in 1459 in het atelier van Pasquier Grenier te Doornik
geweven reeks voor Filips de Goede (nu in Palazzo Doria te Rome) met onder meer
Boukephalos en de verkenning van de diepzee. Voor schilderingen op de gevels van
residenties (bijvoorbeeld van Polidoro da Caravaggio en van Taddeo Zuccaro te
Rome eerste helft van de 16e eeuw) zijn we aangewezen op vermeldingen van Vasari.
Wel zijn er frescocycli bewaard gebleven van Taddeo Zuccaro ca. 1560 in het Palazzo
Caetani te Rome, van de gebroeders Zuccaro uit dezelfde periode in het Castello
degli Orsini te Bracciano en van Sicciolante da Sermoneta in het Palazzo
Capodiferro-Spada ca. 1550 te Rome. Een grote reeks onder leiding van Perino del
Vaga 1545-47 in de Sala Paolina van de Engelenburcht te Rome in opdracht van
Paulus III verwijst naar diens wereldlijke naam Alessandro Farnese, terwijl de
Paulus-scènes in dezelfde zaal een toespeling zijn op diens pauselijke naam. Deze
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kerkvorst had zich reeds op 24-jarige leeftijd gekwalificeerd als de ‘Romeinse
Alexandros’. Tot deze reeks behoort een afbeelding van de verbranding van een
wagen met kostbaarheden door Alexandros om zo, niet gehinderd door ballast, snel-
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ler verder te kunnen, een verwijzing naar het streven van Paulus III om op het concilie
van Trente een bezem door de stal te halen; het bezoek van Alexandros aan de Joodse
hogepriester Jaddus drukt de onderschikking van de wereldlijke macht aan de
geestelijke macht uit. Uit later tijd en andere plaatsen zijn als voorbeelden van wanden plafonddecoraties aan te halen fresco's van Primaticcio 1541-44, in 1570
gecompleteerd door Niccolò dell' Abbate, in de kamer van de Duchesse d'Etampes
in het kasteel van Fontainebleau (met Alexandros en Roxane als symbool van Frans
I en de opdrachtgeefster), van Tavarone in het Palazzo Spinola tweede helft 16e eeuw
te Genua, en van Rottmayr en Altomonte in de Residenz te Salzburg 1710-14. Fischetti
vervaardigde 1757-59 voor het Palazzo dei Casacalenda te Napels een reeks doeken,
nu verspreid over Napolitaanse musea, en Angelino en Carlì brachten rond 1787
stucreliëfs aan in de Alexandersalon van het paleis te Caserta. Met het oog op de
verwachte komst van Napoleon bracht Thorwaldsen in het Quirinaal te Rome op
bestelling van Eugène Beauharnais in 1812 een Alexanderfries aan in de vorm van
een reliëf van ca. 35 meter. Marmeren en gipsen kopieën zijn er in Kopenhagen,
München en in de Villa Carlotta aan het Comomeer.
Onder Louis XIII en Louis XIV genoot Alexandros in de literatuur en beeldende
kunst veel aandacht. Zo is er een hymne van Duchat 1624 waarin Louis XIII met hem
wordt vergeleken. Le Brun maakte tussen 1661 en 1673 vijf grote doeken voor Louis
XIV, nadat hij in 1661 met een schildering van de grootmoedigheid en zelfbeheersing
van Alexandros jegens de familie van Dareios veel succes had geoogst. Onderwerpen
zijn de slagen bij de Granikos en Arbela en met Poros en de intocht in Babylon. In
het kader van 's konings propaganda werden tapijten en gravures naar deze vijf
werken door heel Europa verspreid. Dat de vorst zich graag liet vergelijken met
Alexandros blijkt ook uit de decoratie van de Salon de Mercure van het paleis te
Versailles: ter verheerlijking van de cultuurpolitieke daden van Louis XIV schilderde
Champaigne tussen 1670 en 1680 hoe Alexandros zich leergierig onderhoudt met
Indiërs en aan Aristoteles opdracht geeft vreemde dieren te beschrijven. Zoals Louis
XIV zich met de doeken van Le Brun liet verheerlijken, gaf de Spaanse koning Filips
V ca. 1737 de beste historieschilders van Europa (Solimena, Pittoni, Conca, Carlo
van Loo, Trevisani e.a.) opdracht tot een reeks doeken voor het Escoriaal. Deze
voorbeelden kregen navolging aan andere hoven. Culturele kwaliteiten werden
Eberhard Ludwig van Württemberg toegekend in de ca. 1710 in diens paleis
aangebrachte Alexanderschilderijen; zo schilderde Carlone hoe Lysippos een
ruiterstandbeeld van Alexandros maakt in diens bijzijn. Restout vervaardigde in 1746
twee Alexandros-doeken voor de troonzaal van het paleis te Stockholm (het
doorhakken van de Gordiaanse knoop en het bedekken van het lijk van Dareios). In
1758 bracht Mura in het koninklijk paleis te Turijn Alexandros-voorstellingen aan
naast een serie met als onderwerp Caesar.
De strijd tussen Philippos en Alexandros werd onder meer geschilderd door Creti
ca. 1705 die dat wellicht uit privé-belangstelling deed, omdat hij na ruzie met zijn
vader uit huis was verdreven. In deze tijd vervaardigde hij ook een reeks doeken
voor de Conte di Novellara.
Niet altijd is aan afbeeldingen van veldslagen herkenbaar op welke slag wordt
gedoeld. Altdorfer heeft in zijn Alexanderslag van 1529 kennelijk Curtius' beschrijving
van het slagveld bij Issos, in de nabijheid van de zee, willen volgen. Pietro da Cortona
schildert in zijn grote doek voor het Palazzo dei Conservatori ca. 1635 te Rome boven
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het hoofd van Alexandros een adelaar: een verwijzing naar de slag bij Gaugamela.
In de genoemde cyclus van Perino del Vaga in de Engelenburcht is de slag tegen
Poros bij de Hydaspes herkenbaar aan de olifanten. Troost schilderde 1737 de
gevechten bij de Granikos.
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De grootmoedigheid van Alexandros c.q. van de opdrachtgever kan een rol spelen
bij de vele afbeeldingen van de vorst met de vrouwen van Dareios. Hij toonde zich
immers galant en voorkomend jegens de familie van de verslagen Dareios en nam
het hun zelfs niet kwalijk dat ze Hephaistion voor hem hadden aangezien. Een ander
element kan de zelfbeheersing van Alexandros zijn, die getroffen wordt door de
schoonheid van deze vrouwen maar zichzelf oplegt af te zien van een liefdesrelatie
met een hunner. Het laatste element is waarschijnlijk bepalend geweest voor de
afbeelding van de scène door Sodoma 1516-18 in de Villa Farnesina te Rome, naast
de afbeelding van Alexandros en Roxane (liefde jegens de echtgenote, zelfbeheersing
tegenover andere vrouwen). De continentia-betekenis wordt benadrukt in een
onderschrift bij het fresco van Pietro da Cortona 1640-47 in het Palazzo Pitti te
Florence. Ricci schildert ca. 1708 het tafereel als pendant van de zelfbeheersing en
grootmoedigheid van »Scipio Maior. Het doek van Le Brun 1661 is blijkens
toelichtingen uit die tijd op te vatten als een wijze les die wordt voorgehouden aan
de jeugdige Louis XIV, welke notie bij Jouvenet 1680 en Mignard 1689 terugkeert.
Het tafereel, een vrijwel steeds terugkerend element in de Alexandros-cycli, is los
aan te treffen bij vele Italiaanse schilders, onder wie Coppi 1570-72 voor de Studiolo
van Francesco I in het Palazzo Vecchio te Florence, Veronese ca. 1565, Trevisani
1737 voor Filips V, Tiepolo (fresco 1743 in de Villa Cordellina in Montecchio
Maggiore, doek 1753) en Pittoni ca. 1750. In de Lage Landen zijn er werken van
onder meer Breenbergh ca. 1645, Jordaens ca. 1650, Van den Eeckhout 1662 en
Verhaghen ca. 1788 (Museum voor Schone Kunsten Gent); in de Duitse schilderkunst
werken van onder meer Zick ca. 1757.
Boukephalos vinden we behalve op het genoemde Doria-tapijt onder meer bij
Tiepolo ca. 1760 en in de genoemde Alexander-taferelen van Rottmayr en Altomonte
in de Residenz te Salzburg. Het doorhakken van de Gordiaanse knoop is dikwijls
een toespeling op de bestuurlijke of militaire besluitvaardigheid van de opdrachtgever
en maakt deel uit van cycli zoals die van Zuccaro in het Palazzo Caetani te Rome en
die in de Residenz te Salzburg. Het is onderwerp van een van de twee genoemde
doeken van Restout voor de troonzaal te Stockholm. Een groot reliëf van Bussi ca.
1725 voor het Oberes Belvedere te Wenen, residentie van de legeraanvoerder Eugen
von Savoyen, ging verloren; andere reliëfs, waaronder Alexandros bij de stervende
Dareios, bleven daar bewaard. Berthélemy won in 1767 de Prix de Rome met dit
tafereel als voorgeschreven thema. Minder martiaal is het schilderij van de
veduteschilder Panini 1718-19, waarin het doorhakken van de knoop wordt geplaatst
tegen een fantasiegezicht op Rome.
De bouw van Alexandrië door Trevisani voor Filips V geeft blijk van diens
prachtlievendheid. De benoeming van Abdalonymos vinden we vaker: bijvoorbeeld
bij Knüpfer midden 17e eeuw (Rijksmuseum Amsterdam) en in de Residenz te
Salzburg. Restout's twee doeken 1737 en 1738 (Abdalonymos werkend en
Abdalonymos in vol ornaat voor Alexandros gevoerd) drukken de ommekeer uit die
het fortuin kan veroorzaken. Zij volgen de interpretatie van de kort tevoren verschenen
en direct invloedrijke Histoire ancienne van Rollin.
De intocht in Babylon symboliseert in een aantal van de besproken cycli (o.m. Le
Brun voor Louis XIV, Pittoni voor Filips V) de suprematie van de opdrachtgever. Van
Lairesse is er een doek ca. 1700.
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Populair is vanaf de renaissance ook het thema van Roxane die de huwelijkskroon
ontvangt van Alexandros. De afbeeldingen passen in de ‘naschildering’ van een
antieke beschrijving (ekphrasis) van een kunstwerk, in dit geval Loukianos'
beschrijving van het paneel van Aëtion. Rafaël maakte rond 1510 een tekening (een
voorstudie bevindt zich in Teylers Museum te Haarlem), die door
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Sodoma werd gevolgd in zijn beschildering van het slaapvertrek van Alessandro
Chigi in de Villa Farnesina te Rome. Mogelijk is het, in de geest van de opmerking
van Curtius dat Alexandros uit louter liefde trouwde met deze dochter van een niet
zeer belangrijke koning, een toespeling op het huwelijk van Chigi, die uit liefde
beneden zijn stand was getrouwd. Deze interpretatie vindt bevestiging

Alexandros bij het graf van Achilleus, 1719, gravure, 13 × 19 cm. Uit een vertaling van Quintus
Curtius Rufus, Historie van Alexander den Grooten door J.H. Glazemaker.

in 16e-eeuwse schilderingen van het liefdespaar op aardewerk (bijvoorbeeld schalen
van Xanto Avelli) met het motto ‘Omnia vincit amor’ (Liefde overwint alles). Het
tweetal neemt een centrale plaats in binnen de genoemde cyclus van Zuccaro in het
Palazzo Caetani te Rome, komt bovendien voor in de reeks van Primaticcio en Niccolò
dell'Abbate in het paleis te Fontainebleau, en
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later in de plafondschildering door Rossi 1787 van de Alexandersalon in het koninklijk
paleis te Caserta. Voorstellingen van deze scène naar Loukianos en Rafaël zijn er
voorts van onder meer La Hyre 1635, Lairesse 1664 en 1687, Hoet begin 18e eeuw
(Rijksmuseum Amsterdam, met als eveneens daar aanwezige pendant de zelden
afgebeelde ontmoeting van Alexandros en Kleophis, die de overwinnaar van haar
rijk wijn aanbiedt) en Hummel 1838.
De andere vrouwen komen met name vanaf de 16e eeuw voor. Timokleia vinden
we in de reeksen van Primaticcio en Zuccaro, daarnaast bij Domenichino 1615 en
Tiepolo 1750. Thaïs komt onder meer voor op een fresco van L. Carracci in Palazzo
Fava eind 16e eeuw te Bologna en bij Reynolds 1776.
Alexandros met de werken van Homeros werd door Pietro da Cortona 1647 in de
Sala di Apollo van Palazzo Pitti te Florence gecombineerd met een studerende Caesar
en een de Aeneis lezende Augustus. Rafaël bracht het motief aan in de Stanza della
Segnatura 1508-12. De anonieme uitbeelding rond 1530 in de Saletta di Cesare van
het Palazzo del Te te Mantua is mogelijk bedoeld als uitdrukking van het verlangen
van de opdrachtgevende Gonzaga naar een eigen Homeros. Delacroix schilderde
1844-47 het tafereel in de bibliotheek van het Palais Bourbon te Parijs.
De onverschrokken overgave aan de belasterde arts Philippos is onderwerp van
onder meer Wertinger 1517, Lanfranco ca. 1607, Restout 1747 en in de tweede helft
van de 18e eeuw van Lagrenée, Füger en West. Het zegel op de lippen van
Hephaistion komt in de emblematiek voor als waarschuwing tegen lasterpraat.
Tischbein schilderde het thema in 1781.
De schildering van Alexandros en Jaddus bij Jeruzalem moet dikwijls worden
verstaan als een toespeling op het respect van de opdrachtgever voor de religie. Deze
betekenis is duidelijk te hechten aan het doek van Conca dat deel uitmaakt van de
reeks voor Filips V. Het tafereel past ook goed in de Residenz van de vorst-bisschop
van Salzburg, in de genoemde door Rottmayr en Altomonte aangebrachte reeks.
Minder duidelijk is waarom Taddeo Zuccaro, die in het Palazzo Caetani overwegend
Ploutarchos volgt, aan deze niet bij Ploutarchos voorkomende gebeurtenis een centrale
plaats heeft gegeven.
Vanaf de renaissance vinden we ook Alexandrosportretten ter versiering van gevels
of huisinterieurs zonder verhalend verband: de vorst geldt dan slechts als inspirerend
voorbeeld of zelfs als oudheidkundig motief zonder nadere betekenis. Te noemen
zijn een marmeren reliëf van Verrocchio ca. 1480, met als pendant een Scipio Maior,
en het reliëf op de gevel van de kerk in de Certosa bij Pavia door het atelier van
Amedeo eind 15e eeuw.
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Alkibiades
(ca. 450-404) groeide na de dood van zijn vader Kleinias op in het huis van de met
hem verwante Perikles, die volgens alle auteurs weinig terecht bracht van de
opvoeding. Hij toonde, aldus Ploutarchos in zijn biografie, al op jeugdige leeftijd
overwicht en durf. Zo slaagde de jongen er door zich voor het gespan te posteren in,
een wagenvoerder tot stoppen te dwingen om op straat belande bikkels bijeen te
rapen. Zijn schoonheid en brille deden vele mannen naar zijn gunsten dingen. Hij
gaf echter, althans gedurende enige tijd, de voorkeur aan omgang met »Sokrates,
zijn geliefde en liefhebbende leermeester wiens strenge zedelijke principes een
tegengif waren tegen de vleierij en hofmakerij waarmee anderen Alkibiades
omringden.
De wijze lessen van en de vriendschap met Sokrates, die zij aan zij met hem streed
in de slagen bij Poteidaia en Delion (428), konden niet verhinderen dat de jonge,
hogelijk getalenteerde en puissant rijke edelman zich overgaf aan praalzucht,
provocaties en een losbandig leven, waarmee hij de Atheners charmeerde of ergerde,
maar in ieder geval fascineerde. Zo moest Sokrates hem zowel op het slagveld als
aan een banket terechtwijzen, omdat hij al te onmatig en onbeheerst optrad. Hij
bouwde een zeer succesvolle renstal op. In zijn huis liet hij - ongewoon voor een
particulier - door Aristophon of Aglaophon een allegorische schildering aanbrengen
met hemzelf op de knieën van een personificatie van Nemea, omdat hij bij de
Nemeïsche Spelen een atletiekwedstrijd had gewonnen. Hij toonde zich onbeschaamd
tegenover vooraanstaande Atheners en sleepte zijn vrouw Hipparete, die zich, zijn
losbandig leven en promiscuïteit moe, naar de rechter had begeven om echtscheiding
te vragen, aan de haren het huis weer in. Hij verminkte een hond door het dier de
staart af te hakken en gaf als motief dat de Atheners, die zich daarover druk maakten,
dan geen slechtere dingen over hem zouden vertellen.
In de politiek wierp hij zich na Perikles' dood in 429 op als woordvoerder van de
democratische krachten en toonde hij zich een effectief redenaar die zijn publiek
goed wist te bespelen. Om terrein te winnen op de zwakke, maar vredelievende Nikias
plaatste hij zich aan het hoofd van de oorlogszuchtige factie die zich verzette tegen
de door deze generaal begonnen vredesbesprekingen met Sparta. Later onderscheidde
hij zich in gevechten op de Peloponnesos.
Alkibiades maakt zich vanaf 415 sterk voor een expeditie naar Sicilië om de
bondgenoten Segesta en Syrakuse te helpen. Nikias neemt tegen wil en dank met
Alkibiades en Lamachos de leiding op zich van een groot expeditieleger. Nog voor
vertrek rijst de verdenking dat Alkibiades en zijn vrienden de hand hebben gehad in
de verminking van in het openbaar opgestelde hermen, die in Athene grote verering
genoten vanwege hun religieuze functie. De volkswoede tegen Alkibiades en de
zijnen neemt kort na de inscheping zodanig toe dat al snel een gezantschap naar
Sicilië wordt gestuurd om de verdachte op te halen voor berechting in het zogenaamde
Hermokopidenproces. Alkibiades vlucht in Thourioi van het admiraalsschip en zoekt,
bij verstek ter dood veroordeeld, zijn heil in Sparta. Hij past zich uitstekend aan Ploutarchos gebruikt hier het beeld van een kameleon - aan de strenge zeden van
Sparta en krijgt belangrijke militaire taken te vervullen in de strijd tegen het door
het mislukte Sicilië-avontuur verzwakte Athene. De enige smet op zijn nieuwe
reputatie is, aldus Ploutarchos, dat hij een kind verwekt bij de echtgenote van koning
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Agis, die uit wraak een moord op hem beraamt. Als Alkibiades, inmiddels gevlucht
naar Klein-Azië, dit hoort, loopt hij over naar de Perzische satraap Tissaphernes.
Dan volgen jaren waarin hij een uiterst ingewikkeld spel speelt in de intriges binnen
de kringen rond de satraap, in de verhouding tussen Sparta, Athene en de Perzen, en
in de interne ver-
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houdingen binnen Athene. Hij heeft de hand in een oligarchische staatsgreep in die
stad, die hem echter niet de verbeide terugkeer brengt. Hij laat zich dan kiezen tot
aanvoerder van de democratisch gezinde manschappen van een deel van de Atheense
vloot, verslaat de Spartaanse vloot, en maakt een triomfale intocht in Athene, waar
zijn positie evenwel wankel blijft door persoonlijke en politieke tegenstellingen. Als
de Spartanen onder de vlootvoogd Lysandros zich verbinden met de Perzen zodat
de Atheners aan de verliezende hand raken,

Anselm Feuerbach, Het symposion van Plato, 1869, doek, 295 × 598 cm. Staatliche Kunsthalle,
Karlsruhe. De scène is aan Plato's Symposion ondeend. De benevelde Alkibiades wordt door de
gelauwerde toneelschrijver Agathon binnen genood. Sokrates en enkele anderen zijn nog verdiept in
hun beschouwingen over de liefde. Het schilderij op de achtergrond rechts stelt het huwelijk van
Dionysos en Ariadne voor.

komt het tot de politieke val van Alkibiades, die Athene opnieuw moet verlaten.
Op instigatie van de Spartanen, die vrezen dat het Alkibiades opnieuw zal lukken
een wig te drijven tussen hen en de Perzen, wordt hij door manschappen van de
satraap Pharnabazos te Melissa in Thracië in 402 gedood. Nepos beschrijft hoe
handlangers van Pharnabazos proberen het huis waarin Alkibiades zich bevindt, in
brand te steken. Deze zou hebben weten te ontsnappen, maar later toch zijn afgemaakt.
Zijn lijk werd door zijn toen-
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malige metgezellin in een kleed gewikkeld en zou op een door de brandstichters
opgerichte brandstapel zijn gecremeerd. Volgens Ploutarchos zouden broers van het
meisje de moordenaars zijn geweest. Iustinus meent dat Alkibiades levend werd
verbrand, en wel door handlangers van het dertigtal dat inmiddels in Athene een
tirannieke macht uitoefende.
De opmerkelijke verhouding tussen Sokrates en Alkibiades wordt opgevoerd in een
aantal dialogen van Plato. De frivole levenswandel enerzijds, de affectie en het respect
voor de leermeester anderzijds, worden levendig geschilderd in het Symposion
(‘Gastmaal’). Een door drank benevelde Alkibiades valt het huis binnen waar Sokrates
deelneemt aan de maaltijd en waar de disgenoten juist een uiteenzetting hebben
gegeven over de liefde. Uitgenodigd om op zijn beurt over de liefde te spreken houdt
hij een betoog waarin hij zich plagerig toont maar vervolgens getuigt van zijn
vriendschap en bewondering voor de filosoof. Alkibiades vermeldt hier ook dat
Sokrates eens op het slagveld het leven van zijn vriend had gered en dat een hem,
Alkibiades, toegekende onderscheiding eigenlijk de filosoof had moeten toevallen.
In twee Alkibiades-dialogen van Plato toont hij zich onstuimig, ijdel en ambitieus,
doch steeds ontvankelijk voor de lessen van zijn vriend. Ook Xenophon belicht in
een Symposion, waarschijnlijk in reactie op beschuldigingen aan het adres van
Sokrates als zou hij Alkibiades en andere Atheense jongelingen hebben
gecorrumpeerd, dat Sokrates er slechts op uit was geweest de jongeman, van zichzelf
onbeheerst en eerzuchtig, op het rechte pad te brengen. Andokides' rede Over de
mysteriën licht ons in over het Hermokopidenproces. Tal van andere contemporaine
en latere geschriften getuigen van een mengeling van afkeer en bewondering voor
het karakter en politiek drijven van Alkibiades: verspreide opmerkingen in de
komedies van Aristophanes, teksten van Lysias en Isokrates, en de voor latere eeuwen
beeld-bepalende biografie van Ploutarchos. Bij Aristophanes speelt ook Alkibiades'
al te zeer geëtaleerde homoerotiek een rol; niet zozeer de homoseksualiteit als wel
de verwijfdheid wordt gegispt. In de vierde satire van Persius (tijd van Nero) krijgt
Alkibiades van Sokrates een les in de Romeinse moraal.
In de middeleeuwen geldt Alkibiades soms als vrouwelijke partner van Sokrates.
Het aan Rocco of Pallavicino toegeschreven licht pornografische Alcibiade fanciullo
a scuola ca. 1600 bevat een in de vorm van een Platoonse dialoog gebrachte
verdediging van de homoseksualiteit; het beleefde verscheidene herdrukken en werd
vertaald in het Duits en het Frans. Otway schreef in 1675 een drama over de
vriendschap van Alkibiades en Sokrates zonder een dergelijke teneur. Voor het
overige geldt Alkibiades veelal als toonbeeld van ijdelheid, eerzucht en cynisme.
Aldus treedt hij naar voren in de Dialogues des morts 1712, door Fénelon geschreven
voor de hem toevertrouwde Franse kroonprins, die in honderden edities en vertalingen
leesstof bleven voor vele generaties. Sympathieker is hij in Shakespeare's Timon
1608, waarin hij, om een hem aangedane onrechtvaardige behandeling te wreken en
aangemoedigd door Timon, optrekt tegen Athene, maar in zijn vaderstad tenslotte
mild optreedt. In de vroege romantiek zijn er gedichten van Hölderlin ca. 1797 en
een toneelfragment van Lessing ca. 1760.
De beeldende kunst van de oudheid levert niet veel op ten aanzien van Alkibiades.
Het genoemde schilderij in zijn huis is niet bewaard gebleven. Hadrianus zou op zijn
reis door Griekenland een standbeeld op diens graf hebben laten oprichten. De met
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Alkibiades in verband gebrache Griekse en Romeinse portretten (koppen, mozaïeken,
reliëfs) zijn niet met zekerheid op hem terug te voeren. Kenmerkend zijn het lange
haar en de afwezigheid van de voor strategen gebruikelijke baard.
In de beeldende kunst vanaf de renaissan-
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ce is hij veelal met Sokrates afgebeeld, bijvoorbeeld in het fresco van Rafaël 1508-12
in de Stanza della Segnatura in het Vaticaan. Later zijn er doeken waarop Alkibiades,
die zich overgeeft aan de omarmingen van hetaeren, door Sokrates wordt vermaand:
Vincent 1776, Peyron ca. 1782, Schmidt 1786, Regnault 1791 en in de 19e eeuw
onder meer Dusi. Alkibiades' dood is voorgesteld door Chery en Réattu eind 18e
eeuw.
McGrath 1983; Muthmann 1951; Neumann 1986; Peters 1976.

Antiochos I Soter (324-261) & Stratonike.
Ploutarchos vertelt in zijn Demetrios-biografie hoe Antiochos verliefd wordt op zijn
stiefmoeder Stratonike, die door haar vader Demetrios als jong meisje was
uitgehuwelijkt aan Seleukos, koning van Syrië. De jongen tracht zijn onmogelijke
liefde verborgen te houden en kwijnt in treurnis weg. De hofarts Erisistratos vermoedt
liefdesverdriet. Hij observeert hoe de jongeman op deze en gene welgevormde
bezoeker of bezoekster reageert en neemt alleen bij het binnentreden van Stratonike
de onmiskenbare symptomen van verliefdheid waar, afleesbaar aan veranderingen
in hartslag, gelaatsuitdrukking, stem en lichaamstemperatuur.
De arts beraadt zich over de vraag hoe dit aan de koning mee te delen. Hij vertelt
de koning dat Antiochos ziek is vanwege een onweerstaanbare passie voor zijn,
Erisistratos' vrouw. De koning houdt hem voor dat hij als goede huisvriend zijn
vrouw dient af te staan, zoals hijzelf Stratonike zou afstaan aan zijn zoon als daarmee
diens leven zou kunnen worden gered. Als de arts dan vervolgens de ware toedracht
meldt, kan Seleukos als liefhebbende vader moeilijk anders dan Stratonike aan zijn
zoon afstaan. Bovendien geeft hij hem een deel van het koninkrijk. Het voorval zou
zich in 293 hebben afgespeeld. Uit het hierna gesloten huwelijk werden twee zonen
geboren.
Het verhaal is behalve bij Ploutarchos ook te vinden bij Appianos en in een
eeuwenlang aan Loukianos toegeschreven tekst, bekend onder de Latijnse titel De
dea Syria. Valerius Maximus brengt het als een exemplum van vaderliefde. De
geschiedenis maakt in de literatuur opgang nadat Petrarca haar heeft ingevoegd in
een variant van zijn Trionfo d'Amore-gedicht, en is onderwerp van een novelle van
Bruni 1438, van een stuk van Camoëns ca. 1543 en van een novelle van Bandello,
die de tweestrijd van de zoon uitvoerig beschrijft en een parafrase geeft van de list
van Erisistratos. Zijn suggestie dat het afstaan van Stratonike ook het meisje wel zal
zijn bevallen, wordt gevolgd door Painter in zijn Palace of Pleasure 1566.
Internationaal succes is weggelegd voor een roman van Assarino 1635, die ook in
het Frans werd vertaald.
Brosse geeft in zijn toneelstuk 1645 aan het verhaal een wending, die wordt gevolgd
door Moreto y Cabana 1654 en Th. Corneille 1681: het meisje, nog slechts de
verloofde van de koning, is zelf verliefd op de koningszoon, maar herinnert hem aan
zijn verplichtingen tegenover zijn vader. Ook in het stuk van Quinault 1660 is deze
wending te vinden, maar wordt de dramatische zelfopoffering van de vader
daarenboven afgezwakt door deze zelf verliefd te doen zijn op een andere vrow. Op
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een libretto van Minato zijn er opera's van onder meer Cavalli 1658 en Legrenzi
1681, op een libretto van Zeno en Pariati opera's van onder meer Hasse 1721.
Tenslotte is er een opera van Méhul/Hoffmann 1792.
In de beeldende kunst is het verhaal te vinden op 15e-eeuwse cassoni uit de kring
of school van Gozzoli en van de ‘Stratonikemeester’. Pietro da Cortona neemt in de
Sala di Venere in het Palazzo Pitti te Florence
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1641-42 de ziekbed-scène op vanwege de continentia van de zoon, maar kenschetst
in een onderschrift ook de rol van de arts en van de vader: ‘de zoon is verliefd maar
zwijgt, de arts is scherpzinnig, de vader toegeeflijk’. De schilder condenseert in één
afbeelding de verschillende elementen van het verhaal: de doodzieke jongen, het
onderzoek van de hartslag, het gebaar waarmee de vader Stratonike

Pietro da Cortona, Antiochos en Stratonike, 1641-42, fresco. Lunet in de Sala di Venere (‘Venuszaal’)
van het Palazzo Pitti, Florence.

afstaat. In deze traditie volgen later vele schilders: onder meer Steen ca. 1670 (de
jongen springt verheugd op bij het vernemen van het goede nieuws), Lairesse viermaal
ca. 1673 (o.a. Rijksmuseum Amsterdam), Ricci ca. 1680, Celesti eind 17e eeuw
(waarin het meisje zich uitgesproken verheugd toont), Pittoni ca. 1732, Batoni 1746,
West 1772, David 1774, Barry eveneens 1774, J. Zick en
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Girodet beiden ca. 1795, Guillemet 1808 en Ingres 1840.
Connolly 1974; Pressly 1980-81; Stechow 1945; Vertova 1972.

Apelles
(geboren 380/370 v.C.) uit Kolophon reisde naar Ephesos, Kos en Sikyon om zich
als schilder te bekwamen. Vanaf 343 was hij leraar van Alexandros en maakte hij
portretten van de prins en diens vader. Daarna vestigde hij zich in Ephesos. Plinius
Maior besteedt in zijn overzicht van de schilderkunst uitgebreid aandacht aan Apelles
vanwege diens waarheidsgetrouwheid. Volgens hem en zijn tijdgenoten moet hij als
een van de allergrootste schilders worden beschouwd. De legenden hebben meestal
betrekking op die helaas niet bewaard gebleven kunstwerken. Hij moet een vlijtig
mens zijn geweest en hem wordt door Plinius het adagium ‘nulla dies sine linea’
(geen dag zonder lijn) toegedicht.
Zijn beroemdste werk is de Aphrodite Anadyomene (‘Aphrodite die uit zee oprijst’):
zij wordt, zo weten we uit talloze kopieën in schilderkunst, mozaïek en sculptuur,
voorgesteld als een naakte vrouw die met beide handen haar lokken uitwringt. Voor
deze schildering zou volgens sommigen de courtisane »Phryne model hebben gestaan,
die voor de ogen van de te hoop gelopen Atheners in zee baadde, volgens anderen
het meisje Pankaste, Pankaspe of, zoals later veelal aangeduid, Kampaspe, de geliefde
van Alexandros. De schilder zou bij het schilderen van Alexandros met dit meisje
zijn hart aan deze maîtresse hebben verpand en haar van de vorst ten geschenke
hebben gekregen. Het schilderstuk ‘Artemis te midden van offerende meisjes’ kent
een merkwaardige geschiedenis. Voor Artemis zou hij van vijf meisjes elk hun
mooiste lichaamsdeel hebben geschilderd om zo een volmaakte vrouw samen te
stellen. Een soortgelijk verhaal deed overigens de ronde over een andere beroemde
schilder uit de oudheid, Zeuxis, die eens vijf meisjes zou hebben laten poseren om
aldus een voorstelling van de mooiste vrouw ter wereld, Helena, te componeren.
Zijn portretten waren naar verluidt zo waarheidsgetrouw dat een waarzegger er
de toekomst van de afgebeelde persoon aan kon aflezen. In dit genre is een
‘Alexandros met de bliksemschichten’, klaarblijkelijk dus in de gedaante van Zeus,
het meest genoemde werk. Enige schilderingen in Pompeii, onder meer in het Huis
van de Dioskouroi, zouden daarvan nog kopieën zijn.
Apelles kende zijn gaven terdege, was niettemin bescheiden en stond open voor
gepaste kritiek. Toen hij eens een schoen niet precies had geschilderd, verbeterde
hij die na opmerkingen van een schoenmaker. Na een opmerking van diezelfde
schoenmaker over het been in die schoen voegde hij deze vermanend toe:
‘Schoenmaker, blijfbij je leest.’
Antieke voorstellingen van de schilder zijn er niet, wel kennen we, zoals reeds
opgemerkt, kopieën van enkele werken. In de antieke literatuur geldt Apelles als een
voorbeeld van natuurgetrouw werken, of vormen zijn zo beroemde werken onderwerp
van gesprek. Het streven van de antieke kunstenaar naar een zo getrouw mogelijke
weergave van de natuur, zij het met de vrijheid om die realiteit ‘beter’ te maken,
vinden we weerspiegeld in de verhalen rond Apelles. Hij past in de wetenschappelijke
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atmosfeer die zich vanaf de 4e eeuw v.C. ontwikkelt, waarin het zoeken naar exacte
kennis van de natuur centraal staat. Ook is hij een van de eerste kunstenaars aan wie
een duidelijke persoonlijkheid wordt toegedicht, hetgeen in de klassieke tijd zelfs
voor Pheidias niet was weggelegd.
In de nieuwe tijd kan het tafereel van het drietal Apelles, Kampaspe en Alexandros
gezien worden als een lofprijzing van de beheersing door de vorst van zijn passies
dan
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wel van het respect van de vorst voor de kunstenaar. In de kunst kennen we onder
meer het fresco in de Alexandros-cyclus van Primaticcio in de kamer van de Duchesse
d'Etampes 1541-44 te Fontainebleau, een paneel van Toto 1539 voor Hendrik VIII,
een paneel van Morandini 1570-72 in de Studiolo van Francesco I in het Palazzo
Vecchio te Florence, een doek van Creti als onderdeel van de in 1737 geconcipieerde
reeks Alexandros-schilderijen voor Filips V, en een fresco van Carlone ca. 1730 in
het slot te Ludwigsburg. Het motief kan ook een lofprijzing op de schilderkunst zelf
inhouden en de hoge status van de schilder en zijn beroep onderstrepen.

Albrecht Dürer, De laster van Apelles, 1522, tekening, 15,2 × 44 cm. Albertina, Wenen. Het betreft
een ontwerp voor een fresco in de raadzaal van het stadhuis te Neurenberg. Deze scène werd
gecombineerd met de grootmoedigheid van Scipio. De bijschriften luiden van links naar rechts: veritas,
penitentia, straff = pena, irrthum = Error, eyl = acceleratio, fraus (fallacia) = aufsatz, neyd = Invidia,
watrigkeyt = deceptio, Calumnia = verklekung, Insons = der Unschuldige. De voor lasterpraat
ontvankelijke koning, voorzien van ezelsoren, wordt geflankeerd door Unwissenheit = Ignorantia en
suspicio = argwon.

Vasari brengt het tafereel in 1548 om die reden aan in zijn huis te Arezzo (waarin
voorts een fresco van de vijf voor Artemis poserende meisjes). De scène kan in
voorstellingen van de kunsten ook de schilderkunst verbeelden, bijvoorbeeld in een
tapijtreeks 1739 naar een ontwerp van Restout en in een reeks van vier schilderijen
van Lagrenée 1773. Het schilderen van Kampaspe ten overstaan van Alexandros
wordt soms gesitueerd in voorstellingen van schilderijencollecties. Zo is dit tafereel
door Van Haecht 1628 (Mauritshuis Den Haag) geplaatst tegen de achtergrond van
een fictieve collectie van bekende 16e- en 17e-eeuwse doeken. Het drie-
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tal Alexandros, Apelles en Kampaspe is met nadruk op één van de aspecten (de
schilder aan het werk, zijn liefde voor het meisje, de schenking van de maîtresse)
aanwezig in het werk van tientallen schilders onder wie Van Winghe eind 16e eeuw,
Frans Francken II 1617, Ricci ca. 1704, Trevisani ca. 1720, Tiepolo ca. 1725 en ca.
1736, David 1813-16, Kauffmann 1783, Lagrenée 1772, Langlois 1819, Meynier
1822 en Ansiaux ca. 1831. Een basreliëf is er van Falconet 1765. Daumier ironiseert
de affaire met een prent in Le Charivari 1842.
In zijn huis te Florence beeldde Vasari rond 1570 de vermaning aan het adres van
de schoenmaker uit, ook nu om de kunde van de schilder te benadrukken. Schilders
als Frans Francken II ca. 1610 en grafici in de 18e eeuw volgen hem herhaaldelijk.
Zeldzamer is de voorstelling van Apelles die Alexandros tot zwijgen maant: we
kennen een gravure van Rosa.
De naam van Apelles is aan nog een andere voorstelling verbonden: de ‘laster van
Apelles’. Loukianos vertelt in de Eikones hoe Apelles, ergens aan een hof belasterd,
een met Midasoren toegeruste koning schilderde die het oor leende aan een
personificatie van de Laster met in haar kielzog personificaties van de Nijd, de
Onwetendheid e.a. Loukianos' beschrijving (‘ekphrasis’) van dit schilderij werd in
de renaissance, bijvoorbeeld door Alberti in zijn De pictura 1435, aan de schilders
voorgehouden als een uitdaging tot naschildering van deze beschrijving. Op illustraties
bij deze Loukianos-tekst ca. 1472 volgen een paneel van Botticelli ca. 1490-95, een
tekening van Mantegna ca. 1500 die grote bekendheid kreeg door een gravure van
Mocetto, en daarna vele schilderijen, van onder meer Franciabigio ca. 1513 en F.
Zuccaro ca. 1570. Blijkens de combinatie met andere voorstellingen of de plaats van
het werk wordt het tafereel soms gebracht als een lofprijzing of vermaning aan het
adres van de vorst of andere gezagsdragers, die het oor niet lenen of mogen lenen
aan lasterpraat. Zo combineren Genga en Raffaello da Colle in hun fresco's ca. 1530
in de Villa Imperiale te Pesaro de ‘laster van Apelles’ met een voorstelling van de
zelfbeheersing van Scipio Maior en met een apotheose van Francesco della Rovere.
De combinatie van de lasterpraat en Scipio Maior moet er ook zijn geweest in de
wandschilderingen van of naar Dürer na 1521 in het raadhuis te Neurenberg. Enkele
andere openbare gebouwen waarin dit tafereel werd aangebracht zijn de Artushof te
Gdansk/Dantzig (Möller de Oudere 1588) en het raadhuis te Basel (Bock de Oudere
1608-11).
Apelles, Alexandros en Kampaspe zijn onderwerp van een toneelstuk van Lyly
1584: de vorst geeft aan de omgang met zijn legerkameraden en met de ruwe filosoof
Diogenes de voorkeur boven Kampaspe, die hij dan ook overlaat aan zijn schilder.
In het antimonarchale klimaat in de jaren voor 1789 past een stuk van Isoard 1788,
waarin een tirannieke Alexandros geen grootmoedigheid toont, maar zich juist
opdringt aan het meisje, de geliefde van de schilder.
Cast 1976 en 1981; Faedo 1984-86; Förster 1922; Hildebrandt 1952;
Peinture 1982.

Apollonios
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van Tyana was een filosoof uit de 1e eeuw n.C. die in de voetsporen was getreden
van Pythagoras en diens leer zeer strikt volgde. Hij trok door Klein-Azië en stond
bekend als een wonderdoener en ziener die zeer ascetisch leefde. Tegelijkertijd
predikte hij een monotheïstische leer waarin Helios/Sol, de zonnegod, centraal stond.
Volgens zijn biograaf Philostratos zou hij om die reden ten tijde van Domitianus in
93 ter dood zijn gebracht, al werd ook de ernstige beschuldiging geuit dat hij zich
aan rituele kindermoord had schuldig gemaakt. Anderen nemen aan dat hij onder
Nerva op na-

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

43
tuurlijke wijze is overleden. Onder zijn wonderdaden worden genezingen van
ongeneeslijk geachte zieken genoemd en zelfs de opwekking uit de dood.
Vooral de laatste kwaliteiten dringen een vergelijking met Christus op, welke we in
de late oudheid dan ook vaak tegenkomen; soms wordt hij boven Christus gesteld.
Philostratos schreef zijn werk rond 217 n.C. en baseerde zich op, verloren gegane,
geschriften van leerlingen; de biografie heeft de vorm van een roman met reisverhalen.
Apollonios zelf is auteur van een vita van Pythagoras; voorts zijn er enkele brieven
en fragmenten van andere traktaten overgeleverd. In de tijd van de
Christenvervolgingen onder Diocletianus 302-305 is er dankzij een lovend geschrift
nieuwe belangstelling voor Apollonios. De polemiek van christelijke zijde blijft op
dat en andere geschriften uit die jaren gericht. De Latijnse vertaling van Philostratos
uit de 4e en 5e eeuw geven Augustinus en Hiëronymus aanleiding tot ernstige
waarschuwingen tegen deze concurrent.
Apollonios heeft vooral naam als magiër en vervaardiger van talismans tegen
ziekten en kwaad. Uit talrijke volkse geschriften kennen we vermeldingen van zulke
kwaadwerende symbolen in het oosten van de Romeinse wereld. In Ecbatana zou
hij sneeuw hebben afgeweerd, in Ktesiphon schorpioenen. In genoemde hoedanigheid
leeft de figuur in de Arabische en Perzische wereld voort.
Reeds in 1501-04 verschijnt een editie van Philostratos' biografie bij Manutius,
gevolgd door vertalingen in het Italiaans en Frans. Steeds wordt aan Eusebius en
andere kerkvaders gerefereerd vanwege hun terechte afwijzing van Apollonios, maar
tegelijketijd neemt men, met name in magische en hermetistische literatuur, elementen
uit zijn gedachtenwereld over. Het verhaal over een zekere Lamia, een vampier die
de mooie jongen Mennipos zou hebben bespookt en door een bezwering van
Apollonios werd getemd, is dankzij het gedicht Lamia van Keats 1819 bekend
gebleven. In de 19e en 20e eeuw geldt Apollonios als een belangrijk symbool van
de klassieke oudheid omdat hij zich tegen het christendom te weer stelde en zo als
een van de laatste voorvechters de antieke waarden vertegenwoordigt. Aldus treedt
hij naar voren in drie gedichten van Kavafis 1896, 1897 (over de mysterieuze dood)
en 1925 (over de verwerping van weelde) en bij Mulisch in verscheidene werken.
Dzielska 1986.

Archimedes
(287-212), zoon van de astronoom Pheidias in de Siciliaanse havenstad Syrakuse.
Tijdens een verblijf in Alexandrië ontwikkelde hij zich tot een groot mathematicus
en natuurkundige en zijn gehele leven zou gewijd blijven aan de wiskunde.
De weinige verhalen die over de geleerde bekend zijn, hebben overwegend
betrekking op zijn laatste levensjaar en op de ontdekking van het soortelijk gewicht.
Voor de koning van Syrakuse, Hiëron, moest hij eens vaststellen hoe de legering van
goud en zilver in diens kroon was. Tijdens het baden zou hij bij toeval de oplossing
hebben gevonden en ‘Heureka’ (Ik heb het gevonden) hebben uitgeroepen; deze door
Vitruvius in diens De architectura en door Ploutarchos in een traktaat over Epikouros
in de Moralia geciteerde uitspraak is een gevleugeld woord geworden. In de
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Marcellus-biografie legt Ploutarchos Archimedes ook de uitspraak ‘geef mij een
plaats waar ik kan staan en ik zal de aarde bewegen’ in de mond: de geleerde wil
laten zien dat elk object, hoe zwaar ook, in beweging moet kunnen worden gebracht.
Polybios, Livius en vooral Ploutarchos beschrijven hoe Archimedes, als zijn vader-
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De dood van Archimedes, midden 18e eeuw, mozaïek, 43 × 51 cm. Liebighaus, Frankfort. De
on-Griekse en evenzeer on-Romeinse tafel en het Rome-vijandige thema zijn argumenten geweest
om de voorstelling als niet-antiek te ontmaskeren. De maker moet bekend zijn geweest met in de 18e
eeuw in Pompeii gevonden mozaïeken, getuige de correcte ranken en vogels in de randversiering.
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stad wordt belegerd door Romeinse troepen onder leiding van Marcellus, zijn
kundigheden in de strijd werpt. Zo worden de Romeinen bekogeld met projectielen
in allerlei formaten, geslingerd over alle afstanden door machines naar zijn ontwerp.
Hun schepen worden, als ze doordringen tot bij de stadsmuren, door ingenieuze
constructies uit het water getild om dan weer omlaag gesmeten te worden. Aan de
landzijde vergaat het de Romeinen evenmin goed en Marcellus ziet zich genoodzaakt
tot een langdurige belegering. Volgens Diokles, de auteur van een werk over
brandspiegels rond 200 n.C. dat in fragmenten en in Arabische vertalingen bekend
is, zou Archimedes er zelfs in zijn geslaagd met een brandglas een deel van de
Romeinse vloot in vlammen te doen opgaan.
Als Syrakuse eindelijk is gevallen en de burgers aan plunderingen en slachtpartijen
ten prooi zijn gevallen, dringt een Romeinse soldaat de woning van Archimedes
binnen en treft hij de geleerde aan, terwijl deze geheel verzonken is in de bestudering
van in het stof getrokken mathematische figuren. Deze vraagt slechts om zijn
tekeningen niet door de war te maken, zoals we lezen bij Diodoros Sikoulos, Livius
en Ploutarchos. Het gevleugelde woord ‘noli turbare circulos meos’ (maak mijn
cirkels niet in de war) is een parafrase op de uitroep ‘noli, obsecro, illum disturbare’
(maak dat, smeek ik U, niet in de war), die hem door Valerius Maximus in de mond
wordt gelegd. De soldaat steekt Archimedes neer, tot spijt van Marcellus die een
groot respect voor de geleerde heeft. Hij kan hem alleen nog een eervolle begrafenis
geven. Later werd zijn graf ontdekt door Cicero, toen deze praetor van Sicilië was.
Ploutarchos schetst een Archimedes voor wie de abstracte en intellectuele schoonheid
van de wiskunde boven alles gaat; zijn levenseinde illustreert dit. Archimedes blijft
tot in de moderne tijd te boek staan als een van de grote geleerden op het gebied van
de exacte wetenschappen en zijn werken, of de aan hem toegeschreven traktaten,
hadden eeuwenlang enorme invloed. Zo werd een middeleeuwse puzzel met
mathematische figuren die in steeds andere volgorde kunnen worden gelegd, loculus
archimedius genoemd.
Zijn er van Archimedes geen portretten uit de oudheid bekend, laat staan
voorstellingen van zijn levenseinde, deze dood is in de nieuwe tijd geliefd. Zo vinden
we de dood van de geleerde (naast de verwoesting van de Romeinse schepen) in een
fresco van Perino del Vaga in de Stanza della Segnatura 1511 in het Vaticaan, in een
programma dat in het teken staat van de verheerlijking van theologie en antieke
wijsbegeerte. Carducho schilderde de scène 1592 in de sectie ‘geometria’ van de
bibliotheek van het Escoriaal. Het motief komt zowel voor in de Italiaanse beeldende
kunst van de 17e eeuw, bijvoorbeeld in drie werken uit de kring van Giordano ca.
1650 in een grote reeks ‘portretten’ van filosofen, als in de Duitse van die tijd,
bijvoorbeeld in een schilderij van Sandrart de Oudere ca. 1642. Rosa neemt
Archimedes op in een reeks ‘portretten’ van antieke filosofen uit 1637. West 1804
vereeuwigt Cicero bij het graf van Archimedes.
Zeer sprekend is de positie van Archimedes' levenseinde in de cyclus van Delacroix
1844-47 in de bibliotheek van het Palais Bourbon te Parijs. In deze cyclus, die in het
teken staat van de keuze tussen de beschaving (Orpheus) en de barbarij (Attila) geeft
Delacroix twintig exempla van wijsheid en intellectuele ijver: bijvoorbeeld Plinius
Maior als observator van de beruchte Vesuvius-uitbarsting van 79 n.C., waarbij hij
zelf omkwam; Herodotos die in Egypte notities verzamelt; Aristoteles die een
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beschrijving maakt van de hem door Alexandros toegezonden dieren; Demosthenes
die zich oefent door zijn stemgeluid te meten met het donderen van de golven van
de zee. Vier van deze superieure mannen worden getoond als slachtoffers van de
platheid en het onbegrip van hun medemensen: Seneca moet zichzelf van het leven
beroven, Johannes de Doper wordt
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onthoofd, Ovidius is verbannen en Archimedes wordt door een soldaat neergestoken.
Hersey 1968.

Arion,
een uit Methymna op Lesbos afkomstige, beroemde zanger en dichter, die rond 600
v.C. leefde en werkte aan het hof van de Korinthische tiran Periandros (625-585),
een der Zeven Wijzen. Nadat hij, aldus Herodotos, op een tournee door Sicilië en
Italië veel rijkdom had vergaard, wilde hij de terugreis naar het hof van Periandros
aanvaarden. Hij huurde een schip bemand door Korinthiërs, die hij meende te kunnen
vertrouwen. Op volle zee echter maakte de bemanning aanstalten Arion te beroven
en hem in zee te werpen. Hij kreeg toestemming tot het zingen van een laatste lied,
en wel in plechtige kledij op de voorplecht, en sprong daarna in vol ornaat te water.
Een dolfijn redde de kunstenaar en bracht hem op zijn rug bij Tainarion aan land.
Periandros toonde zich ongelovig tegenover Arion en ondervroeg de inmiddels ook
teruggekeerde bemanning, die berichtte dat Arion gezond en wel in Italië was
achtergebleven. Na de confrontatie met Arion werd de bemanning gestraft.
Het verhaal is Herodotos wellicht ingegeven door een in zijn werk beschreven
monument voor Poseidon bij Tainarion. De geschiedenis keert terug bij talrijke
auteurs zoals Ovidius in diens Fasti. In de Zeegodengesprekken van Loukianos prijst
Poseidon de mensvriendelijke dolfijnen, terwijl in Hyginus' Astronomica de dolfijn
als ster aan de hemel wordt opgenomen. De wonderbaarlijke redding zou Arion te
danken hebben aan zijn de goden welgevallige gezangen: hij staat te boek als degene
die de Dionysische dithyramben vervolmaakte; deze zouden een belangrijk element
in de latere tragedie vormen. Helaas zijn er geen werken bewaard gebleven. Aangezien
de dolfijn vooral met Apollo, beschermheer van de literatuur, in verband staat, kan
er ook een specifieke relatie met deze god bestaan hebben.
In de kunst van de oudheid is de beroemde zanger zelden vertegenwoordigd. We
kennen hem van laat-antieke munten en van een mozaïek in Piazza Armerina (Sicilië)
ca. 330-350. Een door Pausanias beschreven beeldengroep door Myron, Kephisodotos
of Lysippos is niet bewaard gebleven, zelfs niet in kopieën of in afbeeldingen.
In het 15e-eeuwse Defensorium van Franz von Retz (»Claudia Quinta) past het
verhaal van Arion in het betoog dat als zonderlinge zaken als deze zich konden
voordoen, het geenszins onwaarschijnlijk is dat Maria enkel door bemiddeling van
de H. Geest het leven heeft geschonken aan haar Zoon. In de beeldende kunst is
Arion vanaf de renaissance meestal afgebeeld met zijn citer en op de rug van de
dolfijn en geldt hij dikwijls als zinnebeeld van de poëtische inspiratie. In die gedaante
vindt men hem op medailles, in boekverluchtingen, in gravures uit het begin van de
16e eeuw van onder meer Breu de Oudere en Altdorfer, en later bijvoorbeeld in de
frescocyclus van Annibale Carracci in het Palazzo Farnese 1597-1600 en die van
Romanelli tweede kwart 17e eeuw in het Palazzo Costaguti, beide te Rome. Mantegna
schilderde het Arion-verhaal in drie taferelen in de Camera degli Sposi van het
Palazzo Ducale te Mantua, waarin hij ook het Orpheusverhaal in beeld bracht. In de
beeldhouwkunst is er een werk van Hiolle 1866. In de literatuur treedt Arion als
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toonbeeld van de dichtkunst naar voren onder meer in een ballade van A.W. von
Schlegel.
Schamp 1976.
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Arminius
(16 v.C.-19 n.C.), zoon van de Cherusken-aanvoerder Sigimer. Bestemd voor een
militaire carrière wordt hij met zijn broer Flavius al in 8 v.C. naar Rome gebracht.
In Germanië dient hij onder het bevel van »Tiberius als aanvoerder van zijn
stamgenoten, en wel zó verdienstelijk dat hij het Romeinse burgerrecht verkrijgt en
in de adelstand wordt verheven. Wanneer Tiberius' opvolger Varus aan de Germanen
het Romeinse rechts- en belastingstelsel oplegt, ontwaakt in Arminius verzet en weet
hij het merendeel van de Germaanse stamhoofden tot een opstand te bewegen. De
Cheruskenvorst Segestes en ook Arminius' broer blijven echter het andere kamp
trouw.
Aan de Romeinen wordt in 9 n.C. een vernietigende slag toegebracht in het
Teutoburger Woud. De drie legioenen van Varus worden in de pan gehakt en Varus,
die waarschuwingen van Segestes in de wind had geslagen, pleegt zelfmoord.
Na deze overwinning blijft er verdeeldheid onder de Germaanse stamhoofden:
een belangrijk deel, onder wie Marbod, het hoofd van de Suebi, wenst genoegen te
nemen met een cohabitatie met de Romeinen. Segestes slaagt er zelfs in Arminius
enige tijd gevangen te houden, maar deze komt weer op vrije voeten, met medeneming
van Segestes' dochter Thusnelda. Als »Germanicus met liefst acht legioenen de strijd
tegen Arminius herneemt, krijgt deze in de kring van Germaanse leiders weer de
overhand en kan hij Segestes insluiten, die echter ontzet wordt door Germanicus. Bij
deze operatie maakt Germanicus Thusnelda buit, die inmiddels een kind van Arminius
verwacht. Deze arrestatie en de wegvoering van Thusnelda's kind Thumelic in
slavernij naar Ravenna leiden tot een verdere verbittering tussen de strijdende partijen.
De Romeinen zullen er nooit in slagen Arminius een nederlaag toe te brengen,
waardoor de smaad van de Varus-slag onuitgewist blijft. Keizer Tiberius betoont
zich edel door een aanbod van Germaanse zijde tot het plegen van een gifmoord op
Arminius af te wijzen: de Romeinen moeten zich wreken door middel van een militaire
overwinning. Door conflicten tussen de Germaanse leiders onderling verzwakt echter
Arminius' positie. Hij valt ten offer aan een opstand van de Cherusken en listen en
lagen van mensen uit zijn eigen omgeving.
Vooral Tacitus doet, in de Annalen, verslag van de lotgevallen van Arminius en
verheelt daarbij zijn bewondering voor deze vijand van zo grote statuur niet. Deze
‘liberator Germaniae’, bij de ‘barbari’ een beroemde held, verdient zijns inziens in
de Romeinse geschiedschrijving meer bekendheid.
In de middeleeuwen leeft de figuur van Arminius nauwelijks: zijn naam is dan
enkel nog bekend dankzij vermeldingen van de 5e-eeuwse christelijke auteur Orosius.
In de middeleeuwse visie op het Duitse keizerrijk als voortzetting van het Romeinse
rijk kan deze onverschrokken tegenstander van de Romeinen ook moeilijk een
belangrijke plaats innemen. Pas de publikatie in 1515 van de eerste boeken van
Tacitus' Annalen en kort daarna van de beschrijving van de Varus-slag van Velleius
Paterculus (die Arminius persoonlijk zou hebben gekend) is de aanzet voor de
populariteit van Arminius in de Duitse cultuur. Hij krijgt dan de naam Hermann, die
geen historische of zelfs maar taalkundige relatie met Arminius heeft. In een klimaat
van discussies over de losmaking van Duitsland uit de Kerk van Rome stelt Ulrich
von Hutten in zijn Latijnse Arminius-dialoog 1523 de Germaan op één lijn met de
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grote veldheren uit de oudheid. In een anoniem ‘dodengesprek’ uit het begin van de
16e eeuw, waarin de veldheren Alexandros, Scipio Maior en Hannibal met elkaar
wedijveren, wordt op voorspraak van Tacitus aan de patriottische Arminius een eigen
plaats toegekend naast deze grote drie.
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De eerste theater-adaptaties zijn van Franse bodem: Georges de Scudéry 1644 stelt
de vijandschap tussen de tot de verschillende kampen behorende broers centraal,
Campistron 1684 de liefdestragedie van Arminius en Thusnelda. Deze verhouding
is opnieuw hoofdthema in de Duitse roman van Lohenstein 1689, die men overigens
ook zou kunnen

Angelica Kauffmann, Arminius door Thusnelda bekranst, 1786, doek, 45 × 61 cm. Tiroler
Landesmuseum, Innsbruck. De voorstelling is naar een toneelstuk van Klopstock en vereeuwigt de
bekransing van Arminius na diens overwinning op Varus. Links wordt de buit aangedragen, recht
dankt een bard de goden.

lezen als waarschuwing tegen de overheersende positie van Louis XIV in Europa, en
voorts in een stuk van Pindemonte begin 19e eeuw. Een libretto van Salvi werd op
muziek gezet door onder meer Scarlatti 1719, Hasse 1730 en Händel 1737.
In de classicistische Hermann-tragedie van J.E. Schlegel 1743 is Arminius
gestileerd
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tot een verlichte en deugdzame held, maar gaandeweg wordt hij onder invloed van
de opkomende historistische, vroeg-romantische belangstelling voor het eigen
nationale verleden de drager van Germaanse, i.e. oude Duitse waarden en deugden,
een benaderingswijze die krachtig terrein wint met vier Hermann-toneelscènes van
Klopstock 1752-84. Een doek van Kauffmann 1786 met Arminius en Thusnelda naar
Klopstock, vervaardigd in opdracht van keizer Joseph II, is een vroeg schilderkunstig
specimen van de wending naar de eigen geschiedenis, die later een vervolg krijgt in
het werk van onder meer Kaulbach (verloren gegane fresco's naar Klopstock, 1823-33
in de Residenz te München) en Piloty (een schildering van Thusnelda die gevankelijk
Rome wordt binnengevoerd, 1873).
Het nu zeer belangrijk geoordeelde toneelstuk Die Hermannsschlacht van Kleist
uit 1808 bleef destijds onopgemerkt. De eerste opvoering, in Wenen, was een
wansucces, en tot een heropvoering kwam het pas weer in 1839, zodat van deze toch
nationale oproep - met onmiskenbare parallellen tussen de Romeinen en de Fransen
onder Napoleon, de Cherusken en de Pruisen, de afzijdige Suebi en de Oostenrijkers
- niet veel invloed is uitgegaan op de latere literatuur. Tot de mislukking zal hebben
bijgedragen, dat Kleist Arminius niet wenste om te vormen tot een volmaakte held
en hem uitrustte met een zekere achterbaksheid, waarbij hij zelfs Thusnelda als
instrument gebruikte. Achterbakser nog, en uitsluitend gedreven door persoonlijke
wraakgevoelens, is Arminius in een stuk van Grabbe uit 1836.
In de groei naar Duitse eenheid onder Pruisische dominantie wordt
Arminius/Hermann echter een eenduidig symbolische nationale figuur. Schumann
schrijft in 1851 een orkeststuk bij het toneelstuk van Kleist. In 1875 wordt bij Detmold
aan de Porta Westphalica een reusachtig monument van Bandel onthuld in
aanwezigheid van de keizer. In dat jaar verschijnt ook het ‘vaterländische Trauerspiel’
Armin van Höfer. Verdere belangrijke literaire produkten leverde deze ontwikkeling
niet op, evenmin als de verknoping van Arminius met de Nibelungenen
Siegfried-sagen. Een Arminius-oratorium is er van Bruch 1877 op een libretto van
Bulthaupt.
Jacobi 1920; Von Stackelberg 1960.

Arria
(1e eeuw n.C.) is de echtgenote van de generaal Caecina Paetus, die zijn steun heeft
gegeven aan Scribonianus in diens verzet tegen keizer Claudius. Na de mislukking
van die opstand wordt Paetus in 42 gevankelijk naar Rome gevoerd. De keizer beveelt
hem zelfmoord te plegen, maar hij kan zich daartoe niet vermannen. Arria grijpt dan
een dolk en doorsteekt zich. Terwijl ze haar echtgenoot de dolk aanreikt, zegt ze:
‘Paete, non dolet’ (Paetus, het doet geen pijn). Dan slaat Paetus de hand aan zichzelf.
Een zoon zou het voorbeeld van zijn ouders hebben gevolgd.
Het verhaal wordt verteld door Dio Cassius en, in een brief naar aanleiding van een
gesprek met zijn kleindochter Fannia, door Plinius Minor. In de brief wordt ook
verteld hoe Arria tijdens een ziekte van haar man de dood van hun zoon verborgen
had gehouden om hem niet nog meer te laten lijden. Maakt dit haar in zijn ogen al
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tot een heldin, ze wordt ook geprezen als manmoedig tegenstandster van Claudius
en als tegenpool van de verdorven »Messalina. Tot de bekendheid van de doorsteking
als exemplum van vrouwelijke moed heeft een epigram van Martialis bijgedragen,
waarin de dichter Arria laat zeggen dat niet háár wonde haar pijn doet maar de wonde
die Paetus zichzelf moet toebrengen.
Montaigne voert Arria op in zijn essay
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over drie vrouwen die een waarachtige solidariteit met hun echtgenoten aan de dag
legden, en wel tot in de dood. De twee anderen zijn Pompeia Paulina die »Seneca
wilde volgen in zijn zelfmoord, en een niet met name genoemde vrouw die, naar een
bericht van Plinius Minor, samen met haar aan kanker lijdende man de dood inging.
De toneelschrijver Wilbrandt 1874 plaatst de beheerste Arria tegenover Claudius'
bandeloze echtgenote Messalina. Het toneelstuk werd nagevolgd door de Franse
toneelschrijvers Silvestre en Morand 1899 en op muziek gezet door De Lara 1907.
In de beeldende kunst van de oudheid komt het motief niet voor. In de nieuwe tijd
is het tweetal voorgesteld in een bronzen beeldje van Garnier 1696 en in een
beeldengroep van Lepautre in de Tuilerieën 1695. In het neoclassicisme zijn er
schilderijen van onder meer West 1766 en 1770, Vincent 1785 en Bouchet 1802.
Een veelal aan Titiaan toegeschreven en gewoonlijk als Lucretia geïnterpreteerd
schilderij ca. 1515, waarin een vrouw zich doorsteekt in het bijzijn van een over haar
schouder meekijkende man, heeft mogelijk Arria en Paetus als onderwerp.
Landais 1958.

Artemisia
(† 351 v.C.), zuster en tevens echtgenote van Maus(s)ol(l)os, die van 377 tot 353
satraap was van Karië. Deze had zijn gebied tamelijk zelfstandig weten te maken en
de door hem gestichte residentie Halikarnassos (nu Bodrum) tot een welvarende stad
gemaakt. Zijn overlijden in 353 dompelde Artemisia in diepe rouw. Ze mengde zijn
as in een drank en nam aldus zijn overblijfselen tot zich. Uit alle windstreken liet zij
kunstenaars komen om voor haar gemaal een grandioos grafmonument te bouwen
en te decoreren: het Mausoleum, een van de Zeven Wereldwonderen. Gebroken door
verdriet overleefde ze haar man slechts enkele jaren.
Vermoedelijk is reeds Mausolos enige jaren voor zijn dood met de bouw van het
Mausoleum begonnen en was daar in de stadsplanning rekening mee gehouden.
Architecten waren volgens Plinius Maior Pytheos en Satyros, kunstenaars Leochares,
Bryaxis, Skopas en Timotheos. Het ca. 42 meter hoge monument is een van de eerste
graven met realistische portretten van de overledenen. Deze beelden alsmede friezen
en andere delen van het gebouw bevinden zich thans in het British Museum te Londen
ten gevolge van de expeditie door Charles T. Newton in 1846-1858. Ter plaatse zijn
door opgravingen in de laatste decennia nog resten van fundamenten en decoratie
aan het licht gekomen. Het monument had in 1503-1509 de Johannieters als groeve
voor bouwmateriaal voor fortificaties tegen de Turken gediend.
Artemisia dankt haar bekendheid vooral aan Valerius Maximus, die haar opvoert
als exemplum van weduwentrouw, en aan Cicero, die haar in zijn
Tusculum-gesprekken noemt in een vertoog over troost en ontroostbaarheid. Hierover
spreken ook Diodoros, Strabo en Gellius.
Vanaf de 16e eeuw is het tafereel met het drinken van de as enkele tientallen malen
in de schilderkunst voorgesteld, onder meer door Tintoretto ca. 1555, Guercino 1642,
Subleyras rond 1730, Anwander ca. 1755 en Kremser Schmidt 1782. Deshayes
exposeerde op de Salon van 1765 een doek met Artemisia bij het graf van Mausolos.
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In de Lage Landen kennen we doeken van Rubens ca. 1615-16 en Honthorst 1630-35:
beide hebben zich naar alle waarschijnlijkheid bevonden in de collectie van Amalia
van Solms, de weduwe van Frederik Hendrik.
Een eerbetoon aan een andere vooraanstaande weduwe was de tekst van de hoveling
Nicolas Houel 1562 over Artemisia, namelijk
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aan Catharina de Medicis, weduwe van Henri II. De kartons die Caron 1562-75 op
basis van deze tekst voor een serie wandtapijten ontwierp, werden aanvankelijk niet
gebruikt. Alleen ‘La remise du livre et de l'épée’ werd als schilderij ca. 1575
uitgewerkt: het is een allegorie van de opvoeding in het goede bestuur van de latere
koning Charles IX. Pas in de 17e eeuw werden in Vlaamse ateliers en in de koninklijke
Manufacture des Gobelins Artemisia-tapijten naar Carons ontwerpen geweven, nu
voor de vorstelijke weduwen Maria de Medicis en Anna van Oostenrijk. In het park
te Versailles is zij, met een beeld van Lefèvre en Desjardins 1687-94, een van de
weinige historische figuren in de overwegend mythologisch geïnspireerde
parkdecoratie.
De hier besproken Artemisia wordt wel eens verward met een andere, gelijknamige
vorstin van Karië, over wie Herodotos met verwondering verhaalt dat zij met de door
haar ingebrachte schepen de Perzische koning Xerxes bijstond in de zeeslag bij
Salamis tegen de Grieken in 480 (»Themistokles). De Grieken zouden haar zeer
hebben gevreesd en als vrouwelijke tegenstandster ook intens gehaat. Deze manhaftige
vrouw wordt een enkele maal opgevoerd in decoratiecycli samen met een aantal
andere geduchte vrouwen, bijvoorbeeld in de appartementen van de koningin in het
paleis te Versailles (zie onder »Rhodogoune). Het is deze Artemisia ook, die
hoofdpersoon is in een grote reeks opera's in de 17e en 18e eeuw, onder meer van
Cavalli 1656, Hasse 1754 en Cimarosa 1797 en 1801.
Ehrmann 1964 en 1986; Van Gelder 1950-51.

Armand Lefèvre & Martin Desjardins, Artemisia drinkt de as van Mausolos, 1687-94, kalksteen,
meer dan levensgroot. Tuin van het paleis te Versailles.

Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
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(63 v.C.-14 n.C.), geboren als C. Octavius, zoon van C. Octavius en Atia. Suetonius
haalt verhalen aan, volgens welke zijn moe-
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der in de tempel van Apollo zwanger zou zijn gemaakt door een slang, en het kind,
een zuigeling nog, eens op het dak van een toren werd gevonden, met zijn gezicht
naar de zon gekeerd - gebeurtenissen die vooruitwezen naar Augustus' latere affiniteit
met de zonnegod Apollo die zijn beschermheer zou zijn. Via zijn moeder is hij een
achterneef van »Caesar, die in 47/46 de jongeman, dan vaderloos, bij zich in huis
neemt en hem in het patriciaat laat opnemen. Zijn naam luidt dan Gaius Iulius Caesar
Octavianus. Na de vermoording van Caesar blijkt de jongeman te zijn aangewezen
als zijn adoptiefzoon en erfgenaam.
In de machtsstrijd die vanaf 44 uitbreekt, staat hij op gespannen voet met de Senaat,
die hem een consulaat weigert, en moet hij afrekenen met de strijdmacht van de
Caesar-moordenaars. Hij moet de concurrentie dulden van de grote machthebbers
van het moment, Lepidus en Marcus Antonius, maar verenigt zich met de twee in
een triumviraat dat met harde hand afrekent met de politieke tegenstanders (met
gebruikmaking van de sinds »Sulla zo beruchte proscriptie) en in 42 bij Philippi de
troepen van Brutus en Cassius verslaat. Het hoofd van »M.I. Brutus wordt als een
gruwelijk waarschuwingsteken naar Rome overgebracht en aan de voet van een
standbeeld van Caesar gelegd. Ook het resterende verzet onder leiding van Cato en
van een nazaat van de Scipio's wordt gebroken. Het driemanschap bekleedt nu een
dictatoriale macht en deelt het rijk op in drie machtsgebieden: Marcus Antonius krijgt
het Oosten, Lepidus Afrika en Octavianus Italië en het Westen. De laatste militaire
tegenstander van formaat met wie wordt afgerekend is een zoon van Pompeius
Magnus, Sextus Pompeius.
Nieuw verzet rijst tegen Octavianus in Perugia onder leiding van de vrouw en een
broer van Marcus Antonius, Fulvia en Lucius Antonius. Hard optreden van Octavianus
dreigt de verhoudingen binnen het triumviraat te verstoren, maar de band tussen
Octavianus en Marcus Antonius wordt opnieuw aangehaald, doordat Octavianus zijn
zuster Octavia met Marcus Antonius laat trouwen. Verwikkelingen met betrekking
tot Sicilië leiden tot de uitstoting van Lepidus.
Octavianus grijpt de verhouding tussen »Kleopatra en zijn mededinger aan om in
Rome verregaande volmachten te verkrijgen en de strijd met Marcus Antonius aan
te gaan. Dankzij de overwinning in de zeeslag bij Actium in 31 kan hij als triomfator
en feitelijke alleenheerser naar Rome terugkeren. In Alexandrië hoopt hij de hand te
kunnen leggen op Kleopatra om haar in triomf mee te voeren, maar deze pleegt tijdig
zelfmoord. Buiten de stad bezoekt hij het graf van zijn grote voorbeeld Alexandros.
Hij volgt, eenmaal alleenheerser, een tactiek die hem in staat zal stellen gedurende
tientallen jaren alleen de macht uit te oefenen: hij vermijdt verwijzingen naar een
koninklijk gezag en draagt zorg voor een herstel, naar de vorm, van de republikeinse
instellingen en bevoegdheden, geïncorporeerd in de magistraatsfuncties en in een
Senaat die hem zijn bevoegdheden verleent, ja zelfs, zo wordt het voorgesteld,
opdringt. Hij aanvaardt ‘slechts’ de titels van princeps (eerste) en augustus
(verhevene); de laatste is vanaf 27 v.C. ook zijn officiële naam. Aldus bewerkstelligt
hij dat de Romeinen instemmen met hetgeen de leidende kringen nog niet hadden
toegestaan aan de minder tactisch opererende Caesar: een persoonlijk bewind dat
uitmondt in een met goddelijk gezag omkleed en erfelijk keizerschap. Zijn naaste
medewerkers en raadgevers zijn de cultuurminnaar Maecenas en zijn jeugdvriend
en strijdmakker Agrippa, die Augustus' dochter Iulia tot vrouw krijgt. Dio Cassius
geeft een uitvoerig ‘verslag’ van een beraadslaging van de drie, als bij het begin van
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de alleenheerschappij Augustus zijn beide raadgevers de vraag voorlegt of moet
worden teruggekeerd naar de oude republikeinse instellingen. Agrippa spreekt zich
uit voor, Maecenas tegen deze terugkeer.
Na de grote sociale en politieke spannin-
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Tellus (Moeder Aarde) als symbool van voorspoed, 12-9 v.C., marmeren reliëf, ca. 350 × 237 cm
(tekening door G. Moretti, 1946). Het betreft het linker deel van de westelijke omheining van de Ara
Pacis Augustae op het Marsveld te Rome. Tellus heeft twee kinderen en zit in een vruchtbaar landschap
met een koe en een schaap. Ze wordt geflankeerd door de Lucht (links, met zwaan) en het Water (met
zeedraak). In het benedenregister zijn acanthusranken voorgesteld die oprijzen uit een kelk en bevolkt
zijn met insekten en zwanen. Ook deze planten getuigen van het Gouden Tijdperk dat met keizer
Augustus zijn intree heeft gedaan. De zwanen behoren aan de god Apollo toe, die persoonlijk zou
ebben geïntervenieerd tijdens de slag bij Actium.
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gen en de hardnekkige oorlogen die de Romeinse republiek hebben geteisterd vanaf
de tijd van de »Gracchi tot de machtsstrijd na de dood van Caesar, wordt de
regeerperiode van Augustus gekenmerkt door een betrekkelijke vrede, zodat volgens
Suetonius de deuren van de tempel van de oorlogsgod Ianus tot driemaal toe gesloten
kunnen worden ten teken dat Rome zich niet in oorlog bevindt, terwijl dit in alle
voorafgaande eeuwen maar tweemaal mogelijk zou zijn geweest. Niettemin zijn er
de nodige verstoringen van deze politieke en militaire vrede. De ernstigste militaire
nederlaag is wel de vernietiging van de drie legioenen van Varus in Germanië
(»Arminius): een catastrofe die Augustus het hoofd tegen de muur doet slaan onder
de door Suetonius overgeleverde uitroep: ‘Varus, geef me mijn legioenen terug’.
In politicis heeft Augustus te kampen met een reeks komplotten en intriges, onder
meer van de zijde van een nazaat van Pompeius, Cornelius Cinna. Augustus vergeeft
hem en maakt hem later zelfs consul. Opnieuw geeft Dio Cassius een ‘verslag’ van
een discussie, nu tussen Augustus die zich in het zicht van de berechting van Cinna
beklaagt dat hij zich voortdurend genoopt ziet tot executies, en zijn vrouw Livia die
hem raadt tot clementie als de meest effectieve politieke weg.
De familie ontwikkelt zich tot een broeinest van intriges rond de opvolging, omdat
Augustus, die uit zijn huwelijk met Livia geen nakomelingen heeft en uit een eerder
huwelijk slechts een dochter Iulia, nu eens de een en dan weer de ander favoriseert.
Eerst lijkt zijn neef Marcellus voorbestemd, maar als Augustus ernstig ziek wordt
staat hij zijn ring af aan Agrippa als de dan kennelijk beoogde opvolger. Om de
dynastie te versterken adopteert hij de zonen van Iulia en Agrippa, Lucius en Gaius,
als zijn eigen zonen. Als Agrippa overlijdt moet Livia's zoon uit een eerder huwelijk,
»Tiberius, met Iulia trouwen. Tiberius trekt zich van Iulia en uit het gewoel van
kandidaten terug door af te reizen naar Rhodos. Na de dood van Lucius en Gaius
wordt Tiberius teruggeroepen en geadopteerd, maar niet dan nadat deze op zijn beurt
zijn neef »Germanicus, de man van Augustus' kleindochter Agrippina, heeft
geadopteerd. Door de Romeinse literatuur gaan geruchten dat de opvolgingsstrijd
tussen deze en gene gepaard is gegaan met gif- of andere moorden, die dikwijls
worden toegeschreven aan de geduchte Livia, omdat deze de opvolging veilig wilde
stellen voor haar zoon Tiberius - die na het overlijden van Augustus in 14 n.C.
inderdaad de nieuwe keizer wordt.
Augustus was zich zeer wel bewust van het grote belang van zijn bewind voor het
Romeinse rijk. Hij boekstaafde zijn daden in de Res gestae, gebeiteld in Grieks en
Latijn op monumenten te zijner ere in alle grote steden. Op een van de wanden van
de Augustustempel in Ankara is het enige complete exemplaar van die tekst bewaard
gebleven (zg. Marmor Ancyranum). Voorts gaf hij dichters opdracht de geschiedenis
van de mythologische voorouders van het geslacht van Iulius Caesar te beschrijven,
met name die van Aeneas (Vergilius), en de huidige vrede te bezingen (Horatius).
Ook Ovidius was met zijn Metamorphoses en Fasti een belangrijke schakel in de
literaire propaganda, maar hij raakte door zijn minder willige houding in ongenade
en zou in 8 n.C. naar Tomi aan de Zwarte Zee worden verbannen.
De belangrijkste bewaard gebleven historische geschriften waarin het bewind van
Augustus is geboekstaafd, zijn van de hand van Suetonius, Ploutarchos en Dio Cassius.
Tacitus begint, na een sombere terugblik op de door Augustus berekende teloorgang
van de krachteloos geworden republikeinse geest en instituties, zijn Annales met het
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aantreden van Tiberius. Suetonius, die bij de jeugdige Octavianus onbeheerstheid
en bandeloosheid signaleert en beschrijft hoe hij bij de worsteling om de macht geen
middelen schuwt, prijst de gemodereerde uitoefening van de eenmaal verworven
macht en de wijs-
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heid van zijn bestuur. Seneca prijst in De clementia wel Augustus' optreden tegenover
Cinna, maar geeft te verstaan dat het hier gaat om een clementie na de slachting.
De beeldende kunst van Augustus' tijd wordt in alle opzichten iconografisch
bepaald door de keizerlijke propaganda. De portretten moeten de verschillende
facetten van de vorst laten uitkomen. Hij wordt bijvoorbeeld voorgesteld als
overwinnaar van Actium en dus als groot veldheer (Augustus van Prima-porta) of
als priester die de Republikeinse pietas belichaamt (Augustus van de Via Labicana).
Ook de familieleden hebben een functie in die representatiepropaganda: de
gelaatstrekken en het haar zijn soms haast identiek aan die van de princeps. Zeer
bewust vond de wereldwijde verspreiding plaats van zulke portretten, die dan ook
in enorme aantallen zijn overgeleverd.
Ornamenten aan monumenten symboliseren de vruchtbaarheid die voorheen slechts
in de mythische gouden tijd had bestaan: ranken met overvloedige bladeren en druiven
en vol dieren, met name de zwaan van Apollo, zijn in die betekenis voor de eerste
maal toegepast op de Ara Pacis (‘altaar van de vrede’), opgericht op het Marsveld
te Rome tussen 13 en 9 v.C. In archaïstische stijl is de strijd tussen Apollo en Herakles
op terracotta versieringsplaten voor de Apollo-tempel op de Palatijn uitgebeeld: zij
stellen de strijd tussen Augustus en de vijanden van de Republiek voor. Enkele
gemmen tonen de Apollinische drievoet met tussen de benen een slang, wellicht
toespeling op de wonderbaarlijke bevruchting van Atia. Het sterrenbeeld Capricornus
is evenzeer van belang in de iconografie, omdat de keizer op 23 september in dat
teken was geboren.
Enkele historische gebeurtenissen zijn in de vorm van reliëfs vereeuwigd. Een
slechts in fragmenten bewaard gebleven reliëf in Boedapest zou de slag bij Actium
memoreren. De god Apollo is aanwezig om zijn goedkeuring aan de voortgang te
hechten. Op de Ara Pacis is de familie van de princeps voorgesteld tijdens de
plechtigheden in 9 v.C. Op een zilveren beker uit Meroë (Egypte, 1e eeuw n.C.) is
Augustus als wijze rechter voorgesteld in een zelfde rol als de bijbelse Salomo.
Vanaf de late oudheid wordt door de christenen een bijzondere relatie gelegd
tussen Augustus en Christus. Deze gaat niet alleen terug op de uit het Nieuwe
Testament bekende, door Augustus gelaste volkstelling te Bethlehem, maar ook op
de aankondigingen van een redder in Vergilius' vierde Ecloga en in het zesde boek
van diens Aeneis. In Byzantijnse geschriften uit de 6e eeuw is het verhaal te vinden
dat de komst van Christus door de Delphische Pythia aan de keizer werd voorspeld.
Latere versies van deze legende, waarin de Pythia is vervangen door de Sibylle van
Tibur (Tivoli), vinden een neerslag in de Legenda Aurea en in het tekst- en
beeldverhaal van het Speculum humanae salvationis, waarin we lezen en zien hoe
de Sibylle Maria en het goddelijke kind aan de keizer toont. Met deze legende houdt
het verhaal verband dat Augustus voor dit onbekende kind en Verlosser een altaar
zou hebben opgericht, de Ara Coeli (‘altaar des hemels’), waarmee de kerk met die
naam op het Capitool in verband werd gebracht.
Deze legende leidt tot talloze illustraties bij het Lucas-evangelie en bij het
genoemde Speculum, altaarstukken zoals het Bladelin-altaar van Rogier van der
Weyden ca. 1460 en een paneel van Konrad Witz tweede kwart 16e eeuw, fresco's
in kerken zoals van Ghirlandaio ca. 1485 in de S. Trinità te Florence, Brusselse
tapijten begin 16e eeuw, en schilderijen van onder meer Garofalo 1537, Tintoretto
ca. 1550-55 en Caron ca. 1580, gemaakt voor Charles IX.
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Buiten deze christelijke context is er de reputatie van Augustus als eerste keizer
van het Imperium Romanum en als personificatie van het vierde van de Vier
Wereldrijken (»Dareios), en zijn roem als degene die in zijn rijk, voorbeeld en
stramien voor een christelijk wereldrijk, als vredelievend heerser de

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

56
pax romana vestigde. Dit alles leidde ertoe dat Augustus ten voorbeeld werd gesteld
aan de Karolingische en Duitse keizers, zoals Eusebius hem reeds ten voorbeeld had
gesteld aan Constantijn. Een Augustus-camee uit 20 v.C. vormt waarschijnlijk om
zulke redenen het centrale sieraad van het Lotharkreuz in de dom van Aken uit ca.
1000, en portretten van de Heilige Roomse Keizer Hendrik II als Augustus hebben
waarschijnlijk dezelfde achtergrond. Ariosto geeft in de Orlando Furioso 1516-32
een ‘profetie’ aan de latere keizer Karel V waarin Augustus, Traianus, Marcus Aurelius
en Septimius Severus hem ten voorbeeld worden gesteld.
In de literatuur van de nieuwe tijd speelt hij zelden een hoofdrol. In de enkele
scènes waarin hij optreedt in Julius Caesar 1599 van Shakespeare toont hij zich koel,
correct en omzichtig; in Antony and Cleopatra 1607 staat hij als een beheerste homo
politicus tegenover zijn onstuimige en hartstochtelijke mededinger. Ook Montesquieu
schetst hem als een koele rekenmeester. Corneille behandelt in zijn Cinna-tragedie
1640 hoe na het oprollen van het komplot de gearresteerde Cinna, die verliefd is op
de dochter van een proscriptie-slachtoffer en haar heeft gezworen Augustus om te
brengen, zich aanvankelijk tegen de clementie van de regeermoede en milde Augustus
verzet, maar later zwicht. Mogelijk pleitte Corneille, in een klimaat van vele
conspiraties tegen Louis XIII, hiermee voor clementie. Ten vervolge op het stuk van
Corneille is er in de 18e eeuw een kleine reeks Cinna-opera's, te beginnen met Graun
1748. Otway 1686 schreef een prozatekst over het triumviraat.
Ook na de middeleeuwen is Augustus in de beeldende kunst een voorbeeld van
een goede heerser en voertuig van vorstelijke propaganda. Cosimo de' Medici liet
zich in een beeldhouwwerk van Danti 1572 afbeelden als Augustus. Afbeeldingen
van het sluiten van de deuren van de Ianustempel onderstrepen de vredelievendheid
van de heersende vorst: bijvoorbeeld Maratta ca. 1650 voor de Galerie de La Vrillière
te Parijs en Van Loo 1765 voor het buitenverblijf van Louis XV te Choisy. De onder
»Kleopatra genoemde doeken over de ontmoeting van Augustus met deze vorstin
onderstrepen de continentia van Augustus c.q. van de opdrachtgever. Afbeeldingen
waarop hij Vergilius' Aeneis leest of luistert naar de voordracht van dit epos door de
dichter zelf, verwijzen naar cultuurpolitieke strevingen: bijvoorbeeld Pietro da Cortona
1647 in de Sala di Apollo van het Palazzo Pitti te Florence (waarin ook »Alexandros
met de boeken van Homeros). Kauffmann 1788 en Ingres ca. 1812 laten Vergilius
aan Augustus de Aeneis voorlezen. Naar een verhaal van een Aeneis-commentator
uit de 4e eeuw n.C., Donatus, valt Octavia, de zuster van Augustus en moeder van
Marcellus, in zwijm bij het horen van de regel ‘Tu Marcellus eris...’, waarin Anchises
de voortijdige dood van de jongeman voorspelt. De daarvoor wellicht
verantwoordelijke Livia houdt de blik neutraal. Het schilderij van Ingres werd in
1820 nagevolgd door Camuccini.
Tischbein schilderde voor het Schloss Wilhelmshöhe te Kassel in 1769-70 een
reeks doeken waarin als lofprijzing aan het adres van Wilhelm VIII van Kassel de
deugden en cultuur van Augustus in beeld worden gebracht: zijn confrontatie met
Kleopatra; het geven van een beloning aan soldaten; zijn lezing van Vergilius' Aeneis;
en zijn vergiffenis van Cinna. Deze clementie-scène, waarschijnlijk geïnspireerd
door het stuk van Corneille, keert meerdere malen terug in de Franse schilderkunst:
onder meer Vincent 1787 en Alexandre Fragonard 1796.
De wreedheid van het bewind van het triumviraat met proscriptie en slachting
wordt daarentegen maar zelden in herinnering geroepen. Caron zinspeelt met zijn
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‘Massacre du Triumvirat’ ca. 1562 en nog eens 1566 op de religieuze twisten in het
Frankrijk van zijn tijd, en Vredeman de Vries moet in dezelfde jaren om soortgelijke
redenen het motief hebben gebruikt.
Het beeld van de Aurea Aetas (‘gouden
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Jean-Auguste-Dominique Ingres, Tu Marcellus eris, ca. 1812, doek, 138 × 142 cm. Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten, Brussel. In deze kwalitatief hoogstaande versie van een vaker door Ingres
geschilderd tafereel ontbreekt Vergilius en laat de schilder de andere figuren voor zich spreken. Het
Augustus-portret is correct, terwijl dat van Livia een dame uit het einde van de 1e eeuw n.C. weergeeft,
gelet op het kapsel in de vorm van een hoge kam. Zie voor de betekenis van de scène de tekst hiernaast.
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tijd’) die onder Augustus had bestaan, werd door Mussolini herhaaldelijk opgeroepen
in vergelijkingen met het nieuwe, fascistische Italië. Vooral de ter gelegenheid van
het 2000ste herdenkingsjaar van Augustus' geboorte in 1937-1938 georganiseerde
Mostra augustea della romanit moest de parallellie tussen het oude en het nieuwe
imperium onderstrepen. Langs de nieuw aangelegde Via dei Fori Imperiali in Rome
werden marmeren kaarten geplaatst die de groei van beide imperia illustreerden.
Kaiser Augustus 1986; Béranger 1956; Marx 1969; Massner 1982; Mostra
1937; Simon 1986; Walch 1968; Zanker 1987.

Berenike,
dochter van de koning van Kyrene, Magas, en de Syrische vorstin Apama, trad in
247 in het huwelijk met de koning van Egypte, Ptolemaios III Euergetes. Toen haar
echtgenoot kort daarna uittrok voor een veldtocht naar Syrië, beloofde ze dat ze bij
diens behouden terugkeer een haarlok zou offeren in de tempel van Aphrodite. De
farao keerde na vele successen behaald te hebben in 246 behouden terug. De nu
gewijde haarlok verdween uit de tempel en bleek volgens de hofastronoom Konon
op wonderbaarlijke wijze als het sterrenbeeld Coma Berenices in het firmament te
zijn opgenomen.
Het verhaal van de legendarisch mooie haarlok inspireerde de dichter Kallimachos
tot Berenikes plokamoi uit 246, opgenomen in het 4e boek van zijn Aitia. Het slechts
in fragmenten bewaarde gedicht kennen we in een Latijnse bewerking van Catullus
in diens Carmen 66 (midden 1e eeuw v.C.). Uiteraard wordt de geschiedenis in
astronomische traktaten vermeld, onder meer in de Astronomica van Hyginus (begin
van onze jaartelling). Volgens de astronoom Eratosthenes (276-191), geciteerd door
Hyginus, was Berenike een meisje van Lesbos over wie verder niets bekend is. Het
verhaal bracht een grote bloei van de astronomie als wetenschap teweeg.
Het verhaal is in de oudheid niet in de beeldende kunst voorgesteld; wel kennen
we enkele portretten van Berenike uit de regeerperiode van Ptolemaios III, die blijk
geven van haar toen reeds spreekwoordelijke schoonheid. Munten memoreren haar
in verband met de Syrische overwinningen. Een aantal faience vazen uit de 3e eeuw
v.C. (onder meer Allard Pierson Museum Amsterdam) tonen haar in een reliëf met
een horen des overvloeds. Via verloren gegane handschriften van de astronomen is
het zeven sterren tellende sterrenbeeld overgeleverd in middeleeuwse manuscripten.
Het wordt dan voorgesteld als een klimopblad of een spintol.
Het gedicht van Catullus inspireerde Pope tot zijn epische gedicht Rape of the
Lock 1712-14, waarin het verhaal wordt overgebracht naar de eigen tijd. Foscolo
vertaalde dit gedicht in het Italiaans en schreef er een uitgebreid commentaar bij. In
de 20e eeuw is er een verhaal van Arno Schmidt in Leviathan 1948. In de beeldende
kunst kennen we onder meer zeven ‘portretten’ van Strozzi uit de jaren rond 1615.
Hofastronomen in Europa in de 17e en 18e eeuw volgden Konons voorbeeld door
aan het firmament sterrenbeelden te ontdekken als ‘het schild van Sobierski’ (de
redder van Wenen tegen de Turken), ‘Preussens Gloria’ en ‘Brandenburgs Szepter’.
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Lucius Iunius Brutus,
zoon van Tarquinia. Zijn oom Tarquinius Superbus was koning van Rome in de
tweede helft van de 6e eeuw en oefende een schrikbewind uit waarin hij een aantal
Romeinse aristocraten ombracht, onder wie een broer van Brutus. Zelf wist hij te
overleven door zich als onnozel voor te doen (de bijnaam Brutus betekent ‘domkop’).
Wanneer in het paleis van Tarquinius een slang wordt gesignaleerd, zendt de
koning zijn twee zoons, Titus en Arruns, naar Delphi om te vragen naar de betekenis
van dit boze voorteken. Brutus mag zich bij het gezelschap voegen. Livius, naast
Dionysios van Halikarnassos onze belangrijkste bron, meldt het antwoord van het
orakel op deze vraag niet, maar vertelt wel dat vervolgens de vraag wordt voorgelegd
wie van hen heerser over Rome zal zijn. Het orakel antwoordt dat diegene van hen
die als eerste zijn moeder kust, het oppergezag over Rome gaat bekleden. Tarquinius'
zonen nemen zich voor dat terug in Rome een van hen beiden, door loting aan te
wijzen, onverwijld hun moeder zal omhelzen. Brutus echter doet alsof hij struikelt
en beroert met zijn lippen de aarde - de moeder immers van alle levende wezens.
Nadien doet zich het schandaal rond »Lucretia voor. Brutus legt bij het lijk van
Lucretia eindelijk zijn voorgewende onnozelheid af en laat de aanwezigen, onder
wie de geschokte Collatinus, echtgenoot van Lucretia en familielid van Tarquinius,
zweren dat ze de monarchie omver zullen werpen. Het lijk van Lucretia wordt getoond
aan het volk, dat op voorstel van Brutus voor eens en altijd het koningschap afzweert.
Na de verdrijving van de Tarquinii in 510 wordt Brutus gekozen tot consul in de
nu gevestigde republiek. Zijn mede-consul is Collatinus. Wanneer duidelijk wordt
dat deze als lid van de Tarquinii-familie moeilijk anders dan verlangend kan
terugblikken naar het koninklijk bewind, wordt hij onder zware druk gezet, waarna
hij aftreedt en in ballingschap gaat.
De gevaren voor de prille republiek zijn daarmee niet geweken. Jonge aristocraten,
onder wie de twee zonen van Brutus, spannen samen met de Tarquinii, die zich met
een gewapende macht ophouden buiten Rome. Na de ontdekking van dit komplot
kwijt de consul Brutus zich van de taak om de hele groep, zijn eigen zonen incluis,
te laten executeren.
In een daaropvolgend gevecht met de Tarquinii stormen Brutus en Arruns, de
aanvoerder van de Tarquinii-clan, op elkaar af. De twee doorboren met hun speren
elkaars schilden en beiden komen om.
Aldus verhaalt Livius deze legende van de omverwerping van het koninklijk regime
en van het ontstaan van de Romeinse republiek. Hierop wordt tot aan het einde van
de republiek steeds teruggegrepen wanneer de republikeinse instellingen dreigen te
worden vervangen door een monarchale of dictatoriale staatsinrichting. Zo is in de
discussies over de rechtvaardigheid van de moord op Caesar niet zonder betekenis
dat de Caesar-moordenaar »M.I. Brutus uit een geslacht stamde dat zichzelf herleidde
tot deze Brutus, en daarom met de moord op deze aspirant-monarch geacht werd in
de voetsporen te treden van die roemruchte bevrijder van het Romeinse volk.
Er zijn geen voorstellingen van Brutus uit de oudheid bekend. Een uit de
republikeinse tijd stammende bronzen buste in het Capitolijnse Museum te Rome is
ten onrechte als zijn portret geïdentificeerd en in verband gebracht met standbeelden
die in het openbaar, onder meer op het Capitool, waren opgesteld. M.I. Brutus zou
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in zijn huis een portretkop hebben bewaard. Op door hem uitgegeven munten beeldde
hij de vermeende voorvader af.
Valerius Maximus benadrukt Brutus' intelligentie, die blijkt uit het snelle begrip
van de ware betekenis van de orakelspreuk,
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en zijn uiterste gestrengheid - indien nodig zelfs tegenover de eigen kinderen. Het
is een gestrengheid die bijvoorbeeld Dionysios van Halikarnassos te ver gaat. Twijfel
over deze gestrengheid wordt door Vergilius in het zesde boek van de Aeneis ook
Aeneas' vader Anchises in de mond gelegd en is tot in de nieuwe tijd, bijvoorbeeld
bij de 18e-eeuwse historicus Rollin, voorwerp van discussie. Alomgeprezen wordt
daarentegen dat Brutus geduldig zijn tijd kon beiden om het bewind van de Tarquinii
omver te werpen.
Dit laatste aspect verklaart de aanwezigheid van Brutus als toonbeeld van prudentia
in de in 1414 voltooide decoratie van de Anticapella te Siena, in het gezelschap van
o.m. »Fabius Maximus Cunctator, die zo verstandig was om elke veldslag met de in
Italië rondtrekkende troepen van Hannibal te ontwijken. Een enkele maal wordt
afgebeeld hoe Brutus zich in Delphi ter aarde werpt (Ricci 1700-1708 en ca. 1730).
Tiepolo 1728-30 schildert in de reeks doeken voor het Palazzo Dolfin te Venetië hoe
hun tweegevecht Brutus en Arruns het leven kost.
De gestrenge houding tegenover de eigen zoons verschaft Brutus een plaats in de
context van de gerechtigheidstaferelen, bijvoorbeeld een schilderij van C. de Moor
rond 1700 in de schepenkamer van het stadhuis te Leiden en een reliëf van Quellinus
tussen 1650 en 1664 in de Vierschaar van het stadhuis te Amsterdam, in combinatie
met het Salomonsoordeel en een oordeel van »Zaleukos. Een vroeg werk van
Rembrandt (Lakenhal Leiden) stelt volgens sommigen het Brutus-oordeel voor.
Juvenel 1622 combineert in een reeks van vier schilderijen voor het stadhuis te
Neurenberg het Brutus-oordeel met de offerdood van »Curtius, de heldendaad van
»Horatius Cocles en de zelfbeheersing van »Scipio Maior. In de nader te bespreken
Brutus-bewondering in de laatste decennia van de 18e eeuw past het schilderij van
David 1789 waarop het lijk van een geëxecuteerde zoon het ouderlijk huis wordt
ingedragen, in aanwezigheid van een onbewogen Brutus en van jammerende vrouwen.
Een late schildering van de veroordeling van de zonen is er van Lethière 1811. De
veroordeling moet ook deel hebben uitgemaakt van de verloren gegane reeks fresco's
van Ripanda begin 16e eeuw in het Conservatorenpaleis met taferelen uit de vroegste
Romeinse geschiedenis.
De eed van Brutus bij het lijk van Lucretia, in de 15e eeuw een soms prominent
onderdeel van cassone-beschilderingen met als onderwerp Lucretia, wordt in het
artistieke en politieke klimaat van de 18e eeuw een populair thema ten vervolge op
een schilderij van Hamilton ca. 1763, dat grote bekendheid kreeg door gravures van
Volpato en Cunego. Het thema is herhaaldelijk te signaleren op de Salons te Parijs,
met werken van onder meer Beaufort 1771 en Trumbull 1777.
Brutus, de grondlegger van de Romeinse republiek en in meer algemene zin
toonbeeld van gerechtigheid en standvastigheid, is als rechter afgebeeld in een fresco
in de zaal van het Palazzo Vecchio te Florence waar in de 14e eeuw recht werd
gesproken over de leden van de Florentijnse Arte della Lana (wolgilde), en in een
15e-eeuws reliëf in de Loggia della Mercanzia te Siena. Dat men in Florence Brutus
hoog achtte, blijkt voorts uit het opnemen van zijn portret in de galerij van
republikeinse helden, geschilderd door Ghirlandaio 1482-84 in de Sala dei Gigli van
het Palazzo Vecchio.
Het eerste Franse drama met de dood van de zonen is van La Calprenède 1647.
Het werk oogstte veel succes en werd gevolgd door Cathérine Bernard 1690, in wier
stuk de zonen verliefd zijn op een zekere Aquilia. Ook in Madeleine de Scudéry's
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galante roman Clélie 1654-60 is een verliefdheid van de zonen van Brutus - die zelf
wordt opgevoerd als verliefd op Lucretia - aanleiding tot de conspiratie.
Een Latijnse tragedie van Voltaire's leraar Porée 1706 inspireerde de jonge filosoof
wellicht tot zijn Brutus-stuk dat in 1729 na een reis door Engeland onder invloed
van de Cato
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Artus Quellinus, Lucius Iunius Brutus laat zijn zonen executeren, ca. 1650-64, marmeren reliëf, 235
× 170 cm. Vierschaar van het Stadhuis (nu Koninklijk Paleis) te Amsterdam. De executie vindt plaats
tegen de achtergrond van de door Brutus gestichte tempel van Iupiter in aanwezigheid van de god
zelf (met adelaar en zijn schenkster Hebe) en bij een beeld van de wolvin die »Romulus en Remus
zoogt.
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van Addison 1613 en van het Brutus-stuk van Lee 1680 werd geschreven. Dramatisch
hoogtepunt, want resultaat van een tweestrijd tussen affectie en plichtsbetrachting,
is de executie van de zonen. Het werk, waarin Brutus wordt opgevoerd als verdediger
van de republikeinse vrijheid, verscheen in 1738-39 te Amsterdam en werd nagevolgd
door de Engelse toneelauteurs Bond 1733 en Duncombe 1734. Het stuk oogstte
vooral vanaf 1786 met politiek geladen heropvoeringen grote roem en samen met
het doek van David maakte het Brutus tot een idool van de Franse Revolutie. Op
instigatie van David werd een kopie van de ‘Brutus’ uit Rome, vervaardigd door
Boiston 1792, in de Nationale Conventie opgesteld. Velen kozen in deze geest als
nieuwe roepnaam ‘Brutus’ - en ook andere zoals ‘Gaius Gracchus’ - in plaats van
de oude, nu verfoeide christelijke doopnaam. Geïnspireerd door Voltaire schreef
Conti 1743 een Italiaans drama. Alfieri, geprikkeld door de hernieuwde populariteit
van Voltaire's stuk, schreef in 1787 zijn Bruto Primo en droeg het op aan George
Washington. Politiek geladen is voorts de Brutus-tragedie van Downman 1779.
Hooft schreef in 1609 ter viering van de wapenstilstand met Spanje een
Brutusgedicht, waarin hij benadrukte dat het nog geen vrede was, en de toestand dus
even bedrieglijk als na Brutus' eerste uitroeping van de republiek. De
opera-geschiedenis tenslotte telt in de 18e eeuw enkele Brutus-stukken: Gaillard
1745, Logroscino 1750 en Niccolini 1799.
Bätschmann 1986; Germer/Kahle 1986; Herbert 1972; Morpurgo 1930;
Mossé 1989; Rosenblum 1961.

Marcus Iunius Brutus
(85-42) beschouwde zich als een afstammeling in rechte lijn van »L.I. Brutus, die
een einde had gemaakt aan de monarchie. In de machtsstrijd tussen Caesar en
Pompeius schaarde hij zich aan de zijde van de laatste. Toen »Pompeius in 48 bij
Pharsalos was verslagen, werd Brutus' leven gespaard door Caesar, die zich ook
nadien tegenover hem gunstig gezind toonde. Desalniettemin spande Brutus met
andere senatoren, onder wie Cassius, samen tegen Caesar, omdat deze zich als een
alleenheerser ging gedragen en er zelfs van verdacht werd aspiraties naar het
koningschap te koesteren. De samenzwering resulteerde in de moord op Caesar
tijdens een senaatszitting op de Iden van maart 44.
In de beroeringen na deze moord kreeg Marcus Antonius, de gewezen rechterhand
van Caesar, in Rome de macht in handen. Brutus moest de wijk nemen en verzamelde
een strijdmacht, die in 42 bij Philippi (Noord-Griekenland) door de troepen van
Marcus Antonius en Octavianus werd verslagen. Na de nederlaag sloeg hij de hand
aan zichzelf.
In de historiografie treedt Brutus naar voren als een idealist die een strikte juridische
en politieke ethiek in acht neemt. Tot de deelneming aan het komplot tegen Caesar
laat hij zich niet uit verlangen naar macht overhalen, maar ter verdediging van de
instellingen van de republiek. Cicero gaf hem in brieven te verstaan dat hij na de
moord meteen zou moeten afrekenen met Caesars handlangers, en voorspelde hem
dat hij anders terrein zou verliezen. De beoordeling van Brutus wordt uiteraard
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bepaald door de uiteenlopende opvattingen over de figuur van Caesar en diens
vermoording: lafhartige en door eigenbelang van de senatoriale elite ingegeven
aanslag op de redder van Rome, of gerechtvaardigde tirannenmoord. Dio Cassius
schrijft onwelwillend over Brutus, feller nog is Valerius Maxi-
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mus. Nobel is Brutus daarentegen bij Ploutarchos, die de onstuitbare opkomst van
Caesar schildert als een planmatige stormloop tegen de republikeinse instellingen,
en edeler nog is hij in Lucanus' tegen Caesar gerichte epos Pharsalia uit het midden
van de 1e eeuw n.C.
Dante, die een verdediger is van een door God gewilde universele monarchie en
het door Caesar gegrondveste Imperium Romanum ziet als een voorloper daarvan,
plaatst in het Inferno-deel van zijn Divina commedia Brutus in de diepste hellekring,
samen met de andere komplotteur Cassius en met Judas Iskarioth. Salutati volgt in
zijn De tyranno 1400 Dante in diens veroordeling. Latere, meer republikeinsgezinde
en bovendien door Cicero's geschriften beïnvloede Florentijnse humanisten als Bruni
en Landino stemmen niet in met Dantes veroordeling. De Brutus-buste van
Michelangelo werd in 1537 besteld door kardinaal Ridolfi als eerbewijs aan Lorenzino
de' Medici, omdat deze zijn neef Alessandro, die in Florence de macht aan zich had
getrokken, had vermoord. Lorenzino werd na deze daad geprezen als de ‘Bruto
toscano’.
Ook in later tijd blijft de waardering van Brutus afhankelijk van die van Caesar.
We verwijzen daarvoor naar »Caesar en volstaan hier met werken waarin Brutus op
de voorgrond treedt of althans een eigen waardering krijgt. Uitingen van
Brutus-bewondering zijn er in de Pindarick Ode 1656 van Cowley en in Gulliver's
Travels 1726 van Swift. Deze auteur laat tovenaars in Laputa Brutus oproepen voor
Gulliver, die voorts spreekt met andere grote tegenstanders van tirannie en heerszucht,
zijn voorvader Brutus, »Sokrates, »Epameinondas, »Cato Uticensis en Thomas More,
die een zesmanschap vormen ‘to which all the ages of the world cannot add a seventh’.
In Bayle's Dictionnaire Critique et Historique 1695-97 wordt geen sympathie betuigd
voor Caesar, maar wordt Brutus toch verweten dat hij zijn weldoener heeft gedood.
Gibbon schrijft in 1765-66 in zijn postuum gepubliceerde Character of Brutus dat
hij niet alleen een verstandige en weldoende heerser doodde, maar bovendien na
diens dood onmachtig bleek orde op zaken te stellen.
Ook in het theater hebben de stukken rond Brutus als Caesar-moordenaar veelal
een duidelijk politieke strekking. Vooral in de Verlichting verheffen de
toneelschrijvers Brutus tot held tegenover Caesar als tiran. Geeft Voltaire in La mort
de César 1731 aan het conflict tussen de twee door vriendschap verbonden mannen
nog de wending van een botsing tussen affectie en plicht, in de stukken van Conti
1751, Brawe 1768 en Bodmer 1782 is Brutus een held zonder meer. De tegenstelling
tussen vrijheid en tirannie staat ook centraal bij Alfieri, die zijn stuk uit 1789 opdroeg
aan het Italiaanse volk dat helaas nog niet naar vrijheid hunkerde. Deze Bruto Secondo
was het laatste politieke drama van Alfieri voordat deze zich, de gevolgen van de
Franse Revolutie overziende, van dit genre afwendde. Leopardi geeft een lofprijzing
op Brutus in zijn ode uit 1824.
In een aantal literaire teksten vinden we reflecties over staat en individu, roem en
nutteloosheid, voorgedragen in de vorm van overpeinzingen van Brutus voor zijn
zelfmoord: aldus onder meer Leopardi in een Canzone uit 1821 en romans van Bentley
1936 (Freedom Farewell) en Fuller 1957 (Brutus Orchard).
Clarke 1981; Gordon 1957; Martin 1988; Schuckert 1989.
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Gaius Iulius Caesar
(100-44) is de zoon van een gelijknamige vader en van Aurelia, een nicht van »Marius.
De familieband met Marius droeg ertoe bij dat Caesar bij zijn eerste politieke optreden
de zijde koos van de Populares (»Marius & Sulla). In 84 huwde hij met Cornelia,
dochter van de machthebber van dat moment, Cinna. Als diens schoonzoon
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kwam hij in ernstig gevaar toen Sulla de macht greep en het overwicht van de
conservatieve senaatspartij, de Optimaten, herstelde. Hij wenste zich niet van Cornelia
te laten scheiden en werd uiteindelijk door Sulla begenadigd.
Op een tocht naar Rhodos, waar hij zijn opleiding in de retorica wilde voltooien,
viel hij in handen van zeerovers, een verhaal dat in de geschiedschrijving enigszins
is opgesmukt. Hij betaalde een losgeld, maar zegde nog in gevangenschap de piraten
brutaalweg aan dat hij zich zou wreken. Onmiddellijk na zijn vrijlating verzamelde
hij inderdaad schepen en joeg hij de piraten naar de kelder. Na een verbljf in het
Oosten, waar hij onder meer deelnam aan de strijd tegen »Mithridates, keerde hij
terug naar Rome.
In de carrière die hij dan begint maakt hij zich in brede kring geliefd door zijn
grote vrijgevigheid. Zo biedt hij als aedilis het Romeinse volk grootscheepse spelen
aan. Dit brengt hem regelmatig in financiële problemen, waaruit hij steeds wordt
gered door vrienden. In later jaren zal de schatrijke Crassus hem de helpende hand
reiken en weet hij een nieuw vermogen te verwerven als propraetor in Spanje. In 63
wordt hij pontifex maximus, een prestigieuze religieuze functie die men voor het
leven bekleedde.
In de Senaat staat hij tegenover de Optimaten, de conservatieve partij, en vooral
tegenover »Cato Uticensis. Zo is er een botsing inzake de vraag hoe te handelen met
de aanhangers van »Catilina die een opstand beraamd had. Caesar - door sommige
auteurs is beweerd dat hij zelf enige tijd zou hebben behoord tot de samenzweerders
- bepleit dat wordt volstaan met arrestatie en verbanning, maar Cato en Cicero krijgen
gedaan dat de Senaat zich uitspreekt voor de doodstraf. In 63 wordt Caesar in
verlegenheid gebracht door het merkwaardige schandaal rond Clodius Pulcher. Deze
agressieve en gevreesde volksmenner was het huis van de pontifex maximus
binnengedrongen om zich met Pompeia, na het overlijden van Cornelia de tweede
vrouw van Caesar, te kunnen verenigen. Caesar laat zich van Pompeia scheiden maar
dringt niet aan op maatregelen tegen Clodius Pulcher en zou zich later, in de
machtsstrijd met »Cicero en met »Pompeius, zelfs van Clodius' benden hebben
bediend.
In 60 verovert hij de hoogste openbare functie, het consulaat, waarin hij zijn
medeconsul, een vertegenwoordiger van de Optimaten, Calpurnius Bibulus, zozeer
overvleugelt dat men volgens Suetonius in die dagen spreekt van de twee consuls
Iulius en Caesar. Hij heeft zich inmiddels verbonden met de twee machtigste mannen
van Rome: Crassus die met zijn enorme rijkdommen het politieke toneel kan
manipuleren, en »Pompeius die gedurende zijn veldtochten in het Oosten grote roem
en aanhang heeft vergaard. De band met de laatste wordt verstevigd, doordat Caesar
zijn dochter Iulia ten huwelijk geeft aan deze grote veldheer. Als consul weet hij een
landverdelingswet door te drijven die plebejers en veteranen landerijen uit staatsbezit
verschaft.
Met de steun van Crassus en Pompeius worden speciale wettelijke maatregelen
geforceerd die Caesar buitengewone bevoegdheden verschaffen: hij krijgt voor
langere termijn de opperheerschappij over Gallia Cisalpina (het deel van het Italische
schiereiland vanaf de Rubicon tot de Alpen), Illyrië en Gallia Transalpina (dan nog
slechts Gallia Narbonensis, de Provence). De buitengewone bevoegdheden worden
na overleg tussen de leden van het triumviraat te Lucca verlengd.
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Het militaire genie Caesar onderwerpt in die jaren grote delen van
Noordwest-Europa. Hij doet zelf in het traktaat Commentarii de Bello Gallico verslag
van zijn veldtochten, achtereenvolgens tegen de Germanen onder Ariovistus die
worden verslagen bij Besançon, tegen stammen in het huidige Noord-Frankrijk en
België en tegen de Armorici en Veneti in het huidige Normandië en Bretagne. Caesar
beschrijft ook de twee invasies in Brittannië. De eerste leidt tot niets, bij de
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tweede wordt aan de bewoners van het zuidelijk deel van het eiland een schatting
opgelegd. Caesar krijgt vervolgens te maken met invallen van de Germanen en met
opstanden van de Belgen, waarbij Ambiorix uit het land van de Tungri (omgeving
van Tongeren) een belangrijke rol speelt. Tenslotte gaat de gevaarlijkste dreiging uit
van de verenigde Galliërs onder leiding van Vercingetorix, die uiteindelijk bij Alesia
(het huidige Auxois) wordt verslagen en zich moet onderwerpen. Caesar is dan heer
en meester over een uitgestrekt gebied, dat in het vervolg een enorme machtsbasis
blijkt te zijn.
Als hij met zijn legioenen in Gallia Cisalpina is teruggekeerd, tekent zich het begin
van de finale machtsstrijd af. De Senaat, die zich intussen heeft verzekerd van de
steun van Pompeius, weigert Caesar een verlenging van zijn bevoegdheden en staat
hem ook niet toe dat hij buiten de stad Rome dingt naar een nieuw consulaat: de
kandidaat zal zich daartoe zonder legioenen en bevoegdheden naar Rome moeten
begeven, waar hem overigens ook nog processen te wachten staan. Onder dreiging
van Caesars macht is Pompeius intussen tot enige consul gekozen.
Caesar neemt nu een beslissende stap en overschrijdt met zijn troepen de begrenzing
van het hem toegewezen Gallia Cisalpina, de Rubicon. Deze oversteek is door diverse
schrijvers gedramatiseerd. Zo beschrijft Suetonius hoe Caesar zich voor de oversteek
overgeeft aan overpeinzingen. Hem verschijnt een reusachtige gestalte, die de trompet
van een soldaat grijpt en onder trompetgeschal de rivier doorwaadt. Met de woorden
‘alea iacta est’ (de teerling is geworpen: regel uit een verloren gegaan stuk van
Menandros, waarmee bedoeld wordt dat de zaak beslist is) trekt nu ook Caesar de
rivier over.
Onder »Pompeius is beschreven hoe de burgeroorlog zich ontwikkelt en eindigt
met de overwinning van Caesar bij Pharsalos in 48. Caesar achtervolgt Pompeius tot
in Egypte, maar verneemt daar dat deze bij aankomst in dat land is vermoord. Dat
hem het hoofd van zijn grote tegenstander als trofee wordt aangeboden gaat hem te
ver: hij wendt zich af. Volgens Plinius toont hij nog op andere wijze grootmoedigheid.
Hij verbrandt de brieven van Pompeius zodat hij zich van de mogelijkheid berooft
diens medestanders te vervolgen: een handelwijze die ook door Seneca in De ira
wordt geprezen.
In Egypte intervenieert Caesar in de daar woedende strijd om de troonopvolging
tussen Ptolemaios XIII en diens zuster »Kleopatra ten gunste van de laatste. Hij knoopt
met haar een liefdesverhouding aan waaruit Caesarion wordt geboren. In Klein-Azië
stelt hij orde op zaken door de zoon van »Mithridates, Pharnakes, te verslaan: zijn
bliksemsnelle overwinning in 47 bij Zela (Noordoost-Turkije) rapporteert hij met de
via Suetonius bekende woorden ‘veni vidi vici’ (ik kwam, zag en overwon). Caesar
keert naar Rome terug, waar hij als dictator en vervolgens als consul de vrije hand
krijgt. Tenslotte vernietigt hij de laatste troepen van de Optimaten onder Metellus
Scipio bij Thapsus in 46; Cato pleegt zelfmoord in Utica.
Zijn uiteindelijke terugkeer in Rome wordt glans bijgezet met een grootse
triomftocht die de overwinningen in de afgelopen jaren in Gallië, het Oosten, Egypte
en Noord-Afrika moet memoreren. Vercingetorix wordt gevankelijk meegevoerd;
hij zal kort erna worden vermoord. Caesar wordt voor tien jaar met de macht van
dictator bekleed en krijgt die functie tenslotte voor het leven. Hij is dan feitelijk
alleenheerser. Zijn aandacht gaat nu uit naar consolidatie van het rijk en van zijn
macht. Hij reorganiseert het geldstelsel, voert een nieuwe tijdrekening in (die pas
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onder paus Gregorius de Grote zal worden verbeterd) en beijvert zich voor de
verfraaiing van Rome. Tegelijk ook gaat hij zich volgens tijdgenoten in vele opzichten
gedragen als een koning en tooit hij zich met een aan Alexandros ontleende gouden
diadeem. Suetonius geeft als sprekend voorbeeld van aanmatigend gedrag dat hij
niet van zijn gestoelte opstaat, als de Senaat voor hem ver-
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schijnt. Zijn verhouding met Kleopatra, in Rome opzichtig aanwezig, kan ertoe
hebben bijgedragen dat op hem de verdenking van koninklijke aspiraties was komen
te rusten.
Op de Iden van maart in het jaar 44 wordt hij vermoord door enkele conspirerende
senatoren, onder wie »M.I. Brutus en Cassius. Suetonius vermeldt voortekenen van
die naderende moord en citeert een voorspelling

Omgeving van Giulio Romano, Caesar laat de brieven van Pompeius verbranden, ca. 1531-32,
plafondschildering in de Saletta di Cesare in het Palazzo del Te in Mantua.

van de waarzegger Spurinna dat hem niet later dan die 15e maart onheil zal treffen.
Suetonius geeft ook details omtrent de moord, die vermoedelijk in of bij het theater
van Pompeius plaatsvond: tegen Brutus riep hij in het Grieks ‘ook gij, mijn zoon’.
In het machtsvacuüm na deze moord kan Marcus Antonius met een grote lijkrede de
stemming van het volk keren tegen Brutus en diens medestanders.
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Suetonius besluit zijn biografie met beschrijvingen van Caesars persoonlijke moed,
die in later tijd in de aandacht zijn gebleven. Zo is er het verhaal dat Caesar in
Alexandrië tijdens een aanval van de vijanden eerst van een brug in een boot springt
om, als deze overbelast raakt, zich zwemmend te redden. Hij zou daarbij documenten
boven het water hebben gehouden en de generaalsmantel tussen de tanden.
Door alle eeuwen heen is verschillend geoordeeld over de vraag of Caesar vanaf het
begin van zijn carrière planmatig heeft gestreefd naar de alleenheerschappij - zo
onder meer Cicero, Ploutarchos en Suetonius - of dat die alleenheerschappij zich als
het ware aan hem opdrong, toen hij vanuit Gallië naar het Italische schiereiland
terugkeerde en de mogelijkheid onder ogen moest zien dat hij, met roem en krijgsbuit
overladen en vergezeld van de hem toegewijde legioenen, in Rome zou moeten
buigen voor Pompeius en voor het gezag van een hem vijandig gezinde Senaat.
Ook varieert de beoordeling van Caesars karaktereigenschappen. In positieve
geschriften worden de ‘clementia et liberalitas Caesaris’ geroemd. Meer geloof kan
men hechten aan de stelling dat het vertoon van clementie en vrijgevigheid
instrumenten waren om onder plebejers, aristocraten en militairen een aanhang te
kweken. In ieder geval was hij zeer doortastend en energiek, onverschrokken en
uitermate zelfbewust. Zo wordt verteld dat hij te paard voortrijdend aan meerdere
secretarissen gelijktijdig verschillende brieven dicteerde. Ook gaat het verhaal dat
hij tijdens een veldtocht in het Oosten zich anoniem door soldaten liet overzetten
over een stormachtige Bosporos. Toen de bemanning angstig werd stelde hij hen
gerust met de mededeling dat ze immers Caesar aan boord hadden. In zijn ijdelheid
koesterde hij een minutieuze zorg voor zijn uiterlijk. Hij betreurde zijn kaalheid en
zou volgens Suetonius lauwerkransen vooral dragen om zijn kaalheid te maskeren;
Dio Cassius ziet die als een instrument tot vergoddelijking.
In de politiek had hij weinig scrupules. In de kwestie van de landuitdeling zette
hij consul Cicero voor het blok met de bedoeling een wig te drijven tussen de consul
en de mede-senatoren, die van zo'n voor hen ongunstige maatregel niet zouden willen
weten, of hem de vijandschap te bezorgen van de plebejers en soldaten die Cicero
zo'n blokkade niet zouden vergeven. Hij zou zijn politieke macht hebben ‘gekocht’
door het verbond met Crassus, die met zijn puissante rijkdom het politieke toneel in
Rome naar zijn hand kon zetten.
In de Italiaanse renaissance zijn de meningen over Caesar zeer verdeeld. Petrarca
schetst Caesar in zijn Trionfi onder meer als slachtoffer van de liefde (»Kleopatra).
Voor Dante was Caesar de grondvester van het Romeinse wereldrijk dat alleen maar
kon worden opgevolgd door het wereldomspannende christendom, en had hij het
voorbeeld geschapen voor een nieuwe universele monarchie. In de Divina commedia
(Paradiso 6) handelt hij na de oversteek van de Rubicon zo snel ‘dat tong noch pen
het zouden kunnen beschrijven’. Brutus en Cassius verkeren uiteraard in de hel, in
gezelschap van verraders van vrienden en weldoeners zoals Judas Iskarioth (Inferno
34). In De vulgari eloquentia stelt Dante Frederik Barbarossa als nieuwe Caesar
voor, hetgeen Ariosto in de Orlando Furioso zal herhalen. Dante heeft met zijn
lofprijzingen de humanisten van het Quattrocento lange tijd afgehouden van kritiek
op Caesar en van de verdediging van de Caesar-moordenaar Brutus. Wanneer de
republieken van Florence en Venetië echter worden bedreigd door de aanspraken
van de Visconti-monarchie en van andere potentaten die een ware Caesar-cultus
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bedrijven, nemen vooral de Florentijnse humanisten (bijvoorbeeld Poggio Bracciolini
contra Del Monte ca. 1440) de verdediging van de republikeinse waarden op zich
door de moord op de tiran Caesar goed te keuren.
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Hugutio van Pisa rangschikt Caesar ondanks zijn gaven onder de Sodomieten in de
hel op grond van een door Suetonius vermelde geschiedenis dat de veldheer voor
koning Nikomedes van Bithynië zou hebben gebogen en als ‘koningin’ zijn
opgetreden, d.w.z. zijn liefdesbed hebben gedeeld. De gretige seksuele gedragingen
tegenover vrouwen èn mannen zijn breed uitgesponnen door Suetonius; in later tijd
blijven ze meestal buiten beschouwing.
Sympathie voor Caesar constateren we bij op expansie gerichte heersers. In de
Kaiserchronik 1135-50 wordt Caesar opgevoerd als voorloper van de Duitse keizers.
Ook in Schedels Weltchronik is een dergelijke dynastieke opvatting speurbaar. Aan
het Bourgondische hof spiegelde men zich graag aan de daden van Caesar zoals
beschreven in Li faits des Romains 1213, dat met name Lucanus' Pharsalia 42-43
weerspiegelt en bepalend is voor het middeleeuwse Caesarbeeld. Karel de Stoute
werd in 1467 door Jean Molinet in een gedicht over de ‘Neuf Preux’ (»Alexandros)
aangezet om een voorbeeld te nemen aan Caesar. De Habsburger Maximiliaan liet
zijn hofgeschiedschrijver Cuspidianus een ingewikkelde genealogie vervaardigen,
waarin de afstamming van zijn familie van Caesar zou worden aangetoond: De
Caesaribus, een postuum in 1540 verschenen werk dat tevens dient als vorstenspiegel.
Elyot hield met zijn The Governour 1531 een vorstenspiegel voor aan de koning van
die tijd, Hendrik VIII. In dezelfde geest is er Higgins, The Mirror of Magistrates
1587. Frederik de Grote nam een voorbeeld aan Caesar als veldheer en als moreel
leider van zijn volk, hetgeen hij in zijn Antimachiavel uiteenzet. Op Sint-Helena
dicteerde Napoleon I een analyse van de militaire daden van Caesar, en Napoleon III
schreef in 1865-66 een Caesar-biografie, waarin de nadruk op de Gallische
veroveringen ligt. Mussolini vergeleek zijn mars op Rome graag met het oprukken
van Caesar vanaf de Rubicon, terwijl het grote aantal opvoeringen van het
Shakespeare-stuk in nazi-Duitsland en een roman van Bernt von Heigeler 1941
eveneens blijk gaven van een verering voor de grote veldheer.
Het oudste renaissancestuk over de moord is de Latijnse tragedie van Muret 1549,
in 1561 door Grévin vertaald en bewerkt in het Frans en in 1645 in het Nederlands
vertaald door Michaëlius. In dit stuk, in de stijl van Seneca, worden de gebeurtenissen
rond de moord behandeld; Caesar eindigt in de hemel en de tirannenmoord blijkt
afkeurenswaardig. In de bewerking van dit stuk door de Italiaan Pescetti 1594 wordt
de opkomst en ondergang van de grote heerser gebracht als een bewijs van de ijdelheid
van al het aardse. De drie stukken van Garnier waarin Caesar wordt opgevoerd of
anderszins een rol speelt (Porcia 1568, Cornelia 1574 en Marc Antoine 1578), zijn
waarschuwingen tegen de verwoestende religieuze twisten in Frankrijk. Uitgesproken
Caesar-vriendelijk is het drama van Brülow 1616. Voor andere politiek geladen
stukken over de tirannenmoord, vooral die waarin de reflecties op deze moord gestalte
krijgen via de tegenstelling tussen Caesar en Brutus (zo bij Voltaire, Brawe, Conti
en Alfieri), wordt verwezen naar »M.I. Brutus. In een ‘Schulcomödie’ van Frischlin
1585 verzoenen Caesar en Cicero zich in de Hades en geven ze een beschouwing
ten beste over de moderne uitvindingen van de Germanen zoals het harnas; de Duitsers
blijken zeker zo beschaafd als de Romeinen.
Het op Ploutarchos' biografieën van Caesar, Brutus en Cicero gebaseerde drama
ca. 1599 van Shakespeare die de heerser opvoert als een enigmatisch man, mist een
politieke lading. Caesar is, hoe groot ook, niettemin onderhorig aan het noodlot en
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komt door de gang der gebeurtenissen in een niet goed te voorziene situatie die hem
het leven kost.
In de barok wordt Caesar, zoals zoveel helden uit de oudheid, als galante held
middelpunt van liefdesverwikkelingen, bijvoorbeeld in de roman L'Illustre
Amalazonthe van Desfontaines 1645, en in de onder »Kleopatra te behandelen stukken
die zijn verhouding
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Triomftocht van Caesar, ca. 1500, gravure uit de werkplaats van Andrea Mantegna naar een van diens
negen doeken voor het Palazzo Ducale te Mantua.
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met deze vorstin tot onderwerp hebben. Een tragedie van Georges de Scudéry 1634
is voornamelijk een ‘debat des idées’ over stoïcisme en epicurisme.
Essayistische en belletristische teksten die met Caesar verband houden zijn, zoals
reeds bleek, dikwijls politiek geladen. Veel van deze teksten worden behandeld onder
»Porcia en Brutus en onder »Cato Uticensis, een andere prominente
Caesar-tegenstander. Montaigne meent in zijn essay uit 1578 op grond van de lectuur
van De bello Gallico dat Caesar zich te veel door passie en vrees voor verlies laat
leiden. Montesquieu signaleert de machtshonger van Caesar. Loots schetst in een
beschrijving van de Bataven ten tijde van Caesar uit 1805 de weerstand tegen de
Franse bezetters.
Als nationale Italiaanse held en als prijzenswaardig autocraat wordt Caesar
opgevoerd in het stuk van Corradini 1902, verfilmd door Guazzoni in 1914. Dezelfde
regisseur had echter in 1910 de vermoording van Caesar verfilmd naar de uitgesproken
Caesar-vijandige Bruto Secondo van Alfieri. Eerdere Caesar-films zijn er van Meliès
1907 en Pastrone 1909; verfilmingen van de tragedie van Shakespeare zijn er van
Bradley 1949 en Mankiewicz 1953. Nogin een ander medium is Caesar prominent
aanwezig, te weten in stripboeken: in de meeste Asterix-verhalen van Goscinny en
Uderzo staat hij, de grote machthebber, machteloos tegenover het verzet van de
Galliërs van Asterix' stam.
In de muziekgeschiedenis speelt vooral de confrontatie met Kleopatra een rol. Een
opera van Pacini/Ferretti 1821-22 over die episode had veel succes. Voordien kennen
we onder meer van Sertorio Giulio Cesare in Egitto (tussen 1672 en 1677) en Giulio
Cesare van Händel/Haym 1724 (met Cornelia en Kleopatra) naar Bussani's tekst
voor Sertorio. Dat libretto deed ook dienst voor opera's van onder meer Giacomelli
1735 (bewerking van het libretto door Goldoni) en Piccinni 1770. Onlangs werd een
Caesar-opera van Salieri ontdekt. In het Duits is er een libretto van Feind, Der durch
den Fäller des grossen Pompejus erhöhte Cäsar 1710. Schumann schreef in 1851
muziek bij het stuk van Shakespeare. Een opera van Malipiero op eigen libretto 1936
volgt dit drama.
In het nationalisme van de 18e en 19e eeuw worden tegenstanders als Vercingetorix
en Ambiorix naar voren gehaald als nationale symbolen, dit uiteraard niet in het
voordeel van Caesar. In de Lage Landen speelt »Civilis, de leider van de Bataafse
opstanden van 69 n.C., een vergelijkbare rol, in Duitsland »Arminius. Voor Ambiorix
werd in ‘zijn’ stad Tongeren in 1866 een monument opgericht. Caesar, Ambiorix en
de opstandige Bataven werden literair vereeuwigd door onder meer Zetterman ca.
1850, Winkeler 1883 (Ambiorix), Van Lennep 1838-45 in Almart en onze voorouders,
Gerrits 1854 en Van Rooy 1943 (Ambiorix). Frankrijk beleefde een cultus rond
Vercingetorix, waarbij een tekening van Delacroix 1829 een belangrijke rol speelde.
De opgravingen van Alesia kregen het gewicht van een ideologische zoektocht naar
het nationale verleden.
In de literaire expressies van de 20e eeuw worden nieuwe biografische
perspectieven op Caesar geopend (bijv. Wilder, The Ides of March, 1948: een
verzameling fictieve documenten rond de laatste levensmaanden) of gaat het om een
politiek-satirische behandeling zoals bij Brecht 1938 (Die Geschäfte des Herrn Julius
Cäsar) en 1948. Shaw schetst Caesar in zijn stuk over Kleopatra 1901 als een oude,
ietwat belachelijke gentleman.
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In de kunst van de oudheid kennen we Caesar met name dankzij munten, portretten
in marmer en enige historische reliëfs. Hij was de eerste die bij leven een standbeeld
op het Forum mocht laten opstellen op grond van een senaatsbesluit. In de door hem
ontwikkelde bouwactiviteiten speelde de propaganda een belangrijke rol. Het nieuw
aangelegde en door Augustus voltooide Forum Iulium bevat een tempel voor Venus
Genetrix, de stammoeder van Rome en van het geslacht van de Iulii.
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In de kunst van de middeleeuwen houden veel afbeeldingen van Caesar verband met
de ‘Neuf Preux’ (»Alexandros) of met de ‘Vier Wereldrijken’ (»Dareios). De
negatieve beoordeling van Caesar in de Italiaanse renaissance vindt een vroege
uitdrukking in de vroeg-15e-eeuwse Anticapella in het Palazzo Pubblico te Siena.
Pompeius en Caesar worden hier naast elkaar afgebeeld en beschreven als
afschrikwekkende voorbeelden van tweespalt resp. eerzucht. De slag bij Pharsalos,
de triomf, de dood en de aanbieding van het hoofd van Pompeius vinden we op
cassoni van de 15e-eeuwse, zogenaamde Anghiari-Meester, mogelijk naar de Gesta
Romanorum of rechtstreeks naar Lucanus. Een verheerlijking van Caesar, geïnspireerd
door de illustraties in handschriften van Li Faits des Romains, is de serie van vier
tapijten die ca. 1465-70 te Doornik werd vervaardigd voor een Bourgondische
hoveling (nu Historisches Museum Bern): de overwinningen ten noorden van de
Alpen, de burgeroorlog, een triomfale intocht van Caesar en Caesar tussen zijn
moordenaars in de Senaat. Mantegna werkte van 1486 tot 1492 in opdracht van de
Gonzaga's te Mantua aan negen grote doeken waarop zo'n volledige triomftocht werd
vastgelegd. Via houtsneden en gravures (onder meer van Andrea Andreani 1598-99)
kregen deze doeken, sinds 1629 in het bezit van het Engelse koningshuis, een grote
invloed op de vormgeving van de triomfale ‘entrées’, waarmee in de 16e eeuw de
vorsten bij bijzondere gelegenheden in de steden werden ingehaald. Ook kleinere
vorsten spiegelden zich in hun paleisdecoratie aan Caesar. Zo bracht Fogolino in
1532-33 vier Caesar-scènes aan in het bisschoppelijke Castello del Buonconsiglio
te Trente: de vier plafondschilderingen, waaronder de voorstelling hoe Caesar zich
afwendt als hem het hoofd van Pompeius wordt gebracht, zijn geordend rond het
wapen van de vorst-bisschop. Kerkelijk-vorstelijk is ook de omgeving waarin Götz
1604 een reeks Caesar-reliëfs aanbracht: de kapittelzaal van de slotkerk op de
Marienburg te Würzburg. In de Saletta di Cesare van het Palazzo del Te te Mantua
bevat de centrale plafondschildering, naar een ontwerp van Giulio Romano 1531-32,
de verbranding van Pompeius' brieven. Met de kleinere fresco's van de
grootmoedigheid van »Scipio Maior en Alexandros met de boeken van Homeros is
de decoratie in deze zaal een lofprijzing op de deugden en cultuur van Federico
Gonzaga of van de in Mantua verwachte gast Karel V. Een iconografisch rijke serie
is die van een schilder uit de kring van Perino del Vaga 1553-61 in het Palazzo
Stati-Cenci te Rome met onder meer het zelden uitgebeelde tafereel hoe Caesar zich
in Alexandrië zwemmend redt. Laguerre 1692-94 decoreerde het trappenhuis van
Chatsworth met Caesar-voorstellingen, o.a. de vermoording. De apotheose op het
plafond verwijst naar de grote daden van de opdrachtgever, de eerste hertog van
Devonshire.
De oversteek van de Rubicon in de Kaisersaal van de Neue Residenz te Würzburg
maakt deel uit van een programma dat een lofprijzing is van de goede vorst, de
prinskeurbisschop Schönborn: Seidl schilderde 1707-09 Caesar naast »Augustus,
Vespasianus, »Hadrianus en Marcus Aurelius en de minder bekende 3e-eeuwse
keizers Alexander Severus, Philippus Arabs en Probus.
Het motief van Caesar die zich afwendt van het hoofd van Pompeius, een handeling
die getuigt van het zo vaak geprezen ontbreken van wraakzucht, is vooral te vinden
in de Italiaanse kunst van de 16e tot de 18e eeuw: onder meer bij Palma il Vecchio
ca. 1530, Celesti ca. 1700 en Tiepolo 1744. Later en elders zijn er doeken van onder
meer Lagrenée 1767 en Jacobs 1808 (Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel).
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Fersch schilderde ca. 1553 het zeldzame thema van Vercingetorix; als pendant is
Mucius Scaevola bij Porsenna voorgesteld. Vien schilderde in 1767 hoe Caesar in
Cadiz een standbeeld van Alexandros zag en zich beklaagde nog onbekend te zijn
geweest op een leeftijd dat deze reeds roem had vergaard.
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Het doek was bestemd voor Stanislaw II Augustus Poniatofski, koning van Polen,
en uitdrukking van diens verlangen zich te spiegelen aan grote voorgangers. De
dramatische gebeurtenissen rond de dood van Caesar, voordien in de kunst nauwelijks
aanwezig (een cassone van Jacopo del Sellaio ging verloren), keren in de 18e en 19e
eeuw regelmatig terug, bijvoorbeeld bij Lagrenée 1763 en bij Zoboli, die in 1724 in
twee pendanten de dood van Caesar en van Pompeius schilderde. Door republikeinse
gevoelens geïnspireerd is waarschijnlijk het werk van Camuccini, die al in 1793
opdracht kreeg tot het schilderen van de vermoording maar pas in 1804 tot een
definitieve vormgeving kwam; pendant is een doek met de dood van »Verginia.
Latere schilderijen, van gelauwerde schilders met veel opdrachten van het hof,
drukken juist de gruwelijkheid uit van de moord op een zo superieur personage:
bijvoorbeeld Court 1827 (het lijk van Caesar opgebaard op het Forum), Gérôme 1867
(het lijk in de Senaatszaal), Gagliardi 1857 (het tumult rond het opgebaarde lijk),
Piloty 1865 en Rochegrosse 1887 (de moord zelf). Een ander thema dat na schilderijen
van onder meer Lelu 1793 tot in de 19e eeuw aandacht geniet, is de koelbloedigheid
van Caesar als hij over de Bosporos wordt geroeid: ze was in 1855 het voorgeschreven
onderwerp voor de Prix de Rome.
Bullough 1964; Chevallier 1985; Clarke 1981; Gundolf 1926; Martin
1988; Martindale 1979; Michel 1967; Neis 1967; Ottmer 1979; Weese
1911; Wyss 1957a; Yavetz 1983.

Gaius Iulius Caesar Caligula
(12-41), zoon van »Germanicus en Agrippina Maior, via zijn moeder achterkleinzoon
van Augustus, via zijn vader lid van de Claudius-familie. Hij dankt zijn bijnaam
‘Caligula’ (soldatenlaarsje) aan het schoeisel dat hij droeg toen hij in het legerkamp
van zijn vader opgroeide als een door het krijgsvolk geliefd zoontje van de al evenzeer
geliefde Germanicus. Na diens dood verbleef hij enige tijd bij zijn overgrootmoeder
Livia en bij zijn grootmoeder Antonia Maior; daarna nam zijn oom, de keizer Tiberius,
de jongeman bij zich op.
Na de dood van Tiberius in 37 - Suetonius geeft als onbevestigd gerucht dat
Caligula daarin de hand zou hebben gehad - weet hij zich met hulp van de gardeprefect
Macro te verzekeren van de opvolging. Caligula, van wie ook het volk hoge
verwachtingen koesterde, toont zich aanvankelijk een humaan heerser, wiens bewind
na dat van Tiberius als een verademing wordt ervaren. Het volk wordt vergast op
uitdelingen en spelen van allerlei aard. Al snel komen ook zijn andere karaktertrekken
aan het licht: grootheidswaan, monsterlijke wreedheid, een hang naar de ergste
uitspattingen. Hij acht zich verheven boven zijn familie en zelfs boven de goden,
verlangt verering van zijn standbeelden tot in de tempel van Jeruzalem (aanleiding
voor een opstand van de Joden, aldus Tacitus), pleegt incest met zijn zusters (hij wil
in het huwelijk treden met zijn zuster Drusilla, die echter voortijdig overlijdt),
vernedert de senatoren, laat al dan niet vermeende tegenstanders afslachten, en
verlustigt zich in barbaarse spelen. Zijn waanzinnige levensstijl leidt tot financiële
problemen, die hem ertoe brengen de vermogens van rijke Romeinen te confisqueren
en de Romeinse provincies uit te zuigen.
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In een veldtocht door Germanië en Gallië brengt hij weinig of niets tot stand,
terwijl zijn afwezigheid in Rome ruimte geeft voor de eerste opstandige bewegingen
onder de militairen en senatoren. Pas na zijn terugkeer echter komen de voor hem
fatale samenzweringen op gang, die worden geïnitieerd door de invloedrijke
vrijgelatene Callistus en zich uitstrekken tot zijn eigen keurtroepen. In 41, na vier
jaar keizerschap, wordt hij in de gangen van zijn paleis afgemaakt. Zijn oom, de
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stotterende en manke Claudius (10 v.C.-54 n.C.), die zich onder Tiberius en het
waanzinnige bewind van Caligula zo veel mogelijk afzijdig en zelfs onnozel heeft
gehouden, ziet zich door de keizerlijke troepen, die deze broer van de destijds geliefde
Germanicus nog het minst ongeschikt achten, uitgeroepen tot opvolger van Caligula.
Hij toont zich een wijs vorst gedurende zijn 13-jarig bewind.
Dio Cassius en Suetonius geven gruwelijke details van de handel en wandel van
Caligula. Suetonius schrijft zelfs, als hij volgens het bij hem gebruikelijke schema
na de vermelding van de goede daden overgaat op de wandaden, dat hij tot dan heeft
gesproken van een princeps, en nu moet gaan spreken van een monstrum. Tot de
merkwaardige elementen in de kenschets van Suetonius behoort de opmerking dat
Caligula geen schoonheid kon velen die niet in hem haar oorsprong vond: het leidde
tot vernieling van kunstschatten, tot het doden van mensen die schoonheid bezaten,
en zelfs tot het plan om alle exemplaren van de teksten van Homeros te vernietigen.
Hij blijft door de eeuwen heen het exemplum van perversie (Gower memoreert in
Confessio amantis 1390 de incest met zijn zusters), van grootheidswaanzin en - met
Nero - van saevitia, het tomeloze woeden. Fénelon laat hem in zijn Dodengesprekken
1712 met Nero twisten over de vraag wie van hen de meeste schanddaden op zijn
naam heeft gebracht. Sachs publiceert in 1930 een psycho-biografie van dit
merkwaardige personage. Op toneelgebied zijn er drama's van Dumas Père uit 1837
(met muziek van Fauré 1888) en van Camus 1944. Bij de laatste dient de macht
Caligula tot het bereiken van de uiterste wreedheid, opdat de mensen gaan walgen
van hun geduldige bestaan en uiteindelijk tegen hem en tegen de goden in opstand
komen; zijn vermoording is het beoogde resultaat van deze pedagogiek. Afstotend
en tegelijk zielig is ‘de gek’ Caligula in een verhaal van Couperus uit 1901. Graves
roept in de roman I, Claudius 1934 op hoe Claudius achtereenvolgens de dodelijke
intriges van Livia en het bewind van Tiberius en van Caligula overleeft, om in het
vervolgdeel Claudius the God uit hetzelfde jaar het verstandige bewind van de nieuwe
keizer te beschrijven. Vestdijk laat in De nadagen van Pilatus 1938 de uit Palestina
teruggekeerde prefect het bewind meemaken van Caligula: de keizer, Pilatus en
Maria Magdalena hebben een soort driehoeksverhouding. Tiberius lijkt nog
voortdurend op de achtergrond te heersen, terwijl volgens de auteur zelf Christus de
eigenlijke hoofdpersoon is. Pilatus en Caligula treden ook op in Le procurateur de
Judée van France 1892. Over de confrontatie Rome-christendom in deze tijd gaat
ook The Kingdom of the Wicked 1985 van Burgess. In deze roman tekent zich geen
winnaar af; de Romeinse maatschappij èn het christendom lijken tot ondergang
gedoemd. Een satire op serviliteit en aanpassing aan de luimen van een heerser is de
komedie Het paard van Gyula Háy 1964: Caligula benoemt een wonderbaarlijk paard
tot consul. Blijstra voert in zijn roman Zij van ons 1965 Caligula op in een dialoog
met diens zuster Drusilla.
Thiel 1950-51.

Marcus Furius Camillus
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speelde een grote rol in de oorlog tussen Rome en de Etrusken rond 400 v.C. In
verschillende functies, onder meer als tribuun en censor, was hij een steunpilaar van
de patricische partij in een tijd van scherpe tegenstellingen tussen het volk en een
aantal tribunen enerzijds en de Senaat anderzijds. De Senaat benoemde hem tot
dictator om een eind te maken aan de slepende oorlog met de bewoners van Veii en
hij slaagde erin de stad in te nemen. Later was hij
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legeraanvoerder in de strijd tegen een andere belangrijke stad, Falerii. In deze stad
was het onderricht van de jongens uit vooraanstaande families toevertrouwd aan een
schoolmeester die met hen wandelingen placht te maken. Tijdens zo'n wandeling
voerde hij de leerlingen tot in het kamp van de Romeinen en bood hij Camillus zijn
pupillen aan als gijzelaars. Camillus wees dit ongepaste aanbod af, ontnam de man
zijn kleren, gaf de jongens stokken en liet hen hun leraar terugdrijven naar de stad.
De bewoners van Falerii raakten vervuld van respect en begonnen
vredesonderhandelingen, die met succes werden afgesloten.
Het Romeinse volk toonde zich ondankbaar. In een hardnekkig conflict over de
verdeling van de buit uit Veii, waarvan Camillus delen opeiste voor de schatkist en
voor offers aan de goden, kwam het zelfs tot een proces tegen hem. Toen hem een
boete werd opgelegd begaf hij zich vrijwillig in ballingschap naar het naburige Ardea.
In 387 vielen de Galliërs uit het noorder van Italië Rome binnen en bezetten grote
delen van de stad. Camillus bond vanuit Ardea de strijd aan met deze uiterst
gevaarlijke vijanden. De Senaat ontving dit bericht en benoemde hem opnieuw tot
dictator. Het duurde echter enige tijd voordat Camillus Rome kon binnentrekken, en
intussen hielden de Galliërs heftig huis in de stad, waarvan het lot aan een zijden
draad hing. Zelfs het laatste bolwerk, het Capitool, dreigde te worden ingenomen
tijdens een nachtelijke beklimming. Dankzij het waarschuwende gekwaak van de
aan Iuno gewijde ganzen en het heldhaftige optreden van Marcus Manlius Capitolinus
kon tijdig alarm worden geslagen.
De Senaat, ten einde raad omdat men op het Capitool uitgehongerd raakte, stond
op het punt de Galliërs af te kopen met goud. De Gallische aanvoerder Brennus
fraudeerde openlijk bij het afwegen van de overeengekomen hoeveelheid en dreigde
met ‘vae victis’ (wee de overwonnenen). Op dat moment arriveerde Camillus en
zegde hij de Galliërs de strijd aan, een strijd waarin zij werden verslagen.
De Romeinse gemeenschap bleef geplaagd worden door tegenstellingen tussen
patriciaat en plebs. Manlius Capitolinus wakkerde deze aan door het volk op te hitsen
tegen Camillus. Beschuldigd van het streven naar een koningschap werd Manlius
ter dood veroordeeld: een beschuldiging en veroordeling die eerder ook Spurius
Maelius en Spurius Cassius hadden getroffen. Manlius werd van het destijds door
hem zo heldhaftig verdedigde Capitool geworpen.
Tot op hoge leeftijd voerde Camillus nog herhaaldelijk de Romeinse troepen aan
in de oorlogen met de Galliërs en met de nabuurvolken. Toen de jeugdige aanvoerder
Lucius Furius in zijn verlangen naar krijgsroem, overhaast en tegen het advies van
Camillus in, een slag met de vijand aanging en deze verloor, toonde Camillus zich
grootmoedig en gaf hij hem, in strijd met alle verwachtingen, geen straf maar nieuwe
militaire opdrachten.
Livius voert Camillus vooral op als iemand die pal staat voor een strikte naleving
van de religieuze voorschriften, welke een van de oorzaken van de twisten rond de
verdeling van de buit uit Veii vormt. Ploutarchos schetst hem in zijn
Camillus-biografie als redder van de Romeinse gemeenschap in een tijd van ernstige
interne conflicten en externe bedreigingen. Valerius Maximus onderstreept dat
Camillus een benoeming tot dictator pas aanvaardde, nadat hij zich ervan had
vergewist dat alle religieuze voorschriften bij de verkiezing waren nagekomen.
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De meeste bekendheid kreeg het verhaal rond de schoolmeester van Falerii. Voor
Valerius Maximus is het een exemplum van iustitia, hetgeen verklaart dat Camillus
samen met de door Valerius in dit kader genoemde »Numa Pompilius en Pittakos
voorkomt in Perugino's in de Cambio te Perugia ca. 1500 geschilderde reeks viri
illustres die iustitia aan de dag hebben gelegd. De grootmoedigheid
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Domenico Beccafumi, Manlius Capitolinus wordt op bevel van Camillus van het Capitool geworpen,
ca. 1529-35, plafondschildering in het Palazzo Pubblico te Siena. De spelling ‘Manilius’ berust op
een regelmatig terugkerende verschrijving in handschriften en vroege boekuitgaven van Livius' werk.
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van Camillus jegens Lucius Furius verklaart waarschijnlijk zijn aanwezigheid onder
de noemer magnanimitas in de decoratie begin 15e eeuw van de Anticapella van het
Palazzo Pubblico te Siena. Hoofdpersoon is Camillus in een serie van zes fresco's
van Raffaello da Colle ca. 1550 in het Palazzo Rondanini te Rome. Uit dezelfde tijd
stamt een Camillus-cyclus van Salviati in het Palazzo Vecchio te Florence. Hij komt
ook voor in de door Perino del Vaga 1530 geschilderde decoratie van de Loggia degli
Eroi van het Palazzo Doria-Pamphilj te Genua, naast »Horatius Cocles, »Curtius en
»Mucius Scaevola en voorts naast heldhaftige voorvaderen van de Doria's zelf. De
Falerii-scène is te vinden bij onder meer Breenbergh ca. 1633-35, Poussin 1637 (voor
de Galerie de La Vrillière te Parijs) en, naar Poussin, Schönfeld 1653 en 1656. De
Poussin werd in 1764 door Ferloni gekopieerd in een wandtapijt voor het
Conservatorenpaleis te Rome. De confrontatie met Brennus is door Gherardi ca.
1540 geschilderd in een fresco in het Castello Bufalino in San Giustino en door
Canero midden 16e eeuw in het Palazzo Thiene bij Vicenza, voorts door Ricci ca.
1715, Potain 1796 en Camuccini 1840 (een schilderij bestemd voor het Palazzo Reale
te Genua). De verdrijving van Brennus is door Rossi 1774 geschilderd in een van de
zalen van de Villa Borghese te Rome, in een decoratie waarin de macht van Rome
wordt verheerlijkt.

Lucius Sergius Catilina
(ca. 108-62) stamde uit een patricisch geslacht. Hij leidde een uitermate losbandig
leven waarmee hij zijn vermogen verkwistte. Als medestander van Sulla (»Marius
& Sulla) kon hij zich weer enigermate verrijken. Hij deinsde er in die tijd niet voor
terug zijn eigen broer te doden. In 73 werd hij beschuldigd van een verhouding met
een priesteres van Vesta, die in die functie tot maagdelijkheid gehouden was. In 66
werd hij bedreigd met een proces vanwege ongeoorloofde verrijking in de uitoefening
van zijn functies, onder meer als gouverneur van Afrika. Een en ander stelde »Cicero
en zijn medestanders in staat Catilina's kandidatuur voor het ook financieel veel
mogelijkheden biedende consulaat te blokkeren.
Een eerste samenzwering om aan de macht te komen loopt op niets uit. Als een
tweede gooi naar het consulaat eveneens mislukt, dit ondanks steun van Crassus en
Caesar, waagt Catilina opnieuw een staatsgreep, die moet worden ingeluid met de
vermoording van consul Cicero. Deze ontdekt de plannen, mogelijk op aangifte van
een vrouw uit de kring van Catilina, Fulvia. Hij dwingt de conspirator Rome te
verlaten en laat hem tot staatsvijand verklaren. Catilina verzamelt een strijdmacht in
Etrurië en verbindt zich met de Allobrogen tegen Rome. De documenten waarin dit
verbond is vastgelegd, geraken in handen van Cicero en de zijnen. De zaak ontwikkelt
zich nu in de richting van een beslissende confrontatie. Na een discussie in de Senaat,
waarin Cicero en »Cato Censorius het pleit winnen tegenover Caesar die wil volstaan
met verbanning, worden enkele aanhangers van Catilina ter dood gebracht: een
executie die Cicero later zal worden nagedragen en tot diens verbanning zal leiden.
In 62 komt het bij Pistoia tot een slag tussen de Romeinse troepen en de strijdmacht
van Catilina, die het onderspit delft en wordt gedood.
De conspiratie is uitgebreid beschreven in Sallustius' De coniuratione Catilinae uit
42-41 v.C. Sallustius brengt het verhaal als een exempel van de verwording van de
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maatschappij waarin een misdadiger als Catilina kon opkomen en een bedreiging
kon worden voor de Romeinse instituties. Hij schetst Catilina als iemand met
bijzondere geestelijke en lichamelijke vermogens, die echter aangewend worden om
in een corrupte maat-
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schappij de honger naar geld en macht te bevredigen en die hem in staat stellen de
aanvoerder te worden van een schare verarmde Romeinen met een neiging tot
bandeloosheid en misdaden. Sallustius meldt dat hij, om een zekere Aurelia Orestilla
tot de zijne te kunnen maken, haar stiefzoon die tegen deze verbintenis bezwaren
had, uit de weg liet ruimen. Hij geeft ook een ‘weergave’ van de rede waarin Catilina
zijn bentgenoten aanzet tot het zweren van een staatsgreep. Hij twijfelt overigens
aan het verhaal dat Catilina bij die gelegenheid zijn aanhangers aan zich zou hebben
willen binden door het begaan van een collectieve schanddaad, te weten het drinken
van mensenbloed. Florus (2e eeuw n.C.) twijfelt niet aan dit verhaal, en Ploutarchos
(in zijn Cicero-biografie) en Dio Cassius gewagen zelfs van het nuttigen van
mensenvlees.
De zaak is voorts bekend geworden door de vier grote redevoeringen van Cicero
‘in Catilinam’. Uiteraard wordt de politieke desperado Catilina in deze redevoeringen
afgeschilderd als een ernstige bedreiging van de republikeinse instellingen.
In de literatuur van de nieuwe tijd wordt Catilina in enkele toneelstukken opgevoerd
als een schurk, die met zijn schanddaden en tomeloze drijven voor elke bestaande
orde een bedreiging vormt. De stof wordt steeds ontleend aan het immens populaire
werk van Sallustius, waarvan tot het einde van de 17e eeuw liefst 282 edities
verschenen, om van de vertalingen nog niet te spreken. In het eerste bewaard gebleven
Catilina-drama, van Ben Jonson 1611, wordt de door eerzucht voortgedreven,
ontembare Catilina overigens niet elke grootheid ontzegd, ook al niet doordat als
tegenspeler een ijdele en breedsprakige Cicero wordt opgevoerd. Een schurk zonder
meer is Catilina in een stuk van Pellegrin 1742. Crébillon wijst in 1748, in een stuk
dat met dat van Pellegrin liefdes- en wraakverwikkelingen rond Cicero's dochter
Tullia gemeen heeft, echter vooruit naar een andere Catilina. Deze gaat te ver in zijn
streven en in de keuze van zijn middelen, maar wordt gedreven door een afkeer
jegens de politieke situatie van zijn tijd en faalt nog waar enige jaren later de grote
Caesar zal slagen. Crébillons mededinger naar de gunst van het theaterpubliek,
Voltaire, voert in 1752 tegenover een nobele Cicero weer een zonder meer verdorven
Catilina op. Na enkele vrijpostige bewerkingen die weinig nieuw licht werpen op
Catilina (een opera van Salieri/Casti 1792 en een drama van Dumas Père 1848) voert
Kürnberger, zelf betrokken bij de revolutionaire woelingen rond 1848, hem in 1855
ten tonele als een vrijheidsheld. De jonge Ibsen toont in zijn in 1848-49 geschreven
dramatische eersteling enige sympathie voor de revolterende Catilina, maar schrijft
toch vooral een psychodrama waarin de hoofdpersoon wordt gesteld voor de keuze
tussen verzoening met het bereikbare en het streven naar het onbereikbare. Bartels
karakteriseert in 1905 Catilina als een Nietszcheaanse held: een man van bijzondere
statuur, ‘jenseits von Gut und Böse’, voor wie het wormstekige Rome rijp is voor
totale vernietiging.
In de dodengesprekken van Fénelon 1712 en van E.Chr. von Kleist 1759 wordt
Catilina gebruikt als waarschuwend voorbeeld tegen een teveel aan machtshonger
en eerzucht. Schiller trekt in de ‘Vorrede’ van Die Räuber 1781 een parallel tussen
de amorele hoofdpersoon van dit stuk en Catilina, wiens grootheid en hang naar het
buitengemene hetzij tot zijn verderf hetzij naar een triomf moesten leiden, afhankelijk
van de politieke conjunctuur. Enkele jaren na de Franse Revolutie kenschetst Danton
Robespierre als een Catilina die de republiek bedreigt, waarop de beschuldigde zijn
harde hand rechtvaardigt met een parafrase van Cicero's ‘Pro Sulla’. Zowel Napoleon
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I als Napoleon III hebben in hun geschriften sympathie betuigd voor de door Catilina

nagestreefde machtsgreep.
In de beeldende kunst is Catilina nauwelijks aanwezig. Rosa schildert in 1663 hoe
Catilina en de zijnen de eed tot samenzwering afleggen. Peyron beeldde in de jaren
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1796-98 naar Sallustius deze en nog andere scènes uit: onder meer Fulvia's onthulling
van de samenzwering aan Cicero.
Speck 1906.

Marcus Porcius Cato Censorius
(234-149) was afkomstig uit een betrekkelijk welvarend, maar niet-patricisch geslacht.
Hij werkte zich als homo novus omhoog. Na zich te hebben onderscheiden in de
eerste veldtochten tegen »Hannibal werd hij in 204 onder »Scipio Maior quaestor in
Spanje. Daarna bond hij als praetor op Sardinië de strijd aan met woekeraars. In 195
bereikte hij de hoogste functie, die van consul, te zamen met zijn patricische
medestander Valerius Flaccus. In 194 was hij proconsul van Spanje, in 184 was hij
censor.
Ook nadien bleef hij een strijdbaar politicus. In de Senaat opponeerde hij tegen
een te zachtaardige politiek tegenover het verslagen Carthago, met de vaste
zinswending waarmee hij zijn redevoeringen besloot: ‘ceterum censeo Cartaginem
esse delendam’, welke Latijnse zin een onbekende vertaling is van een in de
Cato-biografie van Ploutarchos overgeleverde Griekse regel. Zijn bijnaam ‘Censorius’
dankte hij aan de uiterste gestrengheid waarmee hij het ambt van censor bekleedde,
opnieuw samen met Valerius Flaccus. Cicero en Ploutarchos melden dat hij de
vooraanstaande Lucius Quinctius uit de Senaat stootte omdat deze, enkel om een
jonge vriend te behagen, een gevangene liet onthoofden. De senator Manilius werd
uitgestoten omdat deze bij daglicht en in het bijzijn van zijn dochter zijn vrouw
omarmd had. Hij trachtte het vertoon van luxe en opschik aan banden te leggen, maar
zijn wetsontwerp strandde op een heftige agitatie van de Romeinse vrouwen. Hij
staat te boek als een onverzettelijk en streng man, voorvechter van de oud-Romeinse
virtus en van de ongebroken macht van het patriciaat. Hij verzette zich heftig maar
vergeefs tegen de in zijn tijd aan kracht winnende invloed van de Griekse en
hellenistische filosofen en artsen in Rome: volgens hem windbuilen en onrustzaaiers
à la Sokrates die de Romeinse discipline en militaire slagvaardigheid ondergroeven,
en geneesheren die met de gezondheid van de Romeinen weinig goeds voorhadden.
Een geschiedschrijving van zijn hand, vanaf de stichting van Rome tot de eigen
tijd, ging verloren. Bewaard bleef zijn De agri cultura, waarin hij, een energieke en
succesrijke beheerder van zijn grondbezit, aangeeft hoe een rendabele
landbouwexploitatie opgezet moet worden. In dit geschrift en ook in zijn eigen
praktijken toonde hij zich een harde en winstbeluste slavendrijver: een praktijk en
pleidooi waarvan Ploutarchos afstand neemt - zoals deze Griek zich uiteraard ook
niet kan vinden in het wantrouwen van Cato tegenover de Griekse invloeden in Rome.
De schrijver meldt met enige satisfactie dat de eigenhandige geneeswijzen van Cato
het leven kostten aan diens vrouw en zoon.
Cato-biografieën zijn er van Ploutarchos en Nepos. Vooral Ploutarchos geeft tal van
handelingen en uitspraken van Cato die zijn opstelling illustreren als verdediger van
de oud-Romeinse waarden en zijn afkeer van alle deze waarden corrumperende
weelde en opvattingen: te gulle graanuitdelingen; het voeren van een grote staat in
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de ambtsuitoefening ten laste van de schatkist; een te royale verdeling van de
krijgsbuit. Het plaatste Cato dikwijls, al vanaf zijn militaire functies in de eerste
veldtochten tegen Hannibal, tegenover het machtige en op de hellenistische cultuur
georiënteerde geslacht van de Scipio-aristocraten. Vergelijkbare portretten vinden
we bij Livius en in de Pharsalia 62-63 van Lucanus.
Valerius Maximus voert in zijn exempla-verzameling Cato meermalen op als toon-
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beeld van waarachtige soberheid en als specimen van een homo novus, die op eigen
kracht hoge functies wist te bereiken. Hij vermeldt daarnaast, in het hoofdstuk ‘de
studio et industria’, een feit dat ook wordt gememoreerd in Cicero's al in de
middeleeuwen zeer bekende tekst De senectute. Enigszins malicieus zegt Cicero in
deze tekst, die handelt over de geneugten van de ouderdom en waarin Cato sprekend
wordt opgevoerd, dat Cato in zijn uiteenzettingen meer cultuur toont dan uit zijn
geschriften blijkt: gevolg van het feit dat Cato zich op hoge leeftijd alsnog zette aan
het leren van het Grieks.
De 12e-eeuwse Petrus Pictor stelt Cato voor als heerser over de gehele aarde
gedurende de Romeinse tijd. Tot in de late middeleeuwen versmelt deze Cato met
zijn nazaat Cato Uticensis. Zo staat ‘een’ Cato samen met Seneca afgebeeld op
12e-eeuwse tapijten in gezelschap van Karel de Grote en wordt hij wel eens genoemd
als een van de Zeven Wijzen (»Solon).

Marcus Porcius Cato Uticensis
(95-46), achterkleinzoon van Cato Censorius, nam deel aan het neerslaan van de
opstand van »Spartacus en bekleedde daarna een aantal hoge functies: quaestor,
volkstribuun, praetor. In de Senaat stelde hij zich, toen de consul »Cicero aan dit
college de vraag voorlegde hoe te handelen met gearresteerde aanhangers van
»Catilina, op tegenover »Caesar, en kreeg hij met een door Sallustius ‘weergegeven’
rede gedaan dat de Senaat de doodstraf uitsprak.
Als een van de leiders van de conservatieve senaatspartij staat hij opnieuw
herhaaldelijk tegenover Caesar als deze in 60 consul is geworden. Dio Cassius
beschrijft hoe Cato een bedreiging met gevangenisstraf trotseert en de senaatszaal
verlaat, gevolgd door zijn medestanders. Hij behoort ook tot de tegenstanders van
»Pompeius, maar in de latere machtsstrijd en vervolgens de burgeroorlog tussen
Caesar en Pompeius schaart hij zich bij de laatste. Als Pompeius het onderspit
gedolven heeft en Caesar ook met zijn resterende tegenstanders, die zich in het rijk
van de Numidische koning Juba I rond Utica hebben verzameld, heeft afgerekend,
wil Cato in die stad liever de dood ingaan dan de hand te grijpen die Caesar
waarschijnlijk, om zijn clementia te demonstreren, zal uitsteken. Ploutarchos beschrijft
in zijn Cato-biografie de gang van zaken in detail: Cato bereidt zich voor met de
lezing van Plato's Phaido, die handelt over de onsterfelijkheid van de ziel, en wil uit
het leven treden in het bijzijn van zijn zoon en vrienden. Wanneer die echter zijn
daad willen verhinderen, doorsteekt Cato zich in de nacht. Hij ondervindt hinder van
eerder opgelopen verwondingen, zodat deze wond niet meteen dodelijk is. Hij weert
de tussenkomst van de toegesnelde huisgenoten af, verwijdt de buikwond, trekt zijn
ingewanden eruit, en scheidt aldus uit het leven. In aanvulling op Ploutarchos meldt
Dio Cassius dat Cato zijn zoon aanraadde zich naar Caesar te begeven, maar dat
hijzelf te zeer in vrijheid was opgegroeid om dat te doen.
Na deze zelfmoord te Utica (de bijnaam Uticensis verwijst naar deze plaats)
publiceerde eerst Cicero en later »M.I. Brutus een lofprijzing op Cato, geschriften
die door Caesar beantwoord werden met een ‘Anticato’. Cato wordt evenals zijn
voorvader Cato Censorius geschetst als een voorvechter van de sobere oud-Romeinse
zeden en als een representant van de traditionele Romeinse staatsordening: een libera
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res publica onder leiding van een voor zichzelf en anderen streng patriciaat. Caesars
tegenstander Cicero plaatst, in een verdedigingsrede van Licinius Murena e in de
genoemde lofrede, de deugdzame stoïcus Cato uiteraard tegenover Caesar. Lucanus
laat zich, in zijn Pharsalia 62-63, waarin Caesars tegenstander Pompeius cen-
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traal staat, bewonderend uit over Cato. Bij latere Romeinse auteurs treedt een
gedepolitiseerde Cato op als toonbeeld van de wijze zonder meer, bijvoorbeeld in
enkele vroege geschriften van Seneca. In diens latere werken wordt als stoïsche
wijsheid vooral aangegeven dat Cato zich in een uitzichtloze positie vrijwillig uit
het politieke leven en uit het

Pierre-Narcisse Guérin, De zelfmoord van Cato Uticensis, 1797, doek, 111 × 144 cm. Musée de l'Ecole
Nationale des Beaux-Arts, Parijs. Cato, die zichzelf een buikwonde heeft toegebracht, weert de
tussenkomst van de huisgenoten af en rukt zijn ingewanden uit. Zijn houding is het spiegelbeeld van
die van Laokoön van de fameuze marmeren beeldengroep in de Vaticaanse Musea.

leven zelf terugtrok. Sallustius vergelijkt in zijn geschrift over Catilina de twee
antagonisten Caesar en Cato en toont waardering voor enerzijds Caesars
vergevensgezindheid en anderzijds de, wellicht soms te ver gaande, gestrengheid
van Cato. Augustinus laat zich afkeurend uit over de zelfmoord, in zijn ogen
consequentie van de eerzucht.
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In middeleeuwse teksten heeft hij, hoewel zelfmoordenaar en politiek tegenstander
van de gewoonlijk toch zeer bewonderde Caesar, een goede naam. Zelfs de theoloog
Thomas van Aquino kan waardering opbrengen voor deze zelfmoordenaar. In de
Divina commedia van Dante, waarin de andere Caesar-tegenstanders Brutus en
Cassius in de diepste hellekring verkeren, is Cato de eerbiedwaardige bewaker van
de Louteringsberg en voorspelt Dantes gids Vergilius aan Cato dat zijn stoffelijk
omhulsel, achtergelaten in Utica, op de dag des oordeels met luister omgeven zal
zijn.
In viri-illustres-reeksen en andere cycli uit de Italiaanse vroege renaissance is Cato
een veel voorkomende verschijning: bijvoorbeeld in de nagenoeg geheel verloren
gegane cyclus in het Palazzo Vecchio te Florence; in de Sala virorum illustrium van
de Reggia te Padua (nu universiteit); in het Palazzo Trinci te Foligno, en in de
Anticappella te Siena begin 15e eeuw. In deze decoraties, veelal uitdrukkingen van
de republikeinse idealen van de stadstaat, zal enkele malen een politieke afkeuring
van de omverwerping van de republiek moeten worden gelezen. Beccafumi
expliciteert deze strekking door de schildering van de zelfmoord in zijn reeks in het
Palazzo Bindi-Sergardi te Siena ca. 1525 te voorzien van het onderschrift dat Cato
de ondergang van de vrijheid van Rome niet kon verdragen.
In de Italiaanse kunst is de zelfmoord tot diep in de 18e eeuw een terugkerend
thema, onder meer op een cassone in Verona ca. 1500, bij Guercino 1640, Assereto
ca. 1640, Giordano ca. 1665 en Conca 1735. Evenals de zelfmoord van Sokrates en
Seneca maakt Cato's dood opgang in de Franse beeldende kunst tegen het einde van
de 18e eeuw: bijv. Lemonnier 1785 en Lethière 1795. In de École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts te Parijs bevinden zich nog steeds de doeken van de drie
winnende deelnemers aan het Prix-de-Rome-concours van 1797 met als
voorgeschreven thema de zelfmoord van Cato: Bouillon, Bouchet en Guérin. Voordien
zijn er een tekening van Poussin 1649 en een schilderij van Le Brun 1646. In de
Duitse schilderkunst is de zelfmoord afgebeeld door onder meer Sandrart 1631 en
Schönfeld 1659.
In Chapmans drama Caesar and Pompey 1631 wordt Cato opgevoerd als degene
die met zijn dood triomfeerde over de booswicht Caesar. Politieker nog, in ieder
geval in zijn uitwerking, was het Cato-drama van Addison 1713, dat in Engeland, in
een klimaat van verzet tegen de al te dictatoriaal optredende Marlborough, goed
aansloeg; de proloog van Pope is een lofprijzing op de republikeins-patriottische
inslag van het stuk. Een edele Cato tegenover Caesar is ook te vinden in enkele andere
18e-eeuwse drama's: Deschamps 1715, Feind eveneens 1715, Gottsched 1731 en
Bodmer 1735. Een libretto van Metastasio voor Vinci 1728 oogstte, hoewel de
zelfmoord aan het slot een schending betekende van de toenmalige regel dat een
opera behoorde te worden afgesloten met een gelukkige ontknoping, veel succes
getuige toonzettingen van onder meer Hasse 1732, Vivaldi 1737, Graun 1744,
Jommelli 1749, J.C. Bach 1762 en Paisiello 1789. Voltaire geeft in zijn Catilina-drama
1752 uitdrukking aan de gedachte die ook bij Sallustius is te vinden: Cato is streng,
maar onverzoenlijk streng. Rousseau is in zijn geschriften onverdeeld bewonderend,
maar stelt vast dat Cato, met wie Rome onderging, in de verkeerde tijd had geleefd.
Fehrle 1983; Oberreuter-Kronabel 1986; Schmitt 1974; Wünsch 1949.
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Charondas
gaf volgens de overlevering in de tweede helft van de 6e eeuw v.C. aan zijn vaderstad
Katane (Catania) wetten, en wel wetten van een zo hoge kwaliteit dat ze ook ten
grondslag zouden liggen aan die van andere Griekse kolonies in Zuid-Italië en Sicilië.
Over Charondas zijn vrijwel geen verhalen overgeleverd. Hij had de regel
uitgevaardigd dat niemand zich gewapend in de volksvergadering mocht begeven.
Eens betrad hij zelf de vergadering zonder zijn wapenen te hebben afgelegd; toen
dit tot hem doordrong, stortte hij zich onverwijld in zijn zwaard. Deze episode vinden
we bij Diodoros Sikoulos, die ook de wijze wetgeving van Charondas beschrijft.
Valerius Maximus memoreert hem in het hoofdstuk over ‘iustitia’, in een reeks
voorbeelden van de strikte nakoming van de rechtsregels.
Het door Valerius Maximus gegeven exemplum wordt een enkele maal overgedragen
in de beeldende kunst van de 16e eeuw. In de decoraties van gebouwen waar het
burgerlijk gezag zetelt, bevindt de scène zich dikwijls in de nabijheid van een ander
door Valerius Maximus gegeven voorbeeld van een heroisch-strikte toepassing van
de regels: »Zaleukos. Het geldt voor de cyclus van Beccafumi 1529-1535 in het
Palazzo Pubblico te Siena en voor de door Holbein in 1521-22 uitgevoerde, verloren
gegane decoratie van de raadszaal te Bazel. Holbein beeldde daar naast Charondas
en Zaleukos de onomkoopbare »Curius Dentatus af evenals de Perzische koning
Sapor I die de overwonnen Romeinse keizer Valerianus als opstapje gebruikt om het
paard te kunnen bestijgen: een waarschuwing tegen onbeheerst en bruut optreden
tegenover een overwonnen tegenstander.
Schmid 1896.

Marcus Tullius Cicero
(106-43), geboren uit een niet-patricisch geslacht, diende als militair onder Sulla
(»Marius & Sulla), en trok daarna naar Griekenland, waar hij zich bekwaamde in de
filosofie en de retorica. Terug in Rome onderscheidde hij zich in zijn pleitredes als
de grootste redenaar van zijn tijd en begon hij als homo novus aan een politieke
carrière: van gerespecteerd quaestor op Sicilië, waar hij een einde maakte aan de
corruptie van Verres en het graf van Archimedes ontdekte, tot consul in 63.
Hij wordt in die functie geconfronteerd met de samenzwering van »Catilina, die
vergeefs geprobeerd heeft zich van het consulaat meester te maken en nu een greep
naar de macht beraamt door een moord op Cicero. Deze ontdekt de conspiratie en
behaalt een politieke overwinning op Catilina, die de wijk moet nemen uit Rome.
Op voorstel van Cicero laat de Senaat enkele aanhangers van Catilina executeren.
Tijdens dit consulaat staat hij tegenover Caesar, die om het volk aan zich te binden
en Cicero te compromitteren hetzij bij het volk hetzij bij de Senaat, een landuitdeling
voorstelt. Na zijn ambtstermijn krijgt hij aanvallen te verduren van de agressieve
volkstribuun Clodius Pulcher, tegen wie hij zich in een eerder proces heeft gekeerd
(»Caesar). Clodius drijft een wet door waarin executies op bevel van de Senaat met
terugwerkende kracht onwettig worden verklaard. Cicero begrijpt dat deze wet tegen
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hem zal worden ingezet vanwege zijn optreden tegenover Catilina's aanhangers, en
gaat bij het uitblijven van steun van de grote machthebbers in Rome, met name
Pompeius, in ballingschap.
Na 16 maanden keert hij naar Rome terug. Zijn politieke activiteiten in Rome
worden daarna slechts onderbroken door een proconsulaat in Cilicië (van 51 tot 49).
In de groeiende tegenstelling tussen Caesar en Pompeius kiest hij de zijde van de
laatste. Na
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de nederlaag van Pompeius wacht Cicero te Brindisi in angstige spanning de
confrontatie met Caesar af, die zich echter clement en zelfs hartelijk betoont. Cicero
trekt zich nu terug op een van zijn landgoederen, om pas weer aan de politiek deel
te nemen na de moord op Caesar. Van Marcus Antonius, van oudsher een felle vijand,
heeft hij niets te verwachten

Jörg Syrlin de Oudere, Cicero als symbool van de filosofie, 1469-74, houten beeld op de wang van
de koorstoel van de kathedraal te Ulm. Ook de andere zes ‘artes liberales’ zijn in de vorm van antieke
personages voorgesteld, bijvoorbeeld Pythagoras voor de muziek en Ptolemaios voor de astronomie.
Cicero heeft als bijschrift ‘Errat hic qui vicium vllum corporis aut fortune vicijs anime grauius estimat’
(Wie een fout aan het lichaam of in zijn lot zwaarder weegt dan de fouten van de ziel, dwaalt). Met
de eveneens afgebeelde Terentius genoot Cicero in het onderwijs te Ulm grote populariteit.

en hij stelt zijn hoop dan ook op Octavianus (»Augustus), die echter instemt met
Cicero's plaatsing op de lijst van 200 politici die moeten worden omgebracht. Cicero
wordt tijdens zijn vlucht in een draagstoel door de mannen van Marcus Antonius
achterhaald, die hem het hoofd van de romp scheiden. Het hoofd wordt naar Rome
gebracht en door een wraakzuchtige Fulvia, de vrouw van Marcus Antonius,
gemaltraiteerd.
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Het gaat ons in dit kader niet zozeer om de plaats van Cicero in de geschiedenis van
de Romeinse letteren en filosofie, als wel om zijn rol in de verwikkelingen die
uitliepen op het einde van de Romeinse republiek. Zijn karakter en politiek optreden
worden vooral beschreven in de biografie van Ploutarchos en door Dio Cassius. Zijn
eigen opvattingen komen naar voren in zijn politieke en filosofische geschriften en
in de honderden bewaard gebleven brieven van zijn hand.
Hij is met »Cato Uticensis de meest op de voorgrond tredende representant en
verdediger van de republikeinse instituties met de Senaat als de belangrijkste daarvan,
in een tijd waarin Rome steeds meer in de greep komt van legeraanvoerders die,
steunend op hun militaire macht en in verbond met delen van de plebs, de situatie
naar hun hand zetten: Crassus, Pompeius en Caesar, daarna Marcus Antonius,
Octavianus en Lepidus. In al deze verwikkelingen toont Cicero zich minder steil, zo
men wil minder principieel dan Cato. Hij gaat een aantal malen een verbond aan met
Pompeius, toch bepaald geen vriend van de Senaat, grijpt later de verzoenende hand
van Caesar, en stelt tenslotte zijn hoop op Octavianus. Tegelijkertijd toont hij meer
politiek inzicht dan »M.I. Brutus, wanneer hij deze na de moord op Caesar adviseert
ook af te rekenen met degenen die in het voetspoor zouden kunen treden van Caesar,
met name Marcus Antonius. Om zijn minder principiële houding staat hij bij klassieke
en latere auteurs soms in een kwade reuk. Zo noemt Dio Cassius hem behalve
praatziek ook een opportunist en een angsthaas. Zelfs de bewonderaars van zijn
geschriften kritiseren zijn politieke opstelling. Augustinus merkt op dat hij de
teloorgang van de vrijheid onder Caesar niet voorzag. Petrarca toont zich na de
ontdekking in 1345 van delen van Cicero's correspondentie, teleurgesteld over diens
politieke wankelmoedigheid: een verwijt dat ook door Montesquieu wordt geuit.
Historici als de laat-19e-eeuwse Mommsen, voor wie Caesar het grote genie is dat
het historische vonnis moest voltrekken over de vermolmde republiek, hebben voor
Cicero uiteraard weinig goede woorden over.
In de middeleeuwen is van afkeuring geen sprake, trouwens evenmin van een
analyse van de politieke positie van Cicero. Hij is in de geschriften van auteurs als
Boëthius en Isidorus van Sevilla een bewonderenswaardig wijsgeer en vooral een
personificatie van een van de zeven artes liberales, de retorica. In de beeldende kunst
van die tijd komt hij dan ook vooral als personificatie van de retorica voor,
bijvoorbeeld in het westportaal van de kathedraal van Chartres 1145-70, waar
Ptolemaios de astronomie, Aristoteles de logica en Pythagoras de wiskunde
verbeelden. Als filosoof vinden we hem geportretteerd in een koorbank van Syrlin
1469-74 in de dom van Ulm. In de renaissance is hij als eerbiedwaardige grijsaard
aan te treffen in een aantal uomini-famosi-cycli, bijvoorbeeld in de Anticapella van
het Palazzo Pubblico te Siena begin 15e eeuw en in de reeks van Ghirlandaio in het
Palazzo Vecchio te Florence 1482-84, waar een inscriptie verwijst naar zijn moedig
optreden tegenover Catilina. Het fresco van Franciabigio ca. 1520 in de Medici-villa
te Poggio a Caiano, waarin de terugkeer van Cicero uit ballingschap wordt afgebeeld,
verwijst naar de terugkeer van Cosimo uit ballingschap in 1434. Een ‘dood van
Cicero’ uit de omgeving van Dubois ca. 1560 is een toespeling op de in Frankrijk
woedende geloofsstrijd die vele slachtoffers maakte. West 1804 behoort tot de
schilders die Cicero's vondst van het graf van »Archimedes hebben uitgebeeld.
In de literatuur treedt Cicero op in een aantal Catilina-stukken. Gellert parafraseert
in zijn Fabeln und Erzählungen 1746-48 de geestige vertelling van Ploutarchos, hoe
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bij Cicero, na zijn succesvolle praetuur op Sicilië naar Rome terugkerend, de
verwachting leeft dat men in Rome vervuld zal zijn van bewondering, maar dat hem
slechts wordt gevraagd waar hij al die tijd heeft gezeten. Hoofdpersoon is hij in een
roman van Brod
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1955, die over het trieste laatste levensjaar handelt en onder meer de Villa dei misteri
te Pompeii als decor heeft.
Winner 1970; Zielinski 1912.

Lucius Quinctius Cincinnatus
(eerste helft 5e eeuw v.C.) was de onverzettelijke steunpilaar van de patriciërs in een
tijd waarin de plebejers en de tribunen een steeds heftiger strijd voerden voor een
hen beschermende codificatie van de rechtsregels. Soms had dat geleid tot een
lamleggen van Rome tegenover de vijanden van buiten. Tijdens een consulaat wist
hij het gezag van de Senaat tegenover de plebs enigszins te herstellen. Hij weigerde
een opvolgend consulaat, dat immers in strijd zou zijn met de principes van de
Romeinse staatsinrichting, volgens welke magistraten niet direct herkiesbaar zijn.
Bij een ernstige bedreiging door de Sabijnen en de Aequii ten tijde van nieuwe
interne twisten besluit de Senaat Cincinnatus tot dictator te benoemen. Livius stelt
hem nu voor als eigenhandig bewerker van een bescheiden stukje land aan de Tiber,
waar hij door de deputatie wordt aangetroffen bij het spitten of ploegen. Hij hult zich
in de senatoriale toga, hoort de beslissing van de Senaat, aanvaardt zonder vreugde
de benoeming (Dionysios van Halikarnassos laat hem zelfs jammeren dat zijn akker
zal verkommeren) en begeeft zich naar de stad, waar hij snel orde op zaken stelt.
Vervolgens organiseert hij met succes de tegenaanval op de tot de muren van de stad
opgerukte vijanden. De veldheer Lucius Minucius, die zich heeft laten insluiten, mag
niet delen in de krijgsbuit en wordt gedegradeerd. De dictator laat verder een voorman
van de plebejische partij, Volscius, berechten die in het verleden in een proces tegen
Cincinnatus' zoon Kaeso meinedig is geweest en er aldus toe had bijgedragen dat
deze zoon zich in ballingschap had moeten begeven. Al na zestien dagen kan hij zijn
bevoegdheid van dictator, eigenlijk zes maanden geldig, neerleggen.
Livius meldt nog een tweede dictatorschap van Cincinnatus, in 439. Rome werd
geplaagd door hongersnood en voortdurende sociale spanningen. De rijke Spurius
Maelius kocht in Etrurië graan en maakte zich met de uitdeling daarvan populair bij
de lagere klassen, welke populariteit alarmerend werd toen in Maelius' huis partijen
wapens werden gevonden en het gerucht ging dat hij streefde naar het koningschap.
Ditmaal aanvaardde de oude Cincinnatus het verzoek slechts onder zware druk, maar
herstelde hij met niet minder succes de orde. Toen zijn rechterhand Servilius Ahala
in opdracht van de dictator Maelius had gesommeerd om bij Cincinnatus te
verschijnen, zonk deze de moed in de schoenen en weigerde hij. Daarop werd hij
voor de ogen van het volk gedood door Servilius, die door Cincinnatus om deze daad
werd geprezen.
Livius accentueert de eenvoudige levenswandel van de op zijn eigen akker werkzame
Cincinnatus om daaruit op te maken dat waardigheid en bekwaamheid niet gebonden
zijn aan rijkdom. Deze les wordt ook getrokken door Valerius Maximus die hem
bovendien in het hoofdstuk ‘de moderatione’ opvoert vanwege zijn weigering een
tweede consulaat te aanvaarden. Hij memoreert Cincinnatus' optreden jegens Minucius
in het hoofdstuk over de ‘disciplina militaris’.
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In later tijd komt Cincinnatus in de literatuur weinig voor, al blijft hij bekend
genoeg om te dienen als naamgever van het in 1783 gestichte Cincinnati. Machiavelli
betoogt aan de hand van Cincinnatus' leefwijze en krachtige politiek, dat een
staatsgemeenschap in armoede sterker kan zijn dan in rijkdom. Is de figuur van
Cincinnatus afwezig in de kunst van de oudheid, vanaf de vroege renaissance vinden
we hem in cycli van viri illustres. Zo
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moet hij aanwezig zijn geweest in de verloren gegane 14e-eeuwse cyclus te Padua,
geïnspireerd door Petrarca's biografie in De viris illustribus. Perugino schildert de
sobere Cincinnatus ca. 1500 in de Cambio te Perugia in combinatie met »Perikles
en »Scipio Maior, twee mannen die ten opzichte van geneugten zelfbeheersing aan
de dag legden.
In de Villa Giusti-Giacomini in Magnadola di Cessalto bracht een onbekende
schilder in de 16e eeuw een ‘dubbelportret’ van Cincinnatus als krijger en als boer
aan. Ricci schilderde een afbeelding van de wegroeping 1706-07 in het Palazzo
Marucelli-Fenzi te Florence in een zaal die, met doeken van de continentia van Scipio
Maior en »Fabricius' afwijzing van de geschenken van Pyrrhos, in het teken staat
van soberheid en zelfbeheersing. Pietro da Cortona schilderde hem in de Villa
Sacchetti-Chigi in Castelfusano 1626-29 in combinatie met onder meer Scipio Maior.
In 1788 combineert Tischbein hem met een andere in soberheid levende Romein,
»Curius Dentatus. Tot de reeks beelden van beroemde Romeinen in park Schönbrunn
te Wenen ca. 1775 van Beyer behoort ook een Cincinnatus.
In de Cincinnatus-schilderijen van Rosa ca. 1640-45 (met als pendant Alexandros
en »Diogenes), Tiepolo 1725-30 (onderdeel van een reeks voor het Palazzo Dolfin
te Venetië bestemde doeken), Brenet 1779 en Desmarnes 1796 gaat het meestal om
de wegroeping van Cincinnatus, afgebeeld in zijn sobere woning of achter de ploeg.
Spurius Maelius behoort met Spurius Cassius en Manlius Capitolinus (»Camillus)
tot de drie bedreigers van de republiek die dikwijls te zamen worden genoemd, onder
meer door Cicero in De republica. Hun executies (Maelius en Cassius door het
zwaard, terwijl Manlius van het Capitool wordt geworpen) worden door Beccafumi
geschilderd in de van een uiterste gestrengheid getuigende cyclus in het Palazzo
Pubblico te Siena 1529-35. Opmerkelijk is dat Giovanni da Pordenone in de koepel
van de Santa Maria di Campagna te Piacenza 1530-35 Spurius Maelius schildert als
graanuitdeler. Het kan een weerklank zijn van het betoog van Augustinus dat de
Romeinen korte metten plachten te maken met weldoeners van het volk als Spurius
Maelius.
Biscontin 1980.

Iulius Civilis
(abusievelijk vaak Claudius Civilis genoemd; 1e eeuw n.C.), naar Tacitus in de
Historiae meedeelt telg uit een Bataafs koninklijk geslacht, koesterde grieven tegen
de Romeinen. Zijn broer Paulus Civilis was door de Romeinen geëxecuteerd op
verdenking van rebellie en hijzelf gevangen gezet. Na zijn vrijlating had hij zijn
leven nog eens door Romeinse troepen bedreigd geweten. Hij veinsde de Romeinen
welgezind te zijn, maar beraamde een opstand. Zijn kans kwam in 69 toen de
Romeinen een nieuw contingent Batavieren eisten voor de militaire dienst. Perfide
uitvoerders van deze conscriptie riepen oudere en zwakke mannen op, die niet anders
konden dan zich vrijkopen. In hun plaats werden goedgebouwde jongeren weggevoerd,
gedoemd om dienst te doen als schandknapen.
Iulius nodigde een aantal Bataafse leiders uit voor een banket in een heilig bos en
liet hen een opstand zweren. Hij zocht vervolgens in het geheim medestanders en
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vond die in de Kananefaten die hun leider Brinno op het schild hieven en de Romeinse
winterkwartieren bij de Noordzee overvielen. Ook Civilis toonde toen zijn ware
gezicht en viel met de door de Romeinen onder hem gestelde manschappen plotseling
zijn bondgenoten aan. De situatie werd voor de Romeinen zeer bedreigend, toen ook
de Galliërs en Germanen aanstalten maakten de pax romana van zich af te schudden,
en bovendien Bataafse
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cohorten, op bevel van de juist tot keizer uitgeroepen Vitellius op weg naar Rome,
bij Bonn en masse rechtsomkeert maakten om zich onder bevel te stellen van Civilis.
Bovendien bestonden er aan Romeinse zijde scherpe tegenstellingen tussen de
aanhangers van Vitellius en die van zijn tegenstander en opvolger Vespasianus:
spanningen die door Civilis bekwaam werden aangewakkerd en uitgebuit. Hij bereikte
het hoogtepunt van

Rembrandt Harmensz. van Rijn, De eed van de Bataven, 1661-62, doek, 196 × 309 cm. Statens
Konstmuseer, Stockholm.

zijn macht met de val van de Romeinse vesting Castra Vetera (Xanten), waarna hij
een gebied tot voorbij Keulen (Colonia Agrippinensis) en Trier (Augusta Treverorum)
beheerste.
Het keerpunt kwam nadat Vespasianus door alle troepen en de Senaat tot keizer
was uitgeroepen, de inwoners van Keulen tegen de met de Bataaf verbonden
Germanen in opstand waren gekomen, en een bondgenoot
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bij Trier een gevecht met de Romeinen had verloren. Bij Xanten kwam het tot een
slag waarin Civilis het onderspit moest delven. De Bataven werden de strijd tegen
het al te machtige Romeinse imperium moe, zodat hij naar een vergelijk met de
Romeinen moest streven. De bewaard gebleven tekstdelen van Tacitus' Historiën
sluiten af met het bericht dat Civilis vanaf de ene zijde van een in het midden
afgebroken brug over de Rijn het woord richt tot de Romeinen. Over het vervolg van
de zaak ontbreken berichten.
Tacitus is de enige antieke bron inzake Iulius Civilis. Heeft hij voor de Germaanse
held »Arminius prijzende woorden over, van déze tegenspeler van de Romeinen
moet hij niets hebben. Iulius Civilis - vroeger op grond van een onduidelijke
tekstoverlevering bij Tacitus ten onrechte aangeduid als Claudius Civilis - is
verraderlijk, behendig in het uitbuiten van de machtsstrijd aan Romeinse zijde en
belust op krijg en macht. De Nederlanden hebben nooit een zo grote Civilis-verering
gekend als die voor Arminius bij de Oosterburen. Toch werd, nadat Tacitus in de
16e en 17e eeuw onder meer via de vertaling van Hooft verspreiding had gevonden,
Civilis een symbolische figuur voor het Hollands patriottisme in de strijd tegen de
Spanjaarden en werden de Bataven als de roemruchte voorouders van de Nederlanders
gezien. In tal van 17e-eeuwse historische geschriften (bijvoorbeeld Scriverius in een
Tacitus-commentaar 1581 en Grotius 1610), lofdichten en treurspelen (Vondels
Batavische Gebroeders of Onderdruckte vryheit 1663) vinden we parallellen: Civilis
als Willem van Oranje, de geëxecuteerde Paulus als de onthoofde graaf van Egmond,
Vitellius als Alva. De Baeto van Hooft 1617 is een Aeneis-achtige nationale
voorgeschiedenis, waarin de gelijknamige hoofdpersoon als stichter van de Bataven
wordt aangewezen. Leiden werd in 1575 omgedoopt tot Lugdunum Batavorum, op
Java kreeg Batavia in 1619 op bevel van de Hollandse mogendheden zijn tot 1949
gebruikte naam. Vaenius maakte in 1612 36 tekeningen, die voor een boekuitgave
werden gegraveerd door Tempesta, en terzelfder tijd een serie van twaalf schilderijen
(Rijksmuseum Amsterdam).
Een voorgenomen decoratie op het Civilis-thema in het Stadhuis te Amsterdam
ging met veel strubbelingen gepaard. Bol maakte een reeks voorstudies, die niet
uitgevoerd werd. In 1659 maakte Flinck, met het oog op een bezoek van Amalia van
Solms, voor de lunetten van de galerij op de eerste verdieping een reeks van acht
provisorische schilderingen: tot definitieve schilderijen kwam het niet door de dood
van de schilder. Ovens maakte een schilderij naar een schets van Flinck. Andere
doeken werden in 1661 en 1662 geleverd door Lievens, Jordaens en Rembrandt. Het
doek van Rembrandt - de samenzwering aan het banket - werd al snel weer verwijderd.
De lang aan Rembrandt toegeschreven ‘Man met de helm’ in Berlijn zou Civilis
voorstellen.
In de 19e eeuw is een bescheiden wederopbloei van de interesse voor de Bataven
en Civilis waarneembaar. Rochussen 1872 schilderde een Bataafse markt bij Katwijk
(Teylers Museum Haarlem) en een prent van Mourot ca. 1840 met Civilis werd
veelvuldig in schoolboeken gereproduceerd.
De wil der goden 1933 van Van Moerkerken beschrijft de Batavenopstand als een
poging om de eigen identiteit te waarborgen. Kort na de bevrijding in 1945 werd in
de Amsterdamse stadsschouwburg een stuk opgevoerd met hoogtepunten uit de
vaderlandse geschiedenis van de hand van verschillende auteurs. In de eerste akte,
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geschreven door Helman en handelend over Civilis, stonden de Bataven uiteraard
tegenover de Gestapo-achtige Romeinen.
Blankert 1975; Müller Hofstede 1973; Schneider 1925; Schöffer 1975;
Verhoeven 1986; Van de Waal 1940 en 1952; Zadoks-Josephus Jitta 1978.
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Claudia Quinta
wordt bij Livius kort behandeld in de aan het jaar 204 gewijde hoofdstukken. Scipio
Nasica, een neef van »Scipio Maior, moest in dat jaar een beeld van de Magna Mater
(Kybele) in de vorm van een zwarte meteoriet, dat uit Klein-Azië was overgebracht
naar Italië, in Rome inhalen. Hij had zich daartoe naar Ostia begeven in gezelschap
van vooraanstaande vrouwen onder wie Claudia Quinta, die tot dan toe gebukt gegaan
was onder een dubieuze reputatie, maar op deze wijze - in de formulering van Livius
- ‘aan het nageslacht haar reputatie bewees’. Bij andere auteurs - onder wie Ovidius
in de Fasti, Silius Italicus, Seneca in De matrimonio en Propertius - is een verder
uitgewerkt verhaal over haar te vinden. Het schip waarop het beeld van Kybele aan
land moest worden gebracht, strandde op een zandbank in de Tibermonding bij Ostia.
Claudia smeekte de godin haar te helpen ten bewijze van haar kuisheid en kon daarop
zonder hulp van anderen met haar gordel het schip vlot trekken. In de laat-antieke
literatuur wordt Claudia een Vestaalse maagd en voltrekt een en ander zich conform
een voorspelling die in een van de Sibyllijnse boeken zou hebben gestaan. Claudia
werd later vergoddelijkt en onder de naam Navisalvia (‘Scheepsredster’) vereerd en
afgebeeld in de tempel van Kybele op de Palatijn, ingewijd in 191 v.C.
De verering van Claudia in de oudheid wordt iconografisch gedocumenteerd door
Romeinse gemmen en een altaarreliëf. In het begin van de 15e eeuw keert Claudia
terug in een Defensorium inviolatae virginitatis beatae Mariae van de dominicaan
Franz von Retz, waarin wordt verdedigd dat Maria als maagd het leven schonk aan
Jezus. Claudia wordt opgevoerd als voorbeeld van hetgeen een maagd vermag, zeker
met hulp van de ware God. Geïllustreerde edities van deze tekst en

Claudia Quinta trekt het schip met Kybele vlot, midden 1e eeuw n.C., reliëf op marmeren altaar, 87
× 59 cm. Museo Capitolino, Rome. De inscriptie luidt: ‘Voor de Moeder der goden [= Kybele] en
Navis Salvia [= Claudia Quinta], wegens een gedane belofte gaf Claudia Synthyche dit [altaar] ten
geschenke’. Claudia is in het gewaad en in de houding van een Vestaalse maagd uitgebeeld, wellicht
zelfs in de vorm van het voor haar opgerichte standbeeld.
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van Boccaccio's De mulieribus claris ca. 1370, waarin het verhaal eveneens is
opgenomen, maken het aan land trekken van het schip tot een terugkerend thema in
de beeldende kunst van de late middeleeuwen en vroege renaissance. Buiten de
grafiek is er een aan Girolamo da Carpi toegeschreven werk midden 16e eeuw in het
Palazzo Spada-Capodiferra te Rome en een fresco van Perino del Vaga of Salviati
ca. 1538-40 in het Palazzo Pietro Massimo alle Colonne te Rome. In een schilderij
van Mantegna 1504, waarop wordt afgebeeld hoe het beeld door de Romeinse
vrouwen wordt ontvangen, staat Scipio centraal; het werd vervaardigd in opdracht
van de familie Cornaro die haar stamboom terugvoerde tot de Scipionen.
Zeker in de versie waarin Claudia Quinta een Vestaalse is die op de beschreven
wijze haar kuisheid bewijst, heeft zij veel gemeen met de Vestalin Tuccia. Naar
Valerius Maximus verhaalt droeg deze Tuccia, beschuldigd van onkuisheid, water
in een zeef en bewees zij aldus haar onschuld. Tuccia, door Augustinus geprezen en
evenals Claudia genoemd in het Defensorium, is in de middeleeuwen het heidense
tegenbeeld van de maagd Maria. Ook in de Trionfo della Castità 1352 van Petrarca
neemt zij een belangrijke plaats in. Zij is in de beeldende kunst van de oudheid
aanwezig in de vorm van gesneden stenen voor ringen. In die van de nieuwe tijd
vindt men haar op 15e-eeuwse Florentijnse cassoni en op Filaretes bronzen deur van
de Sint-Pieter ca. 1440 (»Cloelia). Te noemen zijn Mantegna ca. 1500 (pendant is
»Sophoniba), Dürer ca. 1497, Tintoretto ca. 1545 en Moretto ca. 1540. Een anoniem
portret van Elisabeth I van Engeland als Claudia (nu in Siena) verbeeldt de castitas.
Riccio schilderde Claudia Quinta en Tuccia ca. 1520-30 als pendanten. Later nog is
er werk van 18e-eeuwse schilders als Suvée en Reynolds.
Mode 1974; Vannugli 1988.

Cloelia
behoorde tot een groep meisjes die in 509 naar het kamp van Porsenna waren
gezonden als onderpand voor een vredesverdrag tussen Rome en de Etrusken. Verdrag
en gijzeling volgden op de heldhaftige actie van »Scaevola. De Etrusken hadden zich
daarna op enige afstand van de stad westelijk van de Tiber teruggetrokken.
Het gelukte Cloelia samen met een aantal van de meisjes uit Porsenna's kamp te
ontsnappen, en onder een regen van projectielen bereikten ze zwemmend met hun
paarden de oostelijke Tiber-oever. Porsenna was woedend en tegelijkertijd vervuld
van bewondering. Hij eiste in overeenstemming met de regels van het verdrag
terugzending van de meisjes, maar zegde meteen toe dat hij zou instaan voor hun
veilige terugkeer naar Rome. Terug in Porsenna's kamp werd Cloelia door de
Etruskenvorst hogelijk geprezen en mocht zij kiezen met wie zij de nieuwe thuisreis
wilde aanvaarden. Cloelia besefte dat jongens voor Rome meer waard waren dan
meisjes en koos een aantal jongens uit. In Rome werd zij geëerd met een
ruiterstandbeeld aan de Via Sacra op het Forum: een uitzonderlijke onderscheiding
voor een vrouw.
Anders dan Livius in zijn hierboven gevolgde uiteenzetting gewagen Dionysios van
Halikarnassos, Florus en Valerius Maximus van een ontsnapping van Cloelia alléén,
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aldus haar heldendaad nog meer reliëf gevend. Het verhaal behoort tot de meest
populaire legenden over het vroege Rome. Vergilius legt haar naam in de mond van
Anchises, die in de onderwereld het roemruchte Rome voor zijn geestesoog ziet
verschijnen en de geschiedenis van de stad aan zijn zoon Aeneas voorspelt.
Ploutarchos behandelt haar in zijn Virtutes mulierum naast onder meer »Porcia.
Komt het thema in de beeldende kunst van de oudheid niet voor, in de nieuwe tijd
is het uitgesproken populair, bijvoorbeeld op
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cassone-beschilderingen van Beccafumi en Balducci ca. 1520-25, in de grafische
kunst van Pencz in de eerste helft van de 16e eeuw tot Le Barbier voor de Salon van
1789 te Parijs. In de wandschilderkunst vinden we haar in een fresco van Luzio
Romano 1543-45 in de Biblioteca van de Engelenburcht en in een Cloelia-reeks van
onbekende hand ca. 1525 in de Villa Turini-Lante te Rome (nu in Palazzo Zuccari).
In de randversiering van de centrale bronzen deur van de Sint-Pieter van Filarete ca.
1440, waarin ook een groot aantal mythologische figuren en heiligen, wordt zij
getoond naast andere antieke historische figuren, onder wie »Curtius, »Scaevola en
»Horatius Cocles. Paillet schildert in 1673 haar ontsnapping voor de Antichambre
de la Reine te Versailles in combinatie met andere manhaftige vrouwen
(»Rhodogoune). Van de verschillende door Rubens of zijn leerlingen geschilderde
versies van de ontsnapping moet een exemplaar zich in 1632 hebben bevonden in
bezit van Amalia van Solms, die meerdere stukken over beroemde vrouwen
(»Artemisia) in haar collectie had opgenomen.
Madeleine de Scudéry maakte Cloelia 1654-60 de naamgeefster van de destijds
internationaal vermaarde roman Clélie. Een Cloelia-libretto van Metastasio werd op
muziek gezet door onder meer Hasse 1762, Gluck 1763 en Jommelli 1774. Kinker
schreef in 1792 een Cloelia-drama in classicistische stijl.
Miedema 1968; Ronen 1974.

Gnaeus Marcius Coriolanus
(5e eeuw v.C.), telg uit een aristocratisch geslacht, maakte zich verdienstelijk in de
oorlogen tegen de Volsci en de Aequii. Zo stond hij aan het hoofd van een kleine
groep Romeinen die de stad Corioli binnendrong en ten val bracht - een heldendaad
waaraan hij zijn bijnaam Coriolanus dankte. In de Senaat toonde hij zich een arrogant
tegenstander van de plebejers, die zich enige tijd hadden teruggetrokken op de Mons
Sacer (de zogeheten secessio plebis) en zo gedaan hadden gekregen dat er speciale
magistraten zouden komen om hen te beschermen: de volkstribunen. Toen Rome ten
gevolge van de verwaarlozing van de landbouw gedurende deze troebelen tegen hoge
kosten elders graan moest kopen, verzette hij zich fel tegen het verstrekken van dit
graan tegen gereduceerde prijs: de plebejers hadden het graantekort aan zichzelf te
wijten en de nood zou hen doen inbinden. Het betoog wekte zo'n woede dat het volk
hem te lijf wilde gaan. De tribunen kalmeerden de menigte door Coriolanus een
proces aan te zeggen.
Als het werkelijk tot dit proces dreigt te komen en de Senaat zich van de te zeer
provocerende Coriolanus heeft gedistantieerd, loopt hij verbitterd over naar de Volsci.
In de opnieuw oplaaiende strijd tussen de Volsci en Rome toont hij zich wederom
een groot aanvoerder: de ene na de andere stad ontvalt de Romeinen en tenslotte
slaat hij een beleg voor de muren van Rome. De stad is in groot gevaar, ook al omdat
de plebejers weinig lust tonen om tegen de Volsci ten strijde te trekken. De beangste
inwoonsters doen een beroep op Coriolanus' moeder Veturia en zijn echtgenote
Volumnia, waarop deze vrouwen met de twee zoontjes van Coriolanus naar zijn
legerkamp gaan. De omhelzingen van zijn kinderen, de tranen en smeekbeden van
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Volumnia, Veturia's felle berisping en beroep op zijn vaderlandsliefde, dit alles wordt
Coriolanus te veel en hij trekt zijn troepen in zijn kamp terug.
Livius laat in zijn relaas open hoe het met Coriolanus afloopt. Ploutarchos meldt
in zijn Coriolanus-biografie dat de Romein zich in de volksvergadering van de Volsci
weet te handhaven, maar later toch door handlangers van zijn rivalen wordt vermoord.
Dionysios
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van Halikarnassos preciseert dat Coriolanus werd gestenigd. Ploutarchos wijkt van
Livius slechts in details af: zo heet Volumnia Vergilia en is de verbittering van
Coriolanus mede veroorzaakt doordat hij een vergeefse gooi heeft gedaan naar het
consulaat, welke laatste beweegreden ook door Dionysios was genoemd. In Cicero's
Brutus gaat Coriolanus vrijwillig de dood in, liever dan Rome de genadeslag toe te
dienen; de auteur trekt derhalve een vergelijking met »Themistokles.
De geschiedenis van Coriolanus verschaft reeds aan de antieke schrijvers de
mogelijkheid moraliserende beschouwingen over de houding van een staatsman of
veldheer ten beste te geven. Livius, Ploutarchos en Dionysios van Halikarnassos
geven de parabel weer die de wijze patriciër Menenius Agrippa de plebejers zou
hebben voorgehouden, toen die zich op de Mons Sacer hadden teruggetrokken om
het tribunaat af te dwingen: de ledematen van het lichaam (de plebejers) kunnen
rebelleren en ervan afzien de maag (de patriciërs) voedsel te verschaffen, maar zo'n
staking voert niet alleen de maag maar ook de ledematen naar de ondergang. De drie
auteurs schetsen tegenover deze verzoenende Menenius een Coriolanus die met
provocaties en een harde opstelling het volk de nieuwe verworvenheden - met name
het tribunaat - wil ontnemen. Ploutarchos laat Coriolanus in het graanconflict zeggen
dat van een politieke gemeenschap geen sprake meer kan zijn: deze is immers in
tweeën gebroken. Deze schrijver geeft ook een psychologisch portret van Coriolanus.
Hij is drager van de zo bewonderenswaardige, op strijd gerichte Romeinse virtus,
maar mist de bijbehorende discipline en matiging. Hij verliest in zijn ontembaarheid,
zijn intense minachting en woede tegenover de plebejers en later ook jegens zijn
standgenoten de politieke verhoudingen uit het oog. Hij komt er zelfs toe, tegen zijn
eigen volk ten strijde te trekken, om op het moment van toeslaan gehoor te geven
aan het beroep op zijn vaderlandsliefde, ook al beseft hij dat hij daarmee zijn lot
bezegelt. Valerius Maximus gispt de ondankbaarheid van het plebs jegens Coriolanus,
maar prijst als exemplum van liefdevol respect voor ouders, het zwichten van de
toch zeer gekrenkte held voor de smeekbeden van zijn moeder en zijn gezinsgenoten.
Merkwaardig is de adaptatie in de Gesta Romanorum ca. 1300: Coriolanus, die
ter elfder ure op aandrang van zijn moeder zijn wraakactie achterwege laat, is hier
een onrechtvaardig behandelde keizer. Machiavelli trekt uit de gebeurtenissen een
politieke les: het zou met Rome slecht zijn afgelopen als het volk geen mogelijkheid
zou hebben gehad zijn woede jegens Coriolanus te ontladen in een klacht bij
gezagsdragers, in casu de volkstribunen. Aan het ontbreken van zulk een uitlaatklep
is volgens Machiavelli de republiek van Florence ten onder gegaan.
Kort na 1600 verschijnen drie toneelstukken naar Livius en Ploutarchos. In een
Latijns schooldrama van Kirchner 1608 en een tragedie van Hardy 1607 wordt de
edele Coriolanus slachtoffer van een tegen hem gerichte intrige. Shakespeare,
Ploutarchos en ook Painters The Palace of Pleasure 1566 volgend, schildert in zijn
de complete stof omvattende Coriolanus 1608 de gepassioneerde botsing van de
voor zijn omgeving te grote held met het volk en de tribunen. De classicistische
Franse toneelschrijvers, die zich gebonden achten aan de eenheid van plaats en tijd,
moeten zich beperken tot één episode en kiezen meestal - bijvoorbeeld Chapoton
1638 en Chevreau 1638 - de smeekbeden van de vrouwen aan het adres van
Coriolanus. Pas La Harpe 1784 laat dat principe van eenheid van plaats en tijd los
en geeft de gehele geschiedenis. Goujon 1800 en de Oostenrijkse neoclassicist Collin
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1802 laten Coriolanus zich met een zelfgekozen dood redden uit het dilemma tussen
gekwetst eergevoel en de door de smeekbeden aangewakkerde twijfel over een aanval
op Rome. Beethoven schreef in 1807 bij het laatste stuk een ouverture, waarin de
rebellie van Coriolanus en vervolgens zijn
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kalmering onder invloed van de smeekbeden hoorbaar gemaakt worden. In dezelfde
geest moet een gedicht van Platen uit 1816 worden gelezen.
Voor Brecht 1952 is de botsing tussen plebejers en Coriolanus een uiting van de
klassenstrijd: de volksvijand delft noodzakelijkerwijs het onderspit. Grass ironiseert
in Die Plebejer proben den Aufstand 1966 deze benadering

Giambattista Tiepolo, Coriolanus, zijn moeder en zijn echtgenote voor de muren van Rome, 1753,
doek, 103 × 120 cm. Martin von Wagner-Museum, Würzburg.

met een verwijzing naar Brechts aarzelende houding tegenover de volksopstand in
de DDR van 1953: DDR-burgers die in die woelingen de hulp van de theaterdirecteur
inroepen, worden in een theaterrepetitie van Brechts Coriolanus ingezet als
opstandige, maar niets bereikende plebejers.
Opera's zijn er van onder meer Cavalli/Ivanovitch 1669, Caldara/Pariati 1717,
Ario-

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

94
sti/Haym 1723 en Graun 1749 op een libretto van Villati en Frederik II.
De door Cicero en Valerius Maximus naar voren gehaalde leringen, het sparen
van het vaderland en het toegeven aan smeekbeden van de geliefden, dit ondanks
ernstige krenkingen, lijken voorop te staan in de beeldende kunst van de nieuwe tijd,
waarin meestal de confrontatie van Coriolanus met de vrouwen en kinderen wordt
afgebeeld. Het tafereel is meermalen te vinden op 15e-eeuwse cassoni uit Florence
en Ferrara; Genga schilderde het in het Palazzo Petrucci te Siena ca. 1508 en Perino
del Vaga of Salviati ca. 1540 in het Palazzo Pietro Massimo alle Colonne te Rome.
Guercino schilderde in 1643 de scène voor de Galerie de la Vrillière in Parijs. In
twee gewoonlijk aan Ricci toegeschreven werken heeft Coriolanus als pendant een
andere en onbetwiste Romeinse held, »Scaevola. Ook ten noorden van de Alpen is
het thema populair. Een vroeg voorbeeld is te vinden op de door Colijn de Nole
1543-45 vervaardigde schouw van het Oude Stadhuis te Kampen: een
Coriolanus-reliëf wordt gecombineerd met afbeeldingen van Scaevola, de
onomkoopbare »Curius Dentatus en het oordeel van Salomo. Blijkens een inscriptie
wordt Karel V als een voorbeeldig vorst in herinnering geroepen. Rembrandt tekende
de gebeurtenis ca. 1660, Lastman schilderde haar in 1625, Van den Eeckhout in
1662.
In Frankrijk wordt Coriolanus herhaaldelijk genoemd in de Salon-catalogi uit de
17e en 18e eeuw, vooral aan het einde van de 18e eeuw, soms overigens met
vermelding van een ander, eerder sentimenteel dan heroïsch element uit het verhaal:
Coriolanus' afscheid van zijn familie voorafgaande aan zijn vertrek naar de Volsci:
bijv. Galloche 1747, Aubry 1781, Moitte 1787 en Guérin 1795. Favanne schilderde
ca. 1725 zowel afscheid als smeekbede. Het schilderij van Poussin ca. 1652 met de
smeekbede is mogelijk een waarschuwing tegen een uiteenvallen van Frankrijk door
de Fronde-twisten. Een plafondschildering van La Fosse ca. 1673 in de Apollo-salon
van Versailles drukt kennelijk uit dat Louis XIV in staat was het staatsbelang te stellen
boven emotie en eigenbelang. In het Duitse neoclassicisme is het afscheid geschilderd
door onder meer Tischbein 1777 en Kauffmann 1782. Zick combineerde in twee
gevallen het zwichten van Coriolanus met de zelfbeheersing van »Scipio Maior: in
schilderijen voor het slot te Ehrenbreitstein (ca. 1757) en in ontwerpen voor intarsiën
bestemd voor het paleis van Karel van Lotharingen te Brussel (1779).
Broos 1975-76; Bullough 1964; Gareis 1925; Grass 1964; Neis 1967;
Riedel 1984; Witzmann 1964.

Cornelia
(2e eeuw v.C.) is de dochter van »Scipio Maior. Zij werd door haar vader ten huwelijk
gegeven aan Tiberius Sempronius Gracchus. Volgens een aantal auteurs, onder wie
Livius, Valerius Maximus en Cicero, bezegelde dit huwelijk een verzoening tussen
de twee elkaar tot dan toe vijandig gezinde mannen. Zij schonk haar echtgenoot
twaalf kinderen, onder wie als een van de oudsten of als oudste Tiberius en als een
van de jongere Gaius (»Gracchi). Ploutarchos en andere auteurs prijzen haar, telg
uit het machtige en gecultiveerde geslacht van de Scipionen, als een vrouw van
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bijzondere allure met een belangrijke rol in het culturele en sociale leven van haar
tijd en als de voortreffelijke opvoedster van de Gracchi.
Over het overlijden van haar man verhalen Valerius Maximus (onder de titel ‘over
echtelijke liefde’) en Ploutarchos dat Tiberius in het echtelijke bed twee slangen
aantrof. Hij interpreteerde dit voorteken op juiste wijze en doodde niet de vrouwelijke
slang, omdat dit de dood van zijn jongere vrouw zou hebben betekend, maar de
mannelijke. Spoedig daarop overleed hij dan ook. Later
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moest Cornelia meemaken dat haar twee zonen Tiberius en Gaius achtereenvolgens
jammerlijk aan hun einde kwamen. Nepos schreef een ‘brief’ van Cornelia aan Gaius
uit 124 v.C. waarin zij hem tot matigheid en tot beheersing van zijn wraakgevoelens
maant.

Philipp Friedrich Hetsch, Cornelia, moeder van de Gracchi, 1794, doek, 112 × 136 cm. Staatsgalerie,
Stuttgart. Cornelia geeft tegenover de met de juwelen pronkende vrouw te kennen dat zij haar kinderen
als haar ware schatten beschouwt.

Zoals gezegd geldt Cornelia als een uiterst edele figuur. Zij is toonbeeld van
soberheid en zelfbeheersing, als het ware een pendant van »Cato Censorius.
Ploutarchos meldt dat de weduwe een huwelijksaanzoek afwees van de Egyptische
koning Ptolemaios (VI of VII, dat is niet geheel duidelijk). Heeft dit verhaal
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geen weerklank gekregen bij andere auteurs, meer bekendheid is weggelegd voor de
anekdote die wordt verhaald door Valerius Maximus in de context van een reeks
getuigenissen van onthechting van luxegoederen: een Romeinse matrone geeft
tegenover Cornelia hoog op van haar sieraden, waarop Cornelia haar kinderen toont,
zeggende dat die haar enige en ware schatten zijn.
In de literatuur van de nieuwe tijd is zij alleen in het Cornelia-drama van Garnier
1574 hoofdpersoon. In dit stuk, geschreven in de trant van de tragedies van Seneca,
draagt zij stoïcijns de slagen die het lot haar toebrengt.
In de beeldende kunst van de oudheid is Cornelia niet vereeuwigd, ook niet in de
vorm van portretten. In de Porticus Metelli te Rome zou blijkens een inscriptie een
beeld van haar hebben gestaan. In de renaissance zijn er afbeeldingen van de scène
met de concurrerende moeders in het Palazzo Pietro Massimo alle Colonne te Rome
1537-38 van Perino del Vaga en zijn medewerkers en uit de omgeving van Titiaan.
De opgang die dit thema maakt in de Franse kunst van de tweede helft van de 18e
eeuw, past in het klimaat van toenemende kritiek op het vertoon van luxe in
hofkringen en door adel, en in de groeiende belangstelling voor een Rousseau-achtige
opvoeding tot deugdzaamheid. In de decennia rond de Franse Revolutie kan de
belangstelling hiervoor mede worden verklaard uit de bewondering voor de
sociaal-revolutionaire Gracchi. De Salon-catalogi melden schilderijen van Peyron
1785, Bosio 1793 en Suvée 1795. Hallé brengt op de Salon van 1779 de scène als
pendant van een afbeelding van de Spartaanse koning Agesilaos die met zijn kinderen
speelt. In het Duitse neoclassicisme is het thema aanwezig in het werk van onder
meer Kauffmann 1785 en 1788, Hetsch 1794 en Zick 1794, in Amerika in dat van
West 1780, in België bij Lens ca. 1800 en later bij Ooms 1866 (Kon. Musea voor
Schone Kunsten Brussel). Een neoclassicistisch beeldhouwwerk van Cornelia met
de twee Gracchi-zoontjes is er van Cavelier 1861. Huldebetoon aan de moederliefde
van de betrokken vrouwen zijn het portret van de hertogin van Lucca als Cornelia
door Camuccini 1810-11 en een dergelijk portrait historié van Lady Cockburn door
Reynolds 1773. La Hyre 1646 is de enige schilder die de afwijzing van Ptolemaios'
aanzoek in beeld brengt.

Manius Curius Dentatus
(† 270) dankt zijn bijnaam, ‘de getande’, aan het uitzonderlijke feit dat hij in bezit
van tanden geboren werd. Hij speelde een belangrijke rol in de onderwerping van
de Sabijnen en in het beëindigen van de oorlog met de Samnieten en hun bondgenoot
Pyrrhos. Ploutarchos verhaalt dat een delegatie Samnieten hem kort voor zijn dood
bezocht in zijn eenvoudige hut, waar hij na de bekleding van alle mogelijke openbare
ambten een sober bestaan leidde. Deze trachtte hem om te kopen met geschenken.
Curius Dentatus, die doende was met de bereiding van een karige maaltijd, toonde
zich voor deze omkooppoging volstrekt ongevoelig. Naar hij zelf zei, hechtte iemand
die met zo'n maaltijd genoegen nam, niet aan goud. Bovendien verklaarde hij er meer
eer in te stellen gezag te hebben over mensen met geld dan het zelf te bezitten.
Ploutarchos neemt het verhaal op in zijn biografie van »Cato Censorius, die aan
Curius Dentatus een voorbeeld nam. Valerius Maximus memoreert de samenhang
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van sobere leefwijze en ongevoeligheid voor omkoping in een rij voorbeelden waarin
ook »Fabricius, en, tot tweemaal toe, Cato Censorius zijn opgenomen.
In de beeldende kunst van de oudheid komt het verhaal niet voor. In de latere tijd
betekent de scène een veelal tot dragers van
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het politieke gezag gerichte vermaning tegen een kwetsbaar makende hang naar luxe.
In het Palazzo Passerini te Cortona brengt Bernabei ca. 1530 een cyclus aan met
Dentatus en de gezanten, de slag aan het Trasimeense meer (»Hannibal), »Lucretia,
»Cloelia, »Horatius Cocles en »Verginia. Genoemd motief maakt vooral opgang in
Duitsland en in de

Herman Collenius, Manius Curius Dentatus wijst de geschenken van de Samnieten af, ca. 1700, doek,
114 × 151 cm. Groninger Museum. Curius toont een raap ten teken van zijn karig bestaan, dat hem
ongevoelig doet zijn voor omkoping. Met de arcadische voorstelling op de achtergrond wijst Collenius,
die voornamelijk voor Friese en Groningse opdrachtgevers werkte, op het gelukkige leven van de
landsman.

Noordelijke Nederlanden. In een verloren gegane Holbein-cyclus 1521 in de raadzaal
te Bazel figureerde Curius in gezelschap van Valerianus, »Charondas en »Zaleukos,
in het huis van een Augsburgse burgemeester is hij op een door Breu in 1544
beschilderde schoorsteen samengebracht met Fabricius. Opnieuw in combinatie met
een Fabricius-
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afbeelding, en wel van Bol, vinden we hem in een werk van Flinck uit 1656 in de
burgemeesterskamer van het Amsterdamse Stadhuis, met een onderschrift van Vondel:
‘Op 's Burgemeesters Wacht magh Rome veiligh slapen / als Markus Kurius het
aengeboden gout / Versmaende zich genoeght met een gerecht van raepen / zo wort
door Matigheit en Trouw de Stadt gebout.’ Jan Steen componeert rond 1680 twee
doeken (Rijksmuseum Amsterdam) met Curius Dentatus aan zijn eenvoudige maaltijd
van rapen en geeft daarbij de tekst: Natura paucis contenta (‘de natuur is met weinig
tevreden’); zelf portretteert hij zich als een van de Samnitische gezanten. Voorts zijn
er werken van Aert de Gelder ca. 1700, Quirinus van Amelsfoort tweede helft 18e
eeuw (voor het gebouw van de Staten te 's-Hertogenbosch), J. Tischbein 1785
(Wilhelmshöhe, met als pendant de benoeming tot consul), Lens eind 18e eeuw,
Pietro da Cortona ca. 1645-50 en Peyron 1787. Haydon presenteerde in 1809 op de
jaarlijkse expositie van de Royal Academy te Londen een Dentatus-schilderij dat
onder invloed van de Elgin Marbles was gemaakt.
In de literatuur keert Dentatus een enkele keer terug als een van de grote Romeinen
uit de periode waarin Rome, dat met de overwinning op Pyrrhos en de Tarentijnen
soeverein werd in Italië, de fundamenten legde voor de wereldverovering: aldus
Macaulay in The Lays of Rome 1842, een bundel van imaginaire Romeinse balladen.
Blankert 1975; Schneider 1925.

Marcus Curtius,
die zich in de krijgsdienst reeds had onderscheiden, gaf rond 306 v.C. zijn leven voor
Rome. Op het Forum had zich plotseling een kloof geopend. De Romeinen trachtten
deze met aarde te dichten, maar zieners hielden hun voor dat dit niet zou lukken,
tenzij ze ter plaatse hun grootste goed zouden offeren. Curtius begreep dat hier
gedoeld werd op de grootste Romeinse deugd: heldhaftige strijdbaarheid. Hij wijdde
zich aan de goden en sprong in volle wapenrusting te paard in het gat dat zich daarna
terstond sloot. Het meertje ter plaatse werd naar hem Lacus Curtius genoemd. De
gebeurtenis is in de traditie gesitueerd op het Forum tussen de Curia en de Rostra,
langs de Via Sacra.
Aldus Livius en Valerius Maximus, welke laatste hem opvoert in een reeks
voorbeelden van vrijwillige dood in de paragraaf ‘de pietate erga patriam’ (over de
opofferingsgezindheid jegens het vaderland) naast »M.I. Brutus in het duel met
Arruns, de zelfopoffering van twee leden van het geslacht »Decius, Kodros (een
mythische koning van Athene, die de dood op het slagveld zocht, nadat een orakel
had verklaard dat de overwinning zou toevallen aan de partij die haar aanvoerder
zou verliezen) en Themistokles.
Curtius is een van de weinige helden uit de republikeinse tijd die in de Romeinse
kunst vereeuwigd werden. Op de plaats van het voorval liet Augustus in 9 v.C. een
reliëf met de ridder opstellen, met opzet in een archaïserende stijl uitgevoerd, om als
voorbeeld voor de burgers te dienen. Volgens Ovidius' Fasti stond er ook een altaar
te zijner ere. Het geheel stelde een heroön voor, een gedenkteken voor een
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legendarische held. Ook op een enkele gem en op lampen uit de keizertijd in Trier
en Xanten werd Curtius afgebeeld.
In de 12e-eeuwse Gesta Romanorum wordt het Faustische element toegevoegd
dat Curtius in het zicht van zijn heldendaad er eerst nog een jaar lustig op los leefde,
met vrij gebruik van de bezittingen en vrouwen van de Romeinen, maar wordt zijn
daad toch ook vergeleken met de offerdood van Christus. In de beeldende kunst
verschijnt hij pas in de renaissance. De scène van de sprong, die uitdrukking is van
patriottische heldenmoed
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Ludwig Refinger, De offerdood van Marcus Curtius, 1540, paneel, 162 × 123 cm. Alte Pinakothek,
München. Rome is volstrekt fantastisch weergegeven; de heidense sfeer wordt door oriëntaalse
kostuums van de bewoners en maansikkels op de gebouwen aangeduid. Midden boven wordt Curtius
ingehaald met palmtakken (vgl. Jezus' intocht in Jeruzalem), op de voorgrond staat hij bij de kloof.
Op de basis van de obelisk staat: ‘Marcus Curtius, een in de oorlog voortreffelijk man, offerde zich
ten behoeve van het vaderland, in volle wapenrusting, aan de onderwereld.’
De wapens op de voorgrond zijn die van Beieren en Baden.
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maar zich tevens uitstekend leent voor het schilderen van een spectaculaire ‘levade’
waarin het paard verrijst op de achterbenen, komt in de Italiaanse kunst onder meer
voor op een fresco van Pinturicchio van vóór 1492 in het Palazzina della
Rovere-Colonna te Rome en op een gravure van Raimondi begin 16e eeuw. In de
Villa Turini-Lante te Rome bevinden zich twee taferelen, geschilderd voor 1527. Hij
is daarna vooral populair in het noorden van Italië. Een verloren gegane afbeelding
van Curtius' sprong was bijvoorbeeld de enige scène uit de klassieke geschiedenis
in de reeks fresco's met krijgsen jachttaferelen van Guercino in de Casa Pannini te
Cento ca. 1615. Soms zijn er vlammen afgebeeld op grond van de opvatting dat de
aarde zich had geopend door vulkanische werking, zoals door de 13e-eeuwse Magister
Gregorius in diens Narracio de mirabilibus urbis Romae was gesteld. Uit Noord-Italië
zijn te noemen fresco's van Fogolino in het Castello del Buonconsiglio te Trente
1532-33, van Grassi 1569 in het Castello te Udine en van Fasolo in Palladio's Loggia
del Capitaniato te Vicenza 1571. Het Kunsthistorisches Museum te Wenen bezit een
plafondschildering van Veronese ca. 1556 (herkomst onbekend) waarop het paard
van onderaf wordt gezien. Strozzi schilderde hem ca. 1624 in het Palazzo Centurione
di Carpineto te Sampierdarena in de nabijheid van een andere held, »Horatius Cocles.
Giordano schilderde de heldendaad in enkele versies tussen 1680 en 1683.
In het Duitse taalgebied was het thema vooral in het zuiden populair, onder meer
dankzij afbeelding en vermelding in Schedels Weltchronik 1493 en 16e-eeuwse
gravures van Pencz en Aldegrever. Façadebeschilderingen van Holbein in Bazel en
Stimmer in Schaffhausen zijn verloren gegaan. Een fresco van Bocksberger de Oudere
in het Schloss Freisaal te Salzburg 1588 (in een reeks ‘gerechtigheidstaferelen’) bleef
bewaard. In het kader van een reeks afbeeldingen van martiale daden uit de oudheid
in opdracht van Wilhelm IV van Beieren (nu Alte Pinakothek München en
Nationalmuseet Stockholm) schilderde Refinger de sprong van Curtius in 1540 in
een uitgewerkt stadsgezicht en tevens Horatius Cocles 1537 en »Manlius Torquatus
ca. 1540. Voorts bevatte de serie, gemaakt voor een onbekend vertrek, de zege van
»Scipio Maior bij Zama door Breu ca. 1530, »Hannibals overwinning bij Cannae
door Burgkmair 1528, de belegering van Alesia door »Caesar van Feselen 1533.
Wilhelms vrouw Jacobaea kreeg als voorbeeld van standvastigheid en kuisheid onder
meer »Lucretia door Breu 1528, Esther door Burgkmair 1528, »Cloelia door Feselen
1529, »Verginia en de kuise Suzanna door Schöpfer 1535 en 1537. Toepasselijk is
de voorstelling van Curtius in de vlammen op de tegelkachels in Zuid-Duitsland uit
de 16e eeuw in combinatie met andere Romeinse heldendaden. In de Lage Landen
nam Goltzius dit tafereel op in zijn reeks gravures van Romeinse helden ca. 1586.
Bernini's ruiterstandbeeld 1669 van Louis XIV, dat bij de geportretteerde niet in
de smaak viel, werd in Versailles verbannen naar een uithoek van het park, achter
het Pièce d'Eau des Suisses. De sokkel werd rond 1684 door Girardon voorzien van
een vlammenrand, zodat het beeld kon doorgaan voor een Curtius in zijn dodensprong.
Nog in 1836-42 schilderde Haydon een Curtius van reusachtig formaat.
Goldberg 1983; Hafner 1978.

Damokles,
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lid van de hofhouding van Dionysios II van Syrakuse (vgl. »Damon & Pythias), gaf
te hoog op van het geluk van zijn gebieder. Dionysios bereidde zijn hoveling een
groots feestmaal, maar liet boven diens hoofd een zwaard ophangen aan een uiterst
dunne, volgens sommige auteurs zijden
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draad. Damokles overleefde met angst en beven het banket en raakte aldus
doordrongen van de kwetsbaarheid van het geluk van een heerser.
Het verhaal stamt waarschijnlijk van de historicus Timaios. Het is overgeleverd door
Athenaios, maar vooral bekend geworden omdat Cicero het heeft ingevlochten in
zijn Tusculanae disputationes. Hij wil aantonen dat geen werkelijk geluk is weggelegd
voor wie door een afschrikwekkend gevaar wordt bedreigd. In de middeleeuwen
komt Damokles onder meer voor in de voor de religieuze retorica veelgebruikte
Gesta Romanorum. In de emblematiek wordt de hoveling onder het zwaard
herhaaldelijk afgebeeld met teksten die verwijzen hetzij naar de ellendige situatie
waarin een tiran verkeert, hetzij naar de ijdelheid van de aardse vreugden. In later
tijd vinden we het thema onder meer verteld in de populaire, didactisch-satirische
Fabeln und Erzählungen van Gellert 1746-48.
Het spreekwoordelijke zwaard van Damokles is ook in de beeldende kunst aan te
treffen, bijvoorbeeld in 17e-eeuwse gravures van Dirk de Bray en Luyken. Sprekend
is de context waarin een Damokles-schilderij van Schöffer 1632 zich heeft bevonden,
namelijk in een reeks in de Wahlstube van het Römerhaus te Frankfort, het vertrek
waar in de 17e eeuw de voorbereidingen werden getroffen voor de verkiezing van
de Duitse keizer. De elf afbeeldingen van positieve of negatieve exempla, ontleend
aan de bijbel (onder meer het oordeel van Salomo) en aan de oudheid (de dood van
»Verginia, de zelfbeheersing van »Scipio Maior), houden vermaningen in aan het
adres van de gezagsdragers. Aan het Damokles-tafereel kon de lering worden ontleend
dat de te kiezen vorst zich bewust moest zijn van zijn wankel lot. Op een schilderij
van Couture (de Salon van 1872) ontbreekt het zwaard en is een geketende Damokles
symbool van de mens die gebonden is aan bezit en luxe; volgens sommigen stelde
de schilder het Franse volk onder Napoleon III voor. Uit deze periode kennen we
slechts één andere Damokles-voorstelling, en wel van Dubost 1804.
Hauptmann 1978; Simon 1948.

Damon & Pythias
(of Phintias), twee filosofen uit de school van Pythagoras, meenden dat hun
vriendschap onder alle soorten van beproeving stand zou houden. De tiran Dionysios
II van Syrakuse (367-357) beschuldigde, om hun vriendschap op de proef te stellen,
Damon valselijk van een aanslag op zijn leven en veroordeelde hem ter dood. De
filosoof kreeg verlof om voorafgaande aan de executie orde op zaken te stellen en
daartoe af te reizen. Zijn vriend Pythias bood aan de plaats van Damon in te nemen,
mocht deze niet tijdig terugkeren. Damon kwam tot veler verbazing binnen de gestelde
termijn terug, opdat niet zijn vriend maar hijzelf de executie zou ondergaan. Dionysios
was zo ontroerd door deze blijken van vriendschap, dat hij niet alleen de twee filosofen
in vrijheid stelde maar ook haakte naar hun vriendschap en in hun kring wilde worden
opgenomen - hetgeen zij echter weigerden.
Dit verhaal van een bewust op de proef gestelde vriendschap kennen we dankzij een
citaat uit het verloren gegane werk van de filosoof Aristoxenos van Tarente (einde
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4e eeuw v.C.) in het Leven van Pythagoras van Iamblichos (4e eeuw n.C.). Cicero,
die in zijn Tusculum-gesprekken de episode situeert ten tijde van Dionysios I
(406-367), plaatst in het laatste gesprek de afwijzing van Dionysios als vriend in het
kader van een betoog dat voor een tiran geen werkelijk geluk is weggelegd. Hyginus
smukt de geschiedenis op met allerlei gezochte avonturen die Damon bijna te laat
in Syracuse doen terugkeren, en geeft
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het vriendenpaar andere namen: Moiros en Selinountios. Diodoros Sikoulos spreekt
van een werkelijke moordaanslag.
In de geest van Valerius Maximus, die het verhaal vertelt als exempel van
vriendschap, met weglating van Dionysios' afwijzing, keert het thema geregeld terug
bij moraliserende auteurs uit de 14e tot de 16e eeuw, vanaf Jacobus de Cessolis tot
Erasmus. Na een eerste dramatisering door Edwards in 1571 biedt het de stof voor
een aantal Latijnse schoolstukken en jezuïetendrama's tot in de 18e eeuw. Fénelon
behandelt het motief in dialoogvorm in zijn Dodengesprekken 1711 en accentueert
de afwijzing van Dionysios' verzoek om als vriend te worden toegelaten. Schiller
keert in zijn ballade Die Bürgschaft 1799 terug naar Hyginus met beschrijvingen van
de hindernissen die Damon ontmoet tijdens zijn terugkeer naar Syracuse.
In de beeldende kunst kennen we geen antieke en slechts weinig latere
voorstellingen. Beccafumi beeldde Damon af in zijn overwegend door Valerius
Maximus geïnspireerde cyclus in het Palazzo Pubblico te Siena 1529-35. In 1826
was het tweetal verplicht onderwerp voor de Franse Prix de Rome.

Dareios I
regeerde van 522 tot 486 over het Perzische rijk als opvolger van »Kambyses. Toen
Kambyses in Egypte waanzinnig was geworden, deed een magiër zich voor als
Kambyses' broer Smerdis en legde hij met hulp van andere magiërs beslag op de
troon. De Perzische edelman Otanes achterhaalde de ware identiteit van de magiër
en beraamde met zes andere hooggeplaatste Perzen, onder wie Dareios, een komplot.
Nadat ze de magiërs hadden omgebracht rees de vraag, wie uit hun zevental de
Perzische troon zou bestijgen. Ze kwamen overeen dat hij, wiens paard het eerst zou
hinniken nadat ze in de ochtendstond hun dieren bestegen hadden, de troonopvolger
zou zijn. Een stalknecht van Dareios bedacht een list. Hij liet, op een plaats waarlangs
het zevental zou rijden, het rijdier van Dareios paren met een merrie. Toen de volgende
morgen het paard deze plaats passeerde begon het prompt, en als eerste, te hinniken.
De andere zes edellieden erkenden het koningschap van Dareios, te meer omdat op
deze gebeurtenis donder en bliksem volgden.
Dareios toonde zich een bekwaam bestuurder en gaf zijn enorme rijk, dat zich
uitstrekte van de Hellespont tot in Indië, een organisatie die tot in de hellenistische
periode standhield. Rond 500 tekende zich na een reeks kleinere confrontaties in
Klein-Azië, onder meer rond de stad Sardes, de onvermijdelijke krachtmeting af
tussen het Perzische rijk en de Grieken, de Atheners voorop: een krachtmeting die
het hoofdonderwerp is van Herodotos' geschiedschrijving en die duurde van 494 tot
449. Een eerste, beperkte expeditie naar Griekenland, door Dareios onder leiding
gesteld van Datis en Artaphernes, eindigde in 490 in een nederlaag bij Marathon,
waar de Atheners werden aangevoerd door Miltiades. Na het overlijden van Dareios
in 486 werd de strijdbijl in 480 weer opgenomen door Xerxes (»Themistokles).
Dareios, over wie Iustinus in hoofdlijnen hetzelfde relaas geeft als Herodotos, geniet
in de middeleeuwen bekendheid door enkele verwijzingen in het Oude Testament
(met name het boek Esra, waarin wordt vermeld dat hij het tolerante beleid van
»Kyros jegens de Joden voortzette), en vooral als personificatie van een van de
zogenaamde vier wereldrijken. In de christelijke eschatologie werden, in aansluiting
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op een profetie in het boek Daniël, vier aan het christendom voorafgaande
wereldrijken gesignaleerd: het Assyrische rijk, gepersonifieerd door Nebukadnesar,
Ninos of Nimrod, het Perzische rijk met als leider Dareios of Kyros, Griekenland
onder Alexandros en het Romeinse rijk van
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Caesar of Augustus. Deze gedachte vindt vanaf de Karolingische tijd uitdrukking in
de literatuur en in de beeldende kunst.
De voor de Grieken aanstootgevende weelderigheid van de Perzen is op de
‘Dareiosvaas’ uit de tijd van Alexandros (Nationaal Museum Napels) voorgesteld:
Dareios voert op deze krater uit Apulië beraad met zijn hof. In de kunst van de
oudheid en daarna komt Dareios voor het overige weinig

Giuniforte Solari, Alexandros en Kyros, 1473-81, marmer, ca. 50 cm doorsnede. Sokkel van de façade
van de kerk van de Certosa bij Pavia. In 61 tondi zijn door munten geïnspireerde antieke personages
afgebeeld. Nabij Alexandros en Kyros (resp. Griekenland en Perzië) bevinden zich de tondi met
Dareios (Perzië), Nimrod en Nebukadnesar (Assyrië) en Caesar en Augustus (Rome) als personificaties
van de vier werelsrijken uitgebeeld.

voor. In de emblematiek wordt de via Valerius Maximus en Iustinus al in de
middeleeuwen bekende list van Dareios' dienaar aangehaald als een voorbeeld van
vindingrijkheid. Daarnaast treedt Dareios in de emblematiek naar voren als een
toonbeeld van hebzucht: volgens Ploutarchos (Moralia) en Herodotos zou hij het
hebben gewaagd de grafkamer van »Semiramis te openen en er in plaats van de
verhoopte schatten slechts een brief hebben
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gevonden waarin de grafschenner zijn begeerte naar geld werd verweten. Het Museum
voor Schone Kunsten te Gent bewaart een tapijtreeks met Dareios-scènes, eind 17e
eeuw vervaardigd te Brussel en afkomstig uit de Sint-Pietersabdij te Gent.
Kocken 1935.

Decius Mus
is de naam van drie veldheren en consuls die in de 4e en 3e eeuw v.C. Rome dienden
en daarbij een volledige toewijding aan het vaderland aan de dag legden. De drie
afstammelingen worden uitvoerig beschreven door Livius. De oudste was consul in
340 en viel met grootse doodsverachting in een strijd tegen de Latijnen bij Veseris
in Campanië; door zijn manoeuvres kon de medeconsul T. Manlius Torquatus een
klinkende overwinning behalen.
De zoon van deze Decius was liefst vier maal consul. In die functie leverde hij in
295 slag tegen het voor de Romeinen levensgevaarlijke monsterverbond van Etrusken
en Kelten bij Sentinum in Umbrië, samen met de medeconsul Q. Fabius Maximus
Rullianus. Beiden kregen een droomgezicht dat hun leerde dat bij het wijken van
een van de twee vleugels de betrokken aanvoerder zichzelf moest offeren, waarmee
hij de Romeinen aan een overwinning zou helpen. Ze beloofden elkaar dat ze, indien
nodig, aldus zouden handelen. Toen de door Decius aangevoerde vleugel tegen de
Kelten in het nauw kwam, vroeg hij de priester hem de magische formule te dicteren
waarmee hij de goden kon aanroepen om de Romeinen bij te staan. In deze formule
wijdde hij tevens zichzelf samen mèt zijn vijanden aan de goden. Na deze ‘devotio’
wierp hij zich te paard tussen de vijanden en zaaide er dood en verderf om tenslotte
een roemrijk einde te vinden. De Romeinen behaalden de overwinning.
De kleinzoon van deze Decius Mus zou zich op gelijksoortige wijze hebben
geofferd in een slag tegen »Pyrrhos.
Livius beschrijft vooral de handelwijze van de tweede Decius, die door Valerius
Maximus meer dan eens wordt geprezen en ook elders in de literatuur van de oudheid
en later herhaaldelijk wordt genoemd. Een verloren gegaan drama van Accius uit de
2e eeuw v.C. had de veelbetekenende titel Aeneades sive Decius (‘Afstammeling
van Aeneas of Decius’). In de beeldende kunst van de oudheid is deze veldheer niet
vereeuwigd.
In de latere literatuur is hij slechts zelden aanwezig, maar voor zijn bekendheid
vanaf de late middeleeuwen en in de renaissance spreekt dat hij in openbare gebouwen
als toonbeeld van moed en opofferingsgezindheid voorkomt in vele van de reeksen
grote helden uit de Romeinse geschiedenis. In de in 1414 voltooide Anticapella van
het Palazzo Pubblico van Siena is hij met »Manlius Torquatus en »Cato Uticensis
geschikt rond een personificatie van de Fortitudo. In een goeddeels verloren gegaan
fresco in de Sala dei Giganti van het Palazzo Trinci te Foligno ca. 1424 verkeerde
hij in de nabijheid van »Scaevola, »Curius Dentatus, Manlius Torquatus en
»Cincinnatus; in de Sala dei Gigli van het Palazzo Vecchio te Florence zien we hem
in een fresco van Ghirlandaio 1482-84 in de nabijheid van onder meer »Camillus en
Scaevola. Pencz vereeuwigde hem in de raadzaal van het stadhuis van Neurenberg
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rond 1521. Rubens maakte in 1618 ontwerpen voor een serie van zes tapijten, die
niet voor de onbekend gebleven opdrachtgever maar later wel voor anderen werden
uitgevoerd.
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Demokritos van Abdera (ca. 460-370) & Herakleitos uit Ephesos
(ca. 500) zijn twee filosofen die in feite weinig met elkaar van doen hebben, maar
die reeds in de oudheid als tegenpolen werden beschouwd. Demokritos, een veelzijdig,
bereisd en al in zijn tijd hooggeschat geleerde, wiens geschriften echter grotendeels
verloren zijn gegaan, leeft in de eerste plaats voort als de opsteller van de leer van
de atomen. Daarnaast stelde hij, als eerste Griek, de ethiek aan de orde. Het hoogst
bereikbare voor de mens bestaat in blijde welgemoedheid. De weg daartoe is
gematigdheid en geringschatting van zingenot.
Herakleitos behoort tot de groep der natuurfilosofen die trachten het ontstaan en
de aard van de kosmos te verklaren. Hij neemt aan dat er een permanente beweging
heerst die zorgt dat nooit iets hetzelfde blijft: zoals men nooit in hetzelfde rivierwater
kan baden door de stroming, kan men ook in andere opzichten nooit hetzelfde
meemaken. In dit verband wordt hem de gevleugelde zin ‘alles stroomt en niets blijft
hetzelfde’ toegeschreven. De ontwikkeling wordt door polen beheerst (bijvoorbeeld
dag en nacht, verzadiging en honger, oorlog en vrede, leven en dood). De harmonische
gestalte van de wereld rijst op uit de strijd der tegendelen: ‘de oorlog is de vader van
alle dingen’. De taak van de mens is het, de logos, de redelijkheid die aan het worden
van de wereld ten grondslag ligt, te onderkennen. Herakleitos zou een leven in
afzondering hebben verkozen boven roem en macht - hij stamde uit een adellijk
geslacht - en schreef in duistere taal. Zijn reputatie van ‘de duistere’ berust ook op
het adagium ‘ik heb mijzelf doorvorst’.
Vooral dankzij de ethische traktaten is Demokritos blijven leven in de gedachten van
de ouden. Hij werd een toonbeeld van wijsheid en fungeerde als zodanig zelfs bij
Perzische auteurs van de middeleeuwen. Vele geschriften werden aan hem
toegeschreven en opgenomen in een Corpus Democriticum, onder meer in de vroege
keizertijd geschreven brieven. Ook de zogeheten paradoxografie, een keur aan
alchemistische traktaten, wordt in de late oudheid en in de middeleeuwen met hem
in verband gebracht.
Belangrijk voor het vrolijke beeld zal Epikouros zijn geweest, de 4e-eeuwse filosoof
die eveneens het geluk als doel van het leven vooropstelt en een aangename leefwijze
voorstaat die vooral in zelfbeheersing gelegen is. Demokritos, bij Diogenes Laërtios
beschreven als een alom geliefd en hooggeschat denker, wordt bij Cicero en Horatius
voor het eerst de ‘lachende filosoof’ genoemd, welke gedachte bij Iuvenalis terugkeert.
Seneca maakt van Herakleitos vervolgens de tegenvoeter; het beeld wordt met name
via Sidonius Apollinaris (5e eeuw) en het 10e-eeuwse Byzantijnse lexicon, de Suda,
verbreid. Herakleitos, door Diogenes Laërtios beschreven als een zonderlinge
mensenhater en melancholicus, wordt als ‘huilende filosoof’ geïntroduceerd door
Loukianos. In de 16e eeuw is deze gedachte uitgewerkt door Fregoso 1522 en Ficino,
in de 17e en 18e onder meer door Van Mander 1604 (Wtbeeldinge der Figueren),
Montaigne, Fénelon, La Bruyère (Caractères) en Alciati. Voor de populariteit in
Holland zijn christelijke traktaten van De Besse 1612-15 en een theaterstuk van
Vondel 1637 van belang. Een komische opera over de contrasterende filosofen kennen
we van Salieri/Gamerra 1795. Nog in het werk van Mulisch (Compositie van de
wereld 1980) en Faverey speelt Herakleitos een belangrijke rol, vooral vanwege zijn
filosofische leerstellingen.
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In de beeldende kunst van de oudheid zijn enkele niet waarheidsgetrouwe portretten
bekend. In de Villa dei Papiri te Herculaneum, midden 1e eeuw v.C., werd een
bibliotheek met onder meer geschriften van Epikouros gevonden en een
portrettengalerij met filosofen onder wie Demokritos.
In de 15e eeuw vormen Italiaanse boekil-
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lustraties de bron voor latere kunstenaars. Met name Sidonius Apollinaris en het
middeleeuwse commentaar op een traktaat van de 5e-eeuwse Fulgentius, waarin het
uiterlijk van beroemde personen wordt beschreven, zijn uitgangspunt. Na enkele
uitwerkingen in Italië (o.m. Bramante 1485-90, fresco in Casa Panigorala te Milaan,
nu Brera, Rafaël op het beroemde Plato-fresco in de Stanza della Segnatura 1508-12
in het Vaticaan en Luini, doek 1520-30) en in Duitsland (Brant, Narrenschiff vanaf
editie 1497) wordt het thema met name in de Hollandse schilderkunst van de 17e
eeuw populair, te beginnen met Cornelis van Haarlem 1613, en daarna vooral bij de
Utrechtse Caravaggisten. Van de wel tachtig gecatalogiseerde werken noemen we
Van Baburen 1622, Moreelse (o.a. Mauritshuis Den Haag rond 1630), Van Bijlert
(o.a. Centraal Museum Utrecht rond 1630) en Terbrugghen (o.a. Rijksmuseum
Amsterdam 1628). In de Zuidelijke Nederlanden kennen we Jordaens 1628-30 en
Rubens 1603. De twee doeken van Rubens, gemaakt in opdracht van het Spaanse
hof, inspireerden Velázquez en Ribera rond 1630 tot afbeeldingen van Demokritos.
Op een aan Rembrandt toegeschreven doek 1668 in Keulen, waarop twee mannen
zich over een wereldbol buigen, zou Demokritos de trekken van de schilder dragen.
Het gaat meestal om twee pendant-schilderijen of om een schilderij met de twee
mannen naast elkaar. De twee hebben een globe als symbool van de mensheid en
zijn als bedaagde oudere mannen, Demokritos soms ook als jongere, uitgebeeld. De
voorstelling symboliseert de vanitas: lachen of huilen, het verandert niets aan ons
bestaan. Een monumentaal huisportaal van Xavery ca. 1670 (nu Lakenhal Leiden)
bevat bustes van de filosofen in combinatie met beelden van Apollo en Artemis. Ook
in gevelstenen (o.a. Hoorn begin 17e eeuw, Amsterdam Bloemstraat begin 18e eeuw),
als tuinsculptuur (State Terhorn, nu Fries Museum Leeuwarden, begin 18e eeuw) en
in de prentkunst (o.a. Van Heemskerck 1558) komen ze in de Lage Landen voor.
Rosa schilderde rond 1650 een andere iconografie van Demokritos: de filosoof in
gepeins verzonken in een bos.
Blankert 1967; Buck 1976; Wallace 1968; Weisbach 1928; Wind 1937-38.

Demosthenes
(384-322) staat te boek als de beste redenaar van zijn tijd. Hij was zoon van een
vermogend wapenmaker in Athene. De jongen ging, toen zijn opvoeding na de dood
van zijn vader verwaarloosd werd, op eigen initiatief in de leer bij retoren en paste
zijn welsprekendheid voor het eerst, en met succes, toe in een proces tegen zijn
voogden die zijn erfdeel hadden verdonkeremaand. Verhalen over de wijze waarop
hij voortdurend schaafde aan zijn retorische vermogens en handicaps als een zwak
gestel en een spraakgebrek overwon, zijn merendeels te vinden in Ploutarchos'
biografie. Door lange wandelingen bergopwaarts sterkte hij zijn lichaam. Voor de
spiegel bestudeerde hij de nadelige invloed van het spreken op zijn gelaatstrekken.
Om zich te kunnen concentreren op gestiek en dictie trok hij zich soms maandenlang
terug in een kelder, waar hij slechts de helft van zijn gezicht schoor waarmee hij het
zichzelf onmogelijk maakte om onder de mensen te komen. Zijn stemvolume voerde
hij op door het te meten met het donderen van de op het strand brekende golven en
zelfs door met kiezelstenen in de mond te spreken.
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Het hoogtepunt van zijn politieke carrière bereikte Demosthenes vanaf 349 met
zijn Philippikai, redevoeringen waarin hij de Atheense onderschatting van de
groeiende machtspositie van Philippos van Macedonië aan de kaak stelde, evenals
het defaitisme tegenover die groei. Een van de felste tegen-
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standers was »Phokion die streefde naar een ‘Groot-Griekenland’ dat sterker zou
zijn dan de stadstaten afzonderlijk. Demosthenes slaagde erin Athene en de meeste
andere Griekse stadstaten aan te zetten tot een confrontatie met Philippos, die echter
in 338 bij Chaironeia een overwinning behaalde op het Helleense verbond.
Desondanks wist Demosthenes zich te handhaven en leidde hij na de dood van
Philippos het verzet tegen diens zoon »Alexandros, die vergeefs de uitlevering van
de geduchte redenaar eiste.
Ploutarchos, die Demosthenes in bescherming neemt tegen beschuldigingen die
in verloren gegane literatuur hebben gecirculeerd, moet niettemin toegeven dat
Demosthenes geen onbevlekt blazoen heeft. In de slag bij Chaironeia redde hij zich
door een smadelijke vlucht. Later accepteerde hij een waardevolle beker van een
zekere Harpalos, die van het hof van Alexandros was weggevlucht, waarna hij afzag
van diens uitlevering en aldus Athene in gevaar bracht. Het kwam hem te staan op
verbanning en hij nam de wijk naar de Peloponnesos.
Na de dood van Alexandros werd hij door de oorlogszuchtige partij teruggehaald
naar Athene. Maar nadat de Atheners opnieuw een nederlaag hadden geleden tegen
de Macedoniërs, die nu onder Antipatros stonden, ontkwam hij slechts aan uitlevering
door zichzelf met gif van het leven te beroven.
Demosthenes staat in de eerste plaats te boek als fameus redenaar: reden voor
Ploutarchos om zijn biografie te paren aan die van Cicero, die zichzelf overigens
graag vergeleken zou hebben met de Athener. De Philippikai zouden Cicero voor
zijn Philippicae tegen Marcus Antonius als voorbeeld dienen. Vergelijking van de
twee redenaars wordt in de loop der eeuwen standaard: van Quintilianus in diens
Institutio oratoria, een retorica-handboek uit de 1e eeuw n.C., tot drie dialogen in
de Dodengesprekken 1712 van Fénelon, die, evenals de meeste auteurs, de sobere
stijl van Demosthenes superieur acht aan de versierde van Cicero. Bij Fénelon en
Vauvenargues 1743-47, Lyttleton 1760 en Pagès 1800 vinden we dodengesprekken,
waarin Demosthenes onder meer met Phokion spreekt, evenals met Aischines, een
andere beroemde redenaar, die als opvliegend wordt gekarakteriseerd, en met de
redenaar Isokrates, die weliswaar edel is maar te academisch. Ook in het populaire
Voyage du jeune Achanarsis en Grèce van Barthélemy 1788 is voor Demosthenes
een voorbeeldige rol weggelegd.
Demosthenes is in de 18e eeuw een ideaal voor de patriottische bewegingen.
Vertalingen worden dan veelbetekenend opgedragen aan politieke leidslieden die
geacht worden op te treden als een nieuwe Demosthenes. Zo draagt Tourreil zijn
vertaling van 1691 op aan Louis XIV die pal staat tegen Engeland, Mountenay de
zijne van 1731 aan Robert Walpole die staat tegenover Frankrijk, Jacobs zijn vertaling
van 1805 aan tsaar Alexander I, de tegenstander van Napoleon. Demosthenes en
Phokion staan in de voorwoorden van zulke vertalingen en in politieke traktaten
tegenover elkaar als symbool van vrijheid respectievelijk absolute macht of, negatiever
voor Demosthenes, van onbeheerstheid versus zelfbeheersing.
We kennen enige tientallen antieke portretten van een ernstige Demosthenes met
baard. Een staande Demosthenes door Polyeuktes die hem met voor het middel
gevouwen handen uitbeeldde, was in 280 op de Agora in Athene opgesteld. Van dit
beeld - een der weinige standbeelden van redenaars - bevinden zich kopieën in
Kopenhagen en in de Vaticaanse Musea. Ook zijn er portretten in de vorm van reliëfs,
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kleine bronzen en gesneden stenen. De meeste exemplaren dateren uit de Romeinse
keizertijd. De grote frequentie en de verscheidenheid aan media getuigen van de
populariteit van Demosthenes. Volgens een antiek verhaal had een soldaat eens een
zakje munten in de gevouwen handen van het Demosthenesbeeld van Polyeuktes ter
bewaring gelegd, en het beeld had deze schat goed bewaard.
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In de beeldende kunst van de nieuwe tijd komt Demosthenes slechts sporadisch voor.
Delacroix schilderde de redenaar oefenend bij de branding in de bibliotheek van het
Palais Bourbon te Parijs 1844-47 (»Archimedes).
Drerup 1923; Schindel 1963.

Diogenes
(ca. 414-323), afkomstig uit Sinope, leerling van Antisthenes, de stichter van de
zogenaamde Cynische school, een filosofische richting die een leven voorstond
waarin men vrij was van behoeften: de mens moet zich aan alle conventies en
traditionele waarden onttrekken.
Over Diogenes' leven is weinig met zekerheid te melden, behalve dat hij enige tijd
verbleef in Athene totdat hij op hoge leeftijd vertrok naar Korinthe, waar Pausanias
zijn graf, gesierd met een hond, nog heeft waargenomen. De vele anekdoten die in
de loop van de eeuwen over Diogenes de ronde zijn gaan doen, zijn voor het
merendeel te vinden bij Diogenes Laërtios, een historicus van de filosofie uit de 3e
eeuw n.C. Een aantal van de verhalen komt al voor in oudere literatuur.
Volgens deze anekdoten stond zijn leven in het teken van de strijd tegen alle
maatschappelijke conventies. Hij trok zich echter, anders dan een andere legendarische
mensenverachter, »Timon, niet uit het maatschappelijk verkeer terug en koos voor
een provocerende opstelling. Hij propageerde en praktizeerde een honds (hond is
‘kuoon’, vandaar ‘cynisch’) bestaan. In een vergaande ascese zag hij af van een vaste
woning, seksueel verkeer, kleding en behoorlijk voedsel. Zo zou hij hebben gehuisd
in een ton, in het openbaar hebben gemasturbeerd en, ter illustratie van zijn scepsis
omtrent de medemens, op klaarlichte dag met een lantaarn onder zijn medeburgers
hebben gezocht naar ‘echte’ mensen. Toen hij een jongen uit de kom van de hand
zag drinken wierp hij zijn, naar hij nu inzag overbodige, drinkbeker weg.
De bekendste gebeurtenis, te lezen bij onder meer Valerius Maximus, Curtius, in
de Alexandros-biografie van Ploutarchos en in Tusculanae Disputationes van Cicero,
is zijn ontmoeting met de machtige »Alexandros. Toen deze uit respect een bezoek
bracht aan de filosoof, verzocht hij de vorst op diens vraag naar mogelijke wensen
opzij te gaan om hem niet het zonlicht te benemen. Loukianos' ‘dodengesprek’ tussen
Diogenes en Alexandros gaat niet over deze confrontatie: in deze dialoog drijft
Diogenes de spot met Alexandros' verlangen naar erkenning van zijn goddelijke
afkomst. In een gesprek met de schim van Mausolos hoont hij deze vanwege diens
trots op het door »Artemisia gebouwde, pronkerige grafmonument.
De talrijke antieke bronnen zijn reeds grotendeels genoemd. In een 82-96 geschreven
dialoog van Dio Chrysostomos is Diogenes spreekbuis tegen tirannie; men kan het
stuk lezen als protest tegen keizer Domitianus door wie de auteur in die tijd was
verbannen. Antieke portretten van Diogenes kennen we in de vorm van Romeinse
beelden die teruggaan op originelen uit de 2e eeuw v.C. Zij tonen hem op realistische
wijze: lelijk, onverzorgd, met wilde baard en vaak vergezeld van een hond. Op een
mozaïek in Keulen uit de 3e eeuw zit hij in een ton. Ook een reliëf in de Villa Albani
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te Rome uit de tijd van Tiberius en Romeinse gemmen tonen hem in een ton, al dan
niet met een hond ernaast.
Hij wordt door Rafaël in de Stanza della Segnatura van het Vaticaan 1508-12
afgebeeld te midden van de grote Griekse filosofen, en wel, anders dan dezen, in een
ontspannen, liggende houding. In de schilderkunst en de plastiek van de nieuwe tijd
domineert de confrontatie met Alexandros die hem het zonlicht beneemt. Het tafereel
is geschilderd door onder meer Ricci 1608, Jor-
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Filosofenmozaïek, 3e eeuw n.C., 700 × 680 cm. Römisch-Germanisches Museum, Keulen. Het mozaïek
stamt uit de salon of eetzaal van een rijk woonhuis in Keulen. De nogal willekeurig gecombineerde
figuren uit literatuur en filosofie zijn door bijschriften in het Grieks herkenbaar. In het midden Diogenes
in zijn ton (het enige portret met inscriptie van deze figuur), daaromheen te beginnen links van
Diogenes, met de klok mee - Sokrates, Plato, Chilon van Sparta, Aristoteles, Sophokles, Kleoboulos
van Lindos. De Plato en Aristoteles zijn in 1857 aangevuld naar het voorbeeld van de ‘Filosofenschool’
van Rafaël in de Stanza della Segnatura van het Vaticaan. Ook na 1945 zijn ingrijpende restauraties
uitgevoerd, zodat geen van de figuren compleet origineel is.
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daens ca. 1644, De Crayer 1625-30, Breenbergh 1639, Rosa ca. 1640-45 (met als
pendant de sobere »Cincinnatus), Anwander 1755 en Zick 1794; in reliëf werd het
afgebeeld door Platzer 1780. Een reliëf van Puget, in 1693 voltooid, arriveerde niet
te bestemder plaatse, het paleis te Versailles, waarschijnlijk omdat het te oneerbiedig
werd geacht jegens Louis XIV. In het park is hij met de lantaarn voorgesteld in een
beeld van Lespagnandelle 1685-88. Rosa 1651 en Poussin 1648 schilderen het
wegwerpen van de drinkbeker - de laatste lokaliseert het tafereel in een landschap.
Ribera ‘portretteert’ in 1639 Diogenes tweemaal met de lantaarn. Verhalender zijn
de doeken van Van Campen 1628 (Centraal Museum Utrecht) en Castiglione ca.
1645. Naar schetsen van Le Brun ca. 1650 werden in de 18e eeuw enkele tapijtreeksen
met Diogenes-scènes gerealiseerd. Curieus is het schilderij van Van Everdingen 1652
(Mauritshuis Den Haag), die Diogenes met de lantaarn afbeeldt op een onmiskenbaar
Hollands, door een grote kerk gedomineerd plein, waar de filosoof omringd is door
personen die geïdentificeerd kunnen worden als leden van een calvinistische familie:
het is uitdrukking van de gedachte dat, naar het woord van Vondel, Diogenes ook
hier weinig ware mensen zou vinden. In deze traditie staat wellicht de op volkskunst
uit de 17e en 18e eeuw voorkomende voorstelling van Diogenes en Alexandros,
bijvoorbeeld op Amelander en Enkhuizer kasten en tafels. Daumier nam Alexandros
en Diogenes op in de serie Histoire ancienne 1842.
In de literatuur en de taal is hij, getuige de beeldspraak van de ‘hond’ en het
cynisme, toonbeeld van onbehouwenheid èn eerlijkheid. In de middeleeuwen leeft
vrijwel uitsluitend het verhaal van zijn ontmoeting met Alexandros voort, bijvoorbeeld
in de Gesta Romanorum. In de barok geldt hij als toonbeeld van prijzenswaardige
onthouding van aardse zaken en scepsis ten aanzien van de op aardse zaken jagende
medemens. Dit spreekt uit de vele Diogenes-emblemen, die overwegend betrekking
hebben op het leven in de ton, het zoeken met de lantaarn en het wegwerpen van de
drinkbeker. Over het zoeken met de lantaarn handelt de opera van Guglielmi/Liprandi
1794. Van Duinkerken beschrijft de ontmoeting met Alexandros in Twee vierkante
meter 1938.
Kossoff 1979.

Varius Avitus Bassianus Elagabal
/ Heliogabalus (204-222) uit Emessa in Syrië, zoon van Iulia Soemias en oudste neef
van keizer Caracalla. Via zijn grootmoeder Iulia Moesa was hij ook verwant aan
keizer Septimius Severus, wiens vrouw Iulia Domna haar zuster was. Hij was
hogepriester van de lokale god El-Gabal en dankte daaraan zijn bijnaam. Als Marcus
Aurelius Antoninus Pius Felix Augustus werd hij op 14-jarige leeftijd keizer,
uitverkoren en gesteund door de Syrische troepen. Zijn intocht in Rome in 219 moet
schandalen hebben ontketend vanwege een zo decadente atmosfeer als sinds Nero
niet meer te zien was geweest. In zijn drang om de oosterse monotheïstische
godsdienst van El-Gabal te introduceren schoffeerde hij alle oud-Romeinse gebruiken
en forceerde hij de Virgo Maxima, de leidster der Vestalinnen, tot een huwelijk. De
wagenmenner Hiërokles uit Smyrna werd volgens Lampridius met hem in de echt
verbonden. In de bronnen wordt schande gesproken van de bandeloze en onnatuurlijke
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levenswijze die de stad in het ongerede bracht. De grootmoeder wist hier na enige
jaren een einde aan te maken door een andere kleinzoon, Alexander Severus, als
mederegent aan te stellen. In het voorjaar van 222 werd Elagabal vermoord. Zijn lijk
werd smadelijk aan de stroom van de Tiber prijsgegeven.
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Het leven van Elagabal is vooral in negatieve zin geschilderd door Dio Cassius en
Herodianos (3e eeuw) en door Lampridius in de Historia Augusta uit het einde van
de 4e eeuw. Het lijdt geen twijfel dat de jonge keizer geestelijk niet volwaardig was.
De Pool Krasinski schetst in het toneelstuk Iridion 1836 de Poolse ondergang aan
de hand van het Rome in de tijd van Elagabal, welke vergelijking ook nog in Quo
vadis? 1896 van Sienkiewicz doorklinkt: steeds staat het onderworpen volk (Grieken
c.q. christenen) op tegen de onderdrukker (de Romeinen). Voor de laat-19e-eeuwse
decadenten echter is Elagabals leven aanleiding tot verheerlijking van de vrije zeden
van de oudheid, die schril afsteken tegenover de verstikkende christelijke atmosfeer
van hun tijd. Deze visie vinden we bijvoorbeeld bij Flaubert, Gautier, Huysmans,
Ouida en Gide. L'agonie van Lombart 1888 moet bekend zijn geweest aan Couperus,
toen hij zijn monumentale Berg van licht 1905-06 schreef. Van zijn werken was dit
hem het liefst, en hij wist ermee groot opzien te zullen baren. Voor de schrijver is
het androgyne karakter van Elagabal het belangrijkste: hij is gefascineerd door de
vage grenzen tussen de geslachten. George zag in zijn gedicht Algabal 1892 deze
Romeinse keizer, door hem gelijkgesteld met de bewonderde, kort tevoren overleden
Ludwig II van Beieren, als laatste antieke representant van een exuberant bestaan
boven en buiten de menselijke maat.
Goedegebuure 1987; Riikonen 1978.

Empedokles
(ca. 490-430) was arts, profeet en wijze in zijn geboortestad Akragas (Agrigento op
Sicilië). Voor velen gold hij als wonderdoener. Herakleides Pontikos, een leerling
van Plato, verhaalt in een fragmentarisch bewaard gebleven tekst hoe Empedokles
zijn echtgenote Pantheia, die vrijwel dood was of zelfs al de geest had gegeven, weer
tot leven wist te wekken. Hij was een door Aristoteles hooggeschatte natuurfilosoof,
die in zijn grote leerdicht Peri physeos (‘Over de natuur’) het heelal herleidde tot
vier wortels of elementen: water, lucht, vuur en aarde. De steeds wisselende
samenstellingen van die elementen zorgen voor de verschillende stoffen en vormen.
In dat proces spelen haat en liefde een beslissende, stabiliserende rol als verbindende
èn als scheidende krachten. Zijn filosofie over het gelijkblijven van de natuur door
allerhande transformaties heen brachten hem tot de opvatting dat hij zelf allerlei
gedaanten had doorlopen: jongen, meisje, vogel, vis en tenslotte mens. Deze gedachte
beschreef hij in het omvangrijke dichtwerk Katharmoi (‘Reinigingen’), waarvan
helaas slechts fragmenten bewaard gebleven zijn.
Diogenes Laërtios, die op een wat onwelwillende wijze verschillende anekdoten
over Empedokles vertelt, bericht de verhalen die over het levenseinde van de filosoof
de ronde deden. Hij had zijn medemensen willen laten geloven dat hij als een god
ten hemel was gevaren, maar nadat hij, om zijn ‘gewone’ sterven te maskeren, in de
krater van de Etna was gesprongen, viel hij postuum door de mand: de Etna spuwde
een van zijn sandalen uit.
De opwekking van Pantheia is in de late oudheid voor de Christenen passend gemaakt
als een voorbode van Christus' opwekking: in geschrifte door Origenes (Contra
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Celsum), in de beeldende kunst in een schildering in de catacomben aan de Via Latina
te Rome 4e eeuw.
In de literatuur krijgt Empedokles pas laat enige betekenis. Hölderlin werkte in
de jaren 1798-1800 aan zijn onvoltooid gebleven treurspel Der Tod des Empedokles.
Het is een vrije bewerking van de stof, waarin de filosoof, die zijn volk een nieuwe
en zuivere reli-
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gie heeft willen brengen maar die daarop is verbannen, zich door zijn sprong in de
Etna verenigt met de oneindige natuur. Arnold schetst in het ‘dramatic poem’
Empedocles on Etna 1852 een gesprek tussen Empedokles en twee herders. De moe
geworden filosoof ziet terug op het leven en besluit in de krater van de vulkaan te
springen. Brecht 1938 volgt in

Empedokles brengt Pantheia tot leven, midden 4e eeuw n.C., wandschildering in de catacomben aan
de Via Latina te Rome, 168 × 200 cm. De scène wordt ook geïnterpreteerd als een les in de geneeskunde
of als de opwekking van Lazarus, hetgeen iconografisch onwaarschijnlijk is, omdat de liggende figuur
niet in een lijkwade gehuld is. Bovendien is de context van belang: mythologische voorstellingen van
de overwinning op de dood (met name Herakles en Kerberos).

zijn gedicht over Empedokles' dood Diogenes Laërtios en Horatius' Ars poetica. In
de Nederlandse letteren treedt de filosoof onder meer naar voren in een prozagedicht
van Andreus 1955 en in Hölderlins toren 1981 van Freriks.
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Epameinondas
(† 362 v.C.), een Thebaanse aristocraat, bevriend met de leider van Thebe, Pelopidas,
adviseerde deze hoe zich te ontworstelen aan de druk van Sparta dat in de 4e eeuw
v.C. Griekenland domineerde. In de strijd tegen de Spartanen bij Leuktra in 371
voerde Epameinondas de Thebanen naar een grootse overwinning. Hij drong met
een grote legermacht het gebied van de Spartanen binnen. Zijn nieuwe tactische
middel, de zogenaamde schuine phalanx, en het feit dat vrienden paarsgewijze zij
aan zij streden, waren van beslissende invloed.
Met roem beladen keerde hij naar Thebe terug, waar hij ervan beschuldigd werd
de wet te hebben geschonden die elke Thebaanse burger verbood langer dan een
maand het oppergezag uit te oefenen, een misdrijf waarop de dood stond.
Epameinondas verweerde zich niet. Wel vroeg hij zijn rechters toestemming voor
een graf met de inscriptie dat hij ter dood was gebracht, omdat hij zijn land had gered
van de ondergang. Men zag af van een veroordeling en de generaal werd zelfs weer
met het oppergezag bekleed.
Enige jaren later kwam het opnieuw tot een groot treffen met de Spartanen, nu bij
Mantineia in 362. Epameinondas werd dodelijk getroffen door een speer. Hij besefte
dat hij bij verwijdering van die speer acuut de geest zou geven en wachtte daarmee
dan ook, totdat hij vernam dat de Boiotiërs de overwinning hadden behaald, zodat
hij kon sterven in de zekerheid nooit een nederlaag te hebben geleden. Zijn overlijden
betekende het einde van Thebes kortstondige hegemonie, aangezien de oude
tegenstanders zich hadden hersteld en er bovendien conflicten waren gerezen binnen
de door Thebe in het leven geroepen bondgenootschappen.
Epameinondas wordt door de antieke historici geschetst als een eenvoudig levend
man, ongevoelig voor omkooppogingen zoals de Perzische koning Artaxerxes jegens
hem ondernam via zijn vriend Mikythos, voorts als een goed danser en musicus,
kwaliteiten die in Thebe hogelijk werden gewaardeerd. Sommigen verweten hem
dat hij geen gezin had gesticht, waarop dan volgens Diodoros Sikoulos het antwoord
kwam dat Leuktra en Mantineia zijn kinderen waren. Een door Ploutarchos geschreven
biografie ging verloren. Wel bewaard bleef een biografie van Nepos, die een ware
laudatio op Epameinondas is. Gegevens over het leven van de Thebaan zijn ook te
vinden bij Appianos en Iustinus. Diodoros kwalificeert de Thebaanse aanvoerder als
de grootste van zijn tijd, groter zelfs dan »Themistokles en »Perikles in hun tijd.
Epameinondas wordt ook in de nieuwe tijd zeer bewonderd. Montaigne rekent
hem met »Alexandros en Homeros tot de allergrootste drie van de wereldgeschiedenis.
In de literatuur is hij voor het overige slechts zelden aan te treffen. De Pool Konarski
schreef in de tweede helft van de 18e eeuw over zijn leven en sterven een classicistisch
drama. Epameinondas wordt opgevoerd in een verhaal van Blijstra, ‘De lafaard van
Thermopylae’, in de bundel Het slachtoffer was de dader 1971.
In de beeldende kunst van de oudheid is Epameinondas niet vereeuwigd. Veel
later, in de 18e eeuw, maakt zijn sterfscène opgang. Een schilderij van Walraven
1726 bevindt zich in het Rijksmuseum Amsterdam. Van Banks is er een reliëf uit
1763, van David d'Angers een uit 1811. West maakte in 1773 voor koning George
III een schilderij van het sterven naar een gravure van Gravelot die een Rollin-uitgave
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illustreerde, en herhaalde in 1799 het thema. Pécheux ontwierp in 1795 voor de
koning van Turijn een model voor een tapijt.
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Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator
(ca. 285-203) was een telg uit het roemruchte geslacht van de Fabii. Hij maakte deel
uit van de delegatie die in 218 de Carthagers voor de keuze tussen oorlog en vrede
stelde. Hannibal rukte daarop Italië binnen. Nadat de Romeinen onder de ongeduldige
Gaius Flaminius bij het Trasimeense meer een zware nederlaag hadden geleden,
werd Fabius Maximus aangewezen als dictator. Hij toonde zich ondanks het
ongeduldige gemor in brede kring hardnekkig in het mijden van een beslissende
confrontatie met de Carthagers en voerde slechts beperkte defensieve operaties uit.
Zijn aanvankelijk negatief bedoelde bijnaam Cunctator (‘draler’) gaat hierop terug.
Hij gedoogde de plundertochten van Hannibal die, om Fabius in een kwaad daglicht
te stellen en de oppositie tegen hem aan te wakkeren, uitgerekend diens landerijen
spaarde. Fabius' rechterhand Minucius Rufus maakte zich populair door tegen diens
instructies in schermutselingen uit te lokken met Hannibal en daarbij enig succes te
boeken, zodat hij aan Fabius zelfs werd opgedrongen als co-dictator. Toen Minucius
in een hinderlaag was gelopen en daaruit moest worden gered door Fabius, bekende
hij publiekelijk zijn ongelijk.
Nadat Fabius de dictatuur had neergelegd was het de consul Terentius Varro die
zich te onstuimig toonde en bij Cannae tegen Hannibal een rampzalige nederlaag
leed, waardoor voor de Carthager de weg naar Rome openlag. In hun paniek deden
de Romeinen opnieuw een beroep op Fabius. De twee veldheren toonden zich
wederom in listigheid aan elkaar gewaagd. Zo kon Hannibal zich uit een netelige
situatie redden door tweeduizend ossen fakkels op de rug te binden en ze naar de
Romeinen te jagen. Fabius van zijn kant heroverde Tarente door gebruik te maken
van een liefdesverhouding tussen de commandant ter plaatse en een Tarentijns meisje:
haar broer namelijk, soldaat in het Romeinse leger, kwam via haar te weten hoe de
stad kon worden genomen. In een andere liefdesaffaire toonde Fabius zich
vergevensgezind om zo de enigszins opstandige bondgenoten voor zich te winnen:
het betrof nu een soldaat uit Lucanië, die regelmatig het Romeinse legerkamp verliet
om zijn geliefde op te zoeken.
Fabius was altijd trouw aan zijn gegeven woord. Toen de Senaat, ontevreden over
diens tactiek, een overeenkomst tussen Fabius en Hannibal over het vrijkopen van
soldaten niet wilde goedkeuren, bracht de Romein het toegezegde bedrag op door
verkoop van privé-goederen.
In zijn nadagen tekende Fabius fel protest aan tegen de zijns inziens vermetele
plannen om de jonge »Scipio Maior te belasten met de strijd in Afrika tegen de
daarheen teruggekeerde Hannibal. De grote triomfen van Scipio maakte hij niet meer
mee.
Over de verrichtingen van Fabius tegenover Hannibal verschaft Polybios de zakelijke
gegevens, die in opgesmukte vorm worden verhaald door Livius en Ploutarchos.
Laatstgenoemde paart zijn Fabius-biografie aan die van »Perikles, die in de
Peloponnesische oorlog eveneens de voorkeur gaf aan defensieve en op vertraging
gerichte tactieken. Alle schrijvers benadrukken de ‘sapientia’ en ‘prudentia’ van
Fabius evenals zijn ‘constantia’, daar hij immers vasthield aan de eenmaal gekozen
beleidslijn. Ennius vat die gave samen in de vaak in antieke teksten geciteerde regel:
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unus homo nobis cunctando restituit rem (‘één man heeft ons de staat teruggegeven
door te dralen’).
Ook zijn strikte naleving van de religieuze voorschriften en zijn respectvolle
bejegening van gezagsdragers worden geprezen. Livius, Ploutarchos en Gellius
beschrijven hoe de bejaarde Fabius zich verontwaardigd toont als de lictoren die zijn
zoon, dan consul, begeleiden, ervan afzien hem, de vader van de consul, bevel te
geven van zijn paard te stijgen ten
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teken van eerbied voor de naderende gezagdrager. Fabius, stokstijf te paard, dwingt
zijn zoon hem dit bevel zelf te geven, waaraan hij vervolgens onmiddellijk gehoor
geeft. Valerius Maximus schrijft dit optreden toe aan een andere Fabius, Quintus
Fabius Maximus Rullianus.
In de middeleeuwen wordt soms - bijvoorbeeld door Vincentius van Beauvais en
in de Gesta Romanorum - de genoemde trouw aan het gegeven woord geprezen als
een christelijke deugd. Later wordt Fabius Maximus vanwege de door hem tegenover
Hannibal gevolgde tactiek opgevoerd als toonbeeld van prudentia. Petrarca prijst
hem om die eigenschap in het aan hem gewijde hoofdstuk van De viris illustribus
1337 en Fabius maakte dan ook deel uit van de door Petrarca geïnspireerde cyclus
in Padua. In de Anticapella te Siena, gedecoreerd begin 15e eeuw, is hij samengebracht
met een ander die geduld kon oefenen: »L.I. Brutus. In de door Perugino gedecoreerde
Cambio ca. 1500 te Perugia is hij samen met »Sokrates en »Numa Pompilius afgebeeld
als representant van de prudentia. Pietro da Cortona neemt hem, in de grote
plafonddecoratie 1633-39 in het Palazzo Barberini te Rome, in een grisaille in een
van de hoeken op als personificatie van de prudentia. Naar een uiteenzetting van
Cicero in De inventione zijn in de drie andere hoeken de personificaties van de andere
kardinale deugden te vinden: »Scaevola (fortitudo, dapperheid), »Manlius Torquatus
(iustitia, gerechtigheid) en »Scipio Maior (continentia, zelfbeheersing). Zeven scènes
uit het leven van Fabius Maximus zijn rond 1538 door Daniele da Volterra geschilderd
in het Palazzo Pietro Massimo alle Colonne in Rome voor de familie Massimo, die
pretendeerde af te stammen van Fabius Maximus. Ploutarchos' biografie werd gevolgd
door Francesco da Siena in zijn acht fresco's voor abt Fabius Colonna in het Palazzo
Abbaziale te Grottaferrata, voltooid 1547, met onder meer de loyaliteit jegens
Hannibal en het eerbewijs aan de zoon. In een plafondschildering te Landshut plaatste
Bocksberger de Oudere hem 1542-43 naast de beide Catonen. Tiepolo schilderde
tussen 1725 en 1730 het optreden van Fabius als gedelegeerde te Carthago in een
reeks scènes uit de Romeinse geschiedenis die het Palazzo Dolfin in Venetië
gedecoreerd hebben. De verzoening van Minucius en Fabius Maximus is behalve
door Volterra in de genoemde reeks ook afgebeeld door Rubens in een olieverfschets
ca. 1622 (Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam).
Tijdens de bevrijdingsfeesten in 1648 na de 80-jarige oorlog werden op de Dam
de Oranjevorsten voorgesteld als Romeinse personages: Maurits, gever van de juiste
religie, als Numa Pompilius, Frederik Hendrik die de Spanjaarden versloeg, als Fabius
Maximus en de vredestichter Willem II als Augustus.
Een heel eigen interpretatie van de confrontatie met de zoon-consul, waarbij het
accent valt op het optreden van de zoon, is te vinden in de burgemeesterskamer van
het Stadhuis op de Dam. De moraal van het schoorsteenstuk van Jan Lievens 1656
is neergelegd in de eronder aangebrachte dichtregels van Vondel: ‘De zoon van
Fabius gebied zijn eigen Vader / Van 't paard te stijgen voor Stads ere en achtbaarheid
/ Die kent geen bloed en eischt dat hij eerbiedig nader. / Dus eert een man den Staet
in 't ampt, hem opgeleid.’ Het stuk verving een doek van Rembrandt dat na enkele
jaren was verwijderd; het ging in 1945 in Belgrado verloren.
Blankert 1975; Guerrini 1984-86.
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Gaius Fabricius Luscinus
verwierf zich roem als consul en in andere functies in de jaren 293-287 v.C. in de
oorlog tegen de Samnieten en hun bondgenoot »Pyrrhos. De anekdotes hebben vooral
betrekking op zijn
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confrontaties met deze tegenstander en zijn opgenomen in de Pyrrhos-biografie van
Ploutarchos. Zo is er het verhaal dat Pyrrhos tijdens vredesonderhandelingen Fabricius
voor zich trachtte te winnen door omkoping. Toen de sobere Fabricius hiervoor
ongevoelig bleek, trachtte hij deze uit diens evenwicht te brengen door plotseling
een olifant te tonen. Bij het zien van dit voor de Romeinen onbekend dier bleef
Fabricius onverstoorbaar. Het respect van Pyrrhos voor zijn tegenstander nam nog
toe, toen Fabricius zich in nadere gesprekken met Pyrrhos' hof-filosoof Kineas afkerig
toonde van de Epicureïsche waardering van de geneugten en de kracht van Rome
verklaarde uit de afwezigheid aldaar van zulke verderfelijke opvattingen. Fabricius'
rechtschapenheid tenslotte spreekt uit zijn reactie op het aanbod van de lijfarts van
Pyrrhos om die met gif om te brengen. Fabricius wees het aanbod van de hand en
stelde zijn vijand op de hoogte.
Fabricius, gestreng, sober en rechtschapen, groeit in de literatuur uit tot een van de
grote dragers van de deugden die van het republikeinse Rome een machtige staat
hebben gemaakt. Het verhaal over Fabricius' afwijzing van de omkoping is behalve
in de Ploutarchos-biografie te vinden bij Appianos, Hyginus, Gellius en Seneca
(Dialogi). Valerius Maximus voert, in zijn hoofdstuk over abstinentia en continentia,
Fabricius op naast een andere in eenvoud levende Romein, »Curius Dentatus. Hij
verklaart Fabricius' ongevoeligheid voor de geschenken uit diens sobere levenswandel,
en constateert dat de geschiedenis Fabricius met diens afwijzing van de genotzucht
in het gelijk gesteld heeft: Athene ging ten onder, Rome werd oppermachtig. Cicero
roemt, naar aanleiding van de afwijzing van het voorstel van Pyrrhos' lijfarts, zijn
‘iustitia in hostem’ (rechtvaardig optreden tegenover de vijand). Vergilius laat in de
Aeneis Fabricius, die zijn kracht ontleende aan zijn sobere levenswandel, noemen
door Anchises, wanneer deze in de onderwereld aan zijn zoon Aeneas het toekomstige
Rome schildert. Deze populariteit in de literatuur vindt geen weerklank in de
Romeinse kunst.
In de late middeleeuwen en vroege renaissance neemt Fabricius, die vanwege zijn
versmading van aardse rijkdom door Augustinus reeds ten voorbeeld was gesteld
aan de christenen, een vaste plaats in te midden van de viri illustres uit de oudheid:
in de literatuur bij Dante (die hem vergelijkt met Maria die Jezus in een stal ter wereld
bracht), Petrarca en John van Salisbury; in de beeldende kunst in de door Petrarca
geïnspireerde cyclus in Padua, in het Palazzo Vecchio te Florence en in het Palazzo
Trinci te Foligno. In de begin 15e eeuw gedecoreerde Anticapella van het Palazzo
Pubblico te Siena bevindt Fabricius zich nabij een personificatie van de Gerechtigheid,
kennelijk vanwege de door Cicero geprezen iustitia in hostem.
Later valt de nadruk op de sobere levenswandel die hem ongevoelig maakt voor
pogingen tot omkoping, zulks in de geest van Vergilius en Valerius Maximus. In de
kunst verschijnt hij dan dikwijls, conform de schikking bij laatstgenoemde schrijver,
in de nabijheid van Curius Dentatus, bijvoorbeeld in twee emblemen van Bonasone
1555. Ook in het burgemeestersvertrek van het Stadhuis te Amsterdam zijn de twee
Romeinen bijeen te vinden: Flinck schilderde Curius. Bol bracht in 1656 in beeld
hoe Fabricius de geschenken afwijst en bovendien onverschrokken blijft bij het
verschijnen van de olifant; dit schoorsteenstuk heeft een onderschrift van Vondel.
De Romeinse consuls, in de politieke literatuur herhaaldelijk vergeleken met de
Amsterdamse burgemeesters, dienen hier als voorbeeld voor hun 17e-eeuwse
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‘collegae’. Evenmin als zijn pendant Curius Dentatus is dit thema in de Nederlanden
verder uitgebeeld. Een vroeg voorbeeld van de combinatie van Fabricius en Curius
zijn de grisailles van Breu 1544 in het huis van een Augsburgse burgemeester: Curius
Dentatus' verzet tegen de omkoping, Fabricius' afwijzing van

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

117
het voorstel van de lijfarts van Pyrrhos. In het Palazzo Marucelli-Fenzi te Florence
combineert Ricci in 1706, in een zaal waarvan de decoratie in het teken staat van de
keuze tussen de lust of abstinentia en continentia, de onomkoopbare Fabricius met
»Cincinnatus en »Scipio Maior.
In de Nederlandse letterkunde is er een classicistisch stuk van Feitama 1720; in
de operageschiedenis kennen we werken van Caldara 1729, Hasse 1732 en Graun
1746, alle op een libretto van Zeno.
Blankert 1975; Schneider 1926.

Nero Claudius Germanicus
(15 v.C.-19 n.C.), zoon van Drusus en van Augustus' nicht Antonia Maior, broer van
de latere keizer Claudius (»Caligula), werd door adoptie zoon van Tiberius. In 5 n.C.
trouwde hij met een nicht van keizer Augustus, Vipsania Agrippina, die de toevoeging
Maior zou krijgen ter onderscheiding van hun dochter Agrippina Minor (15-59).
Adoptie en huwelijk vonden plaats op verzoek van Augustus die Germanicus als
mogelijke opvolger zag.
Germanicus ontwikkelde zich tot een bekwaam veldheer, die met name in de strijd
tegen de door »Arminius aangevoerde Germanen successen wist te boeken. Bij de
dood van Augustus had hij te kampen met muiterijen onder zijn soldaten, die liever
hun geliefde veldheer als keizer zagen aantreden dan Tiberius. Germanicus zwoer
niettemin onverwijld de eed van trouw aan Tiberius en wist de orde te herstellen.
Tacitus bericht dat de opstandige beweging onder de soldaten verliep, omdat
Germanicus met het oog op de gewapende strijd tegen de muiters van plan was om
zijn vrouw Agrippina en zijn zoontje »Caligula, beiden hooggeschat door de soldaten,
in Trier in veiligheid te brengen: de soldaten wilden deze aftocht niet op hun geweten
hebben.
Germanicus werd door Tiberius teruggeroepen en vervulde opdrachten in Rome
en daarna in Syrië, waar hij op gespannen voet kwam te staan met de Romeinse
stadhouder Calpurnius Piso. Hij stierf in 19 in Antiochië. Op zijn ziekbed beschuldigde
hij Piso en diens vrouw Plancina ervan hem te hebben vergiftigd. Agrippina was zich
zeer wel bewust dat haar optreden als rouwende weduwe van de alom geliefde
Germanicus de gevoelens van haat jegens Tiberius die bij grote delen van de bevolking
sluimerden, zou aanwakkeren. Ze voer met de as van haar man in gezelschap van
haar zes kinderen naar Italië. Ze ging in Brindisi aan land en trok, begeleid door een
groot aantal vooraanstaande Romeinen, naar de treurende hoofdstad, waar Tiberius
zich niet in het publiek vertoonde. In 29 werd ze door Tiberius verbannen naar
Pandataria, een klein eiland voor de kust van Campanië. In 33 overleed dit toonbeeld
van onverschrokken echtelijke toewijding. Volgens Dio Cassius werd ze vermoord,
volgens Suetonius koos ze de hongerdood.
Tacitus en Suetonius, die voor Tiberius geen sympathie koesteren, plaatsen tegenover
diens deprimerende persoonlijkheid een uitgesproken edele Germanicus: moedig,
rechtschapen, getrouw aan zijn woord, bekwaam, kunstzinnig, een liefhebbende
echtgenoot en vader. Suetonius oppert dat Germanicus het slachtoffer was van een
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gifmoord op instigatie van Piso, die wellicht op bevel van Tiberius zou hebben
gehandeld. Volgens Tacitus vatte in ieder geval bij de zieke Germanicus zelf de
gedachte post dat Piso hem gif had toegediend. Later grepen de verdenkingen tegen
Piso en Tiberius om zich heen en uiteindelijk kostten deze Piso het leven.
In de kunst van de oudheid bestaan geen specifieke Germanicus-voorstellingen.
Zelfs portretten zijn niet met zekerheid aan te wijzen, omdat de Iulisch-Claudische
dynastie de neiging had om de portretten van de leden
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van de keizerlijke familie min of meer op elkaar te doen gelijken. In de schilderkunst
van de nieuwe tijd is er een reeks uitbeeldingen van de dood van Germanicus die
teruggaat op een doek van Poussin 1627 voor kardinaal Francesco Barberini: o.m.
Lairesse 1689 en Füger 1789. Ook in de grafiek gaat men steeds van deze Poussin
uit. Banks vervaardigde

Nicolas Poussin, Dood van Germanicus, 1627, doek, 148 × 198 cm. Institute of Art, Minneapolis.

een marmeren reliëf voor Holkham Hall in 1774.
Andere aspecten van het leven van Germanicus worden zelden in de kunst
weergegeven. Le Sueur schilderde midden 17e eeuw de bijzetting van Germanicus'
as door Nero in het mausoleum van Augustus te Rome. Bardon toonde op de Salon
van 1781 een
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doek met Germanicus die de laatste eer bewijst aan de legioenen van Varus.
De tegenstelling tussen Germanicus en Tiberius als polen van goed en kwaad is
in de literatuur van de 19e eeuw uitgewerkt in enkele Germanicus-drama's, onder
meer van Arnault 1817 en Wurstenberger 1822. Het optreden van Germanicus tegen
de Germanen onder leiding van Arminius is onderwerp van een opera van
Legrenzi/Corradi 1676 (vgl. voorts »Tiberius).
De edele Agrippina komt reeds voor bij Boccaccio in De mulieribus claris ca.
1370: haar zelfgekozen hongerdood vindt plaats ondanks pogingen van Tiberius om
deze te verijdelen. In de schilderkunst is Agrippina met de as van Germanicus te
Brindisi geschilderd door onder meer West 1768 en 1770, Hamilton 1771, Runciman
1781, Renon 1779 en Kauffmann 1793. Een 18e-eeuws terracotta reliëf met die scène
is er van D'Antoine.
Aldrian 1961; Hunter 1959; Massner 1982; Rosenberg/Butor 1973.

Gracchi:
Tiberius en Gaius Sempronius Gracchus (163-133; 154-121) zijn twee van de twaalf
kinderen van »Cornelia en Tiberius Sempronius Gracchus. Zij speelden een
belangrijke rol in de sociale conflicten die in de tweede helft van de 2e eeuw v.C.
de Romeinse republiek teisterden.
Tiberius diende eerst onder »Scipio Minor in de Derde Punische oorlog en bracht
het daarna achtereenvolgens tot augur, praetor en uiteindelijk, in 134-133, tot
volkstribuun. In die functie deed hij het gematigde voorstel om volgens de bepalingen
van een reeds bestaande maar buiten toepassing geraakte wet die grenzen stelde aan
het grondbezit in door Rome veroverde gebieden, dit grondbezit daadwerkelijk te
beperken. Het vrijkomende land zou door een commissie verdeeld moeten worden
onder kleine boeren. De senatoren, die door deze maatregel ernstig in hun belangen
zouden worden geschaad, verzetten zich fel en brachten de mede-tribuun van Tiberius,
Marcus Octavius, ertoe het wetsvoorstel met een veto te blokkeren. Tiberius liet, na
geduldige maar vergeefse pogingen om hem over te halen, zijn collega door de
volksvergadering afzetten en forceerde de invoering van de wet en de instelling van
een commissie die bestond uit hemzelf, zijn broer Gaius en zijn schoonvader Appius
Claudius. In de heftige politieke opwinding, waarin Tiberius nog andere maatregelen
introduceerde die de macht van de Senaat zouden beknotten, dong hij met succes
maar in strijd met de wet naar een tweede termijn als tribuun. Daarop werd hij met
enkele honderden van zijn aanhangers door leden van de senaatspartij onder leiding
van Scipio Nasica op het Capitool vermoord. Een begrafenis werd geweigerd en de
lijken werden in de Tiber geworpen.
Tien jaar later werd de strijd om sociale hervormingen hernomen door Tiberius'
jongere broer en nu inmiddels ook volkstribuun, Gaius. Ook hij stuitte in zijn streven
naar politieke en agrarische hervormingen, onder bijval van het volk en van een deel
van het patriciaat, op felle tegenstand van de reactionaire delen van de senaatspartij.
Toen zijn functie hem voor enige tijd naar Afrika riep, taande zijn invloed in Rome
snel. De conservatieve senatoren, de ‘Optimaten’, kregen de overhand en instigeerden
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straatgevechten. Gaius ontkwam naar Furrina en liet zich door een slaaf doden. De
lijken van Gaius en van enkele duizenden aanhangers werden in de Tiber geworpen.
Ploutarchos behandelt de Gracchi in combinatie met de Spartanen »Kleomenes en
Agis en stelt tegenover een gepassioneerde Gaius een kalme Tiberius die een beroep
doet op de redelijkheid. Eerzucht kan een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling
van een hervor-
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mingsprogramma, maar de tribuun wordt, aldus Ploutarchos, vooral gedreven door
zijn oprechte geschoktheid bij het zien van een verpauperde boerenklasse die de
landerijen moet prijsgeven aan slavenbenden in dienst van grootgrondbezitters.
Ploutarchos benadrukt ook de gematigdheid van het door Tiberius ingediende
wetsvoorstel, zijn oprechte smeekbeden aan zijn mede-tribuun, en de felheid van de
reacties van de senaatspartij.
Gaius wordt door Ploutarchos geschetst als een fascinerende persoonlijkheid en
een opzwepend redenaar, die van het begin af door de senaatspartij wordt
gewantrouwd en door het volk op handen wordt gedragen. Juist dat laatste maakt de
Optimaten onverzoenlijk tegenover de ondanks zijn felheid wel tot een compromis
genegen Gaius. Andere schrijvers laten zich over de Gracchi uiterst scherp uit. Zo
prijst Cicero de man die de leiding nam bij het lynchen van Tiberius, Scipio Nasica,
en gispt hij het volk dat hem dit niet in dank had afgenomen. Valerius Maximus acht
het juist dat de Gracchi een begrafenis werd onthouden.
In de nieuwe tijd is de opera van Scarlatti 1702 over Tiberius Gracchus nog
nauwelijks politiek. Later treden de Gracchi in literatuur en theater naar voren als
sociaal-revolutionairen. Bij Bodmer 1773 levert Gaius de stof voor een gematigd
tirannendrama. Tamelijk gedragen, ondanks de duidelijke bewondering voor Gaius,
is ook het stuk van Monti 1802. Uiterst fel daarentegen is het tegen de aristocraten
gerichte drama van Chénier uit 1792, in een periode waarin ook revolutionairen als
Babeuf, die onder het pseudoniem Gaius Gracchus in de door hem opgerichte Tribun
du peuple publiceerde, zich graag spiegelden aan de Gracchi. De Nationale Conventie
decreteerde dat het stuk van Chénier driemaal per week moest worden opgevoerd.
In de 19e eeuw zijn er eerst politiek-neutrale Gracchus-drama's (Sheridan Knowles
1815, Gensichen 1869), maar in 1872 voert Wilbrandt Gaius ten tonele als iemand
wiens drijven Rome in het verderf stort. De schrijver geeft daarmee een artistieke
uitdrukking aan de visie die in de politieke literatuur vanaf de Discorsi van
Machiavelli dikwijls heeft overheerst: de Gracchi hebben met hun
hervormingspogingen zoveel gif gebracht in de Romeinse verhoudingen dat Rome
tot de juist daarom onvermijdelijke machtsgreep van Caesar sociaal verscheurd zal
blijven. Giraudoux trekt in zijn in 1958 postuum gepubliceerde stuk uit de
gebeurtenissen lering over de verhouding tussen burgeroorlogen en oorlogen met
een externe vijand.
In de kunst van de oudheid zijn de broers niet voorgesteld, ook later spreken zij
kunstenaars weinig of niet aan. Füssli 1776-78 tekende en schilderde een eigen
inventie: de dood van Gaius bij de tempel van de Furiën. Topino-Lebrun presenteerde
op de Salon van 1798 de dood van Gaius, mogelijk een eerbewijs aan de vermoorde
agrarische hervormer Babeuf. Guillaume gaf aan een bronzen buste van de broers
1853 de vorm van een Romeins grafmonument.

Gyges & Kandaules.
Hun geschiedenis wordt verteld door Herodotos. Kandaules was in de 7e eeuw v.C.
heerser over Lydië. Hij was uitermate trots op zijn echtgenote, naar zijn mening de
mooiste vrouw ter wereld. Bij zijn hoveling Gyges drong hij erop aan zich daarvan
te vergewissen door haar in haar naaktheid in het echtelijke slaapvertrek te bespieden.
Heftige protesten baatten Gyges niet: hij moest en zou vanuit een zijvertrek toezien
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hoe de vrouw zich ontkleedde. De vrouw bespeurde zijn aanwezigheid, vermoedde
de hand van Kandaules, maar liet nog niets merken. De volgende dag ontbood ze
Gyges en stelde hem voor de keus: Kandaules te doden en haar en het koningschap
over te nemen, dan wel terstond
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gedood te worden. Gyges zwichtte, verborg zich die avond opnieuw, doodde
Kandaules en kreeg de vrouw èn het koningschap.
Plato in de Politeia en Cicero in De officiis vertellen een ander, waarschijnlijk
ouder verhaal over de overname van de macht. Gyges, een herder, vindt in een grot
een ring die de drager onzichtbaar maakt, zodra deze de ring naar binnen keert. Aldus
weet Gyges Kandaules te doden. Weer anders is het verhaal van Nikolaos van
Damascus uit de 1e eeuw n.C.: Gyges krijgt de taak toevertrouwd de aanstaande
bruid naar Kandaules te begeleiden, wordt door begeerte overmand en tracht haar te
overweldigen. Om de wraak van Kandaules vóór te zijn vermoordt hij deze en neemt
hij de macht over.
Behalve bij genoemde auteurs komt het motief, zij het met varianten, voor bij Iustinus
en bij Tzetzes, een Byzantijnse schrijver uit de 12e eeuw. Soms ontsteekt Gyges, tot
het gadeslaan gedwongen, spontaan in liefde en beraamt hij de greep naar de vrouw
en de macht, in andere bronnen geldt de vrouw als de verleidster en de veroorzaakster
van het kwaad. In 1950 werd een papyrus uit de 3e eeuw v.C. gevonden met een
fragment van een vooralsnog anoniem toneelstuk over dit onderwerp. Uit de bewaard
gebleven monoloog van de koningin blijkt dat in dit stuk de door Herodotos vertelde
versie werd gevolgd. De legende is als zodanig waarschijnlijk een reminiscentie aan
een werkelijke machtsovername in Lydië in de 7e eeuw.
Na enkele navertellingen, overwegend naar Herodotos, van Sachs (Die nackte
Königin aus Lydia, begin 16e eeuw), Painter 1566 en La Fontaine (in zijn Contes et
Nouvelles 1665-71) en enkele opera's rond 1700 op libretti van Morselli (Ziani 1661,
Provenzale 1679, Sarri 1705) en Negri (Gabrieli 1684) komt de stof in de 19e eeuw
opnieuw in de belangstelling. Gautier volgt Herodotos in zijn novelle uit 1844, waarin
de koningin als een tot moord aanzettende femme fatale wordt gepresenteerd. Hebbel
combineert in zijn toneelstuk uit 1856 de verhalen van Herodotos en Plato: ondanks
oprechte vriendschap en liefde moeten de ontering en de schending van de wetten
noodzakelijkerwijze uitmonden in moord en zelfmoord. Gide 1901 laat Gyges, hier
een arme visser, met tegenzin macht, vrouw en rijkdom aanvaarden. In een door
Hofmannsthal in 1903 begonnen maar onvoltooid gebleven toneelstuk wordt het
esthetische en gedistantieerde genoegen van Kandaules in het door Gyges te beleven
genot op de voorgrond geplaatst. Tenslotte is er een komische opera van
Bruneau/Donnay 1920.
Ook in de Nederlandse letterkunde is aandacht aan dit thema besteed. Kist
publiceerde in 1805-08 een driedelige moraliserende roman De ring van Gyges
wedergevonden. Van de Woestijne is wellicht door Gide geinspireerd in zijn verhaal
uit 1904 waarin zowel de vrouw als de visser geestelijke liefde nastreven die tot een
onvolledige relatie leidt. Het in de bundel Janus met het dubbele voorhoofd 1908
opgenomen verhaal werd ook in het Frans vertaald. Gijsen geeft in Drie Lydische
portretten 1955-56 het beeld van de drie hoofdpersonen door de ogen van een
dienares; de meestal anonieme vrouw van Kandaules heet nu Tuda. Nooteboom
bewerkte het Herodotos-verhaal in 1982 tot een ‘koningsdrama’ met Kandaules als
zwakke wellusteling, vergelijkbaar met Herakles in de armen van Omphale; Gyges
wil pas koning worden na het fiat van een orakel.
Het motief van de bespieding in de slaapkamer is ook in de beeldende kunst van
de nieuwe tijd te vinden, vooral bij schilders uit de 17e-eeuwse Hollandse school als
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Frans van Mieris de Oudere, Bol en Van der Neer. Zij verwijzen mogelijk naar de
moraal die is neergelegd in Cats' Toneel van de mannelicke achtbaerheyt 1633: een
waarschuwing tegen het (doen) schenden van het echtelijk slaapvertrek, welke moraal
ook in de emblematiek van die tijd te vinden is. Elders zijn er werken van onder meer
Jordaens 1646 en Gérôme 1859. Pittoni ca. 1720 schildert de vermoor-
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ding van Kandaules en de stichting van Carthago door Dido als pendanten: zij drukken
de vorming van nieuwe rijken uit. Degas stelt in 1885-86 de erotische onthulling van
de vrouw centraal.
Reinhardt 1939.

Publius Aelius Hadrianus
(76-138) is de uit Italica (Spanje) afkostige zoon van Publius Aelius Hadrianus en
Domitia Paula. Vanaf 85 stond hij onder de hoede van de latere keizer »Traianus en
genoot hij een op een militaire carrière gerichte opleiding. In 100 trouwde hij met
Vibia Sabina, een achternicht van zijn tutor. Hij onderscheidde zich in talrijke
veldtochten van Traianus en ook in onafhankelijke expedities, onder meer in de
Dacische en Parthische oorlogen en in Syrië. De verhouding met Traianus moet altijd
problematisch zijn geweest en niet gebaseerd op hechte vriendschap: zo werd hij
nooit door hem geadopteerd, ook al stuurde diens echtgenote Plotina daarop aan.
Toen Traianus in 117 overleed, had hij officieel geen opvolger aangewezen. De
troepen in Syrië, waar Hadrianus op dat moment gouverneur was, riepen hem tot
keizer uit en de Senaat volgde daarin een jaar later, vertrouwend op het waarschijnlijk
door Plotina en haar kring verspreide bericht dat Hadrianus door Traianus was
geadopteerd en daarmee was aangewezen als opvolger.
In Rome, een stad waar hij overigens weinig zou zijn door de vele expedities en
reizen, wist hij respect af te dwingen door een snelle en efficiënte sanering van de
politieke en vooral financiële situatie. Ook zijn grootse bouwactiviteiten (Tempel
voor Venus en Roma, Pantheon) oogstten bewondering. De kortelings door Traianus
veroverde oostelijke provincies werden afgestoten en de grenzen geconsolideerd: in
Engeland bijvoorbeeld leidde dat tot de bouw van de Muur van Hadrianus, begonnen
onder persoonlijk toezicht van de keizer in 122. Een reis door Griekenland en het
Oosten in 128 werd eveneens gekenmerkt door opmerkelijke bouwactiviteiten. Zo
werd in Athene onder meer een grote bibliotheek gebouwd en werd Jeruzalem feitelijk
opnieuw gesticht onder de naam Aelia Capitolina. In Egypte zou hij Antinopolis
stichten. Op de terugtocht uit dat land kreeg Hadrianus te maken met de bloedige
opstand van Joden onder leiding van Bar Kochba. Pas in 135 keerde hij in Italië
terug, waar hij zich niet in Rome maar op een vermoedelijk grotendeels door hemzelf
ontworpen buitenverblijf in Tibur (Tivoli) vestigde. Tijdens een medische kuur in
Baiae overleed hij in 138.
In 123 had hij op zijn reis door Klein-Azië in Bithynië de jonge Antinoös leren
kennen. Hij nam de jongeman prompt in zijn gevolg op, officieel als persoonlijke
bediende, in werkelijkheid als geliefde. De keizer verscheen overal met Antinoös
aan zijn zijde. Bij Hermopolis (Egypte) verdronk Antinoös in 130 in de Nijl onder
onopgehelderde omstandigheden. Sommigen nemen aan dat het om een ongeluk
gaat, maar er zijn ook speculaties over een rituele zelfdoding, bedoeld om de keizer
niet in verlegenheid te brengen bij terugkeer in Rome, waar immers reeds schande
werd gesproken van de prominente plaats die Antinoös innam. De niet al te hartelijke
verhouding met Sabina zou ook een factor van betekenis kunnen zijn geweest. Dood
uit eigen verkiezing van Antinoös tenslotte zou ook geïnterpreteerd kunnen worden
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als de afsluiting van een ideale tijd, waaraan bij de volwassenwording van de jongen
toch een einde zou zijn gekomen. Hadrianus verklaarde Antinoös onmiddellijk tot
god en stichtte op de oever tegenover Hermopolis het genoemde Antinopolis,
vermoedelijk ook omdat er om demografische redenen behoefte was aan een nieuwe
stad. Aan de hemel zou Antinoös in de gedaante van een ster zijn verschenen.
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Hadrianus' persoonlijkheid is niet gemakkelijk te vatten. Hij was veelzijdig en begaafd,
kunstzinnig, maar ook moeilijk in de omgang. Van zijn memoires is helaas geen
regel bewaard gebleven; de authenticiteit van een enkel gedichtje dat aan hem wordt
toegeschreven, is niet zeker. Hadrianus' leven kennen we via Dio Cassius, Aurelius
Victor en de laat-antieke Historia Augusta. Met betrekking tot Antinoös weten we
dat Numenios een troostrede voor de keizer schreef en Mesomedes van Kreta een
lofdicht op de jongen. Een dergelijk gedicht van onbekende hand is fragmentarisch
van inscripties bekend. Hadrianus' tijdgenoot Iustinus Martyr verzet zich als christen
uiteraard fel tegen de relatie en wordt daarin gevolgd door Tertullianus (Ad nationes),
Origenes (Contra Celsum) en in Prudentius' traktaat tegen Symmachus. Bij de laatste
gaat het om een ‘vrouwenziekte’ en staat Antinoös te boek als eunuch, hetgeen op
zich niet verwonderlijk hoeft te zijn gezien de bestaande traditie lievelingsknapen
aan zich te binden door ze te castreren (zo »Nero en Domitianus). In de literatuur
kan daardoor een soort verschuiving van de geslachten ontstaan, die de
tegennatuurlijkheid minder sterk maakt.
Uiteraard is Hadrianus veelvuldig op commemoratieve reliëfs voorgesteld. Reliëfs
in het Conservatorenpaleis te Rome stammen van een verloren gegane triomfboog
in Rome, de ‘Arco di Portogallo’: zij tonen onder meer de intocht in Rome in 118
en de plechtigheden na de dood van Sabina. Het zogenaamde Parthenmonument in
het Ephesos-museum te Wenen toont de adoptie van Antoninus Pius, die zijn opvolger
zou worden (138-160), diens adoptie van de broers Marcus Aurelius (161-180) en
Lucius Verus (161-169), en he oorlogen tegen de Parthen in 163-164. Marcus Aurelius
moet het na de dood en vergoddelijking van Lucius Verus in 169 hebben opgericht
in de voor hem zo belangrijke stad Ephesos.
De Antinoöscultus lijkt zich voornamelijk tot het oosten van het Romeinse rijk te
heb-

Antinoös als Androklos, ca. 160-180 n.C., marmer, 186 cm. Arkeoloj Müzesi, Izmir. Dit beeld is
gevonden in de Vedius-thermen te Ephesos. Androklos geldt als de mythische stichter van Ephesos,
dat op de plaats waar hij een ever ter dood zou brengen, moest worden gegrondvest. Door de vriend
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van Hadrianus met de stichter van een stad gelijk te stellen bevorderde men een goddelijke verering
van Antinoös.
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ben beperkt. Wel kennen we twee obelisken in Rome met grafschriften voor de
jongen, wellicht van een grafmonument afkomstig. Volgens sommigen kan ook de
zogenaamde Canopus in de Villa Hadriana als cenotaaf worden geïnterpreteerd.
Munten en talrijke beelden getuigen in ieder geval van de vergoddelijking. Antinoös
wordt soms in de gedaante van een god voorgesteld, bijvoorbeeld als Silvanus op
een reliëf in de Villa Albani, als Osyris in Egypte, als de mythische jager Androklos
(Izmir) of als Dionysos (vele replieken, o.m. Vaticaan).
Pas in de 19e eeuw komt Antinoös op als symbool van de ideale liefde en erotiek.
Hij kan dan optreden in de reeks van personages als »Elagabal en »Sardanapallos,
zoals bij Huysmans en Lorrain (Le sang des dieux: Antinoös wordt voorgesteld als
Hyakinthos). George stelde in In memoriam zijn jong gestorven vriend Maximin als
Antinoös voor. Een gedicht van Pessoa 1918 mocht later slechts gekuist worden
herdrukt.
De keizer is zelf in veel mindere mate een figuur die tot de verbeelding heeft
gesproken. Eber beschrijft Hadrianus in Der Kaiser 1881 als een ideaal vorst.
Couperus schetst in De laatste morgen te Tibur 1910 de eenzaamheid van de keizer
in diens laatste dagen te Tivoli; een verhaal uit 1919 beschrijft de intellectuele
atmosfeer te Rome in deze tijd. Mémoires d'Hadrien waaraan Yourcenar van 1924
tot de publikatie in 1951 bleef werken, is een ‘reconstructie’ van de verloren gegane
gedenkschriften.
In de operageschiedenis kennen we onder meer een Adriano in Siria van
Pergolesi/Metastasio 1734, eigenlijk geschreven op de toen beroemde castraat
Caffarelli, die Farnaspe zingt; tegen de achtergrond van de Joodse opstand speelt
een liefdesgeschiedenis met deze vrouw.
Clairmont 1966; Lambert 1984; Maza 1966.

Hannibal
(246-183), zoon van de Carthaagse legeraanvoerder Hamilkar, werd grootgebracht
in het legerkamp van zijn vader en zwoer op jeugdige leeftijd een eeuwige vijandschap
jegens de Romeinen. Na Hamilkars dood werd hij aanvoerder van de Carthaagse
ruiterij in Spanje onder opperbevel van zijn schoonbroer Hasdrubal, om na diens
overlijden op 25-jarige leeftijd te worden gekozen als de nieuwe opperbevelhebber.
In Spanje versterkte hij de positie van Carthago en veroverde hij tenslotte de aan
Rome toebehorende stad Saguntum, welke daad de aanleiding vormde voor de Tweede
Punische Oorlog. Hannibal legde het bevel in Spanje in handen van zijn broer
Hasdrubal en verraste de Romeinen door met een grote schare voetvolk, ruiterij en
olifanten over de Alpen Italië binnen te vallen. In de buurt van Pavia versloeg hij de
Romeinse troepen onder Publius Cornelius Scipio, de vader van »Scipio Maior. Een
tweede zware nederlaag bracht hij de Romeinen toe bij het Trasimeense meer. »Fabius
Maximus, in deze noodsituatie tot dictator benoemd, ging een beslissende confrontatie
uit de weg, maar later kwam het tot een grote slag bij Cannae, waar de Romeinen
opnieuw werden verslagen. De weg naar Rome lag nu open voor Hannibal. De paniek
in de stad gaf aanleiding tot de angstkreet ‘Hannibal ad portas’ (Hannibal voor de
poorten). Toch gaf hij er de voorkeur aan af te zien van een belegering en trok naar
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Zuid-Italië om zich vanuit Capua meester te maken van onder meer Tarente. Later
rukte hij op tot nabij Rome, tot grote paniek van de inwoners, maar hij zag af van
een beslissende aanval. Hij verbond zich met Syrakuse en met de Macedonische
heerser Philippos V. De oorlog sleepte zich jarenlang voort en kwam niet tot een
einde. Zijn broer Hasdrubal, die zijn troepen met die van Hannibal wilde verenigen,
werd in het noorden van Italië verslagen. Als gruwelijk waarschu-
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wingsteken werd zijn hoofd over de wal van het kamp van Hannibal geworpen.
Philippos werd gehinderd door een pact tussen Rome en Aetolië. Tarente werd door
de Romeinen heroverd, Capua belegerd. Toen de Senaat besliste dat de Romeinen
de confrontatie met Carthago in Afrika zelf moesten aangaan en Scipio Maior naar
Spanje zond om van daaruit naar Carthago over te steken, werd Hannibal door de
Carthagers teruggeroepen.
Scipio en zijn grote tegenstander hadden een ontmoeting in Afrika - een
‘woordelijk’ verslag wordt gegeven door Livius en Polybios - maar konden niet
anders dan tot een gewapend treffen besluiten. In 202 werd Hannibal bij Zama
vernietigend verslagen en Carthago kreeg harde vredesvoorwaarden opgelegd.
Hanibal, die zich nimmer had mogen verheugen in de sympathie van de Carthaagse
aristocraten en ook nu in de steek gelaten werd, zocht zijn toevlucht bij de Syrische
koning Antiochos III. Als diens vlootvoogd had hij wisselend succes. Na de nederlaag
in een zeeslag met de Rhodiërs werd hij bedreigd met uitlevering aan de Romeinen
en vluchtte hij naar koning Prusias van Bithynië. Opnieuw bedreigd met uitlevering
benam hij zich in 183 met gif het leven.
Voor alle klassieke schrijvers is Hannibal in de eerste plaats de onverzoenlijke vijand
van Rome, zij het een geniale. Livius, Appianos, Ploutarchos in zijn
Fabius-Maximus-biografie, Polybios en Silius Italicus geven vele staaltjes van het
meesterschap van Hannibal op het slagveld, in de guerrilla-tactieken en in het taxeren
van de zwakheden van zijn tegenstander. Livius portretteert hem: hij wordt door zijn
soldaten op handen gedragen, is gehard, intelligent en wreed, en heeft geen respect
voor de goden. De oversteek van de met verse sneeuw bedekte Alpen, in bar noodweer
en onder aanvallen van de vijandige bergbewoners, wekt alom verbazing en
bewondering, al relativeert Polybios, die de ons onbekende route heeft nagereisd, de
ongelooflijke prestatie met de opmerking dat Hannibal te intelligent was om te grote
risico's aan te gaan. Dat hij tot veler verbazing na Cannae de beslissende aanval op
de stad Rome achterwege liet, geeft de Romeinse auteurs, die beseffen dat bij zo'n
aanval de stad zou zijn gevallen, aanleiding tot de karakterisering dat Hannibal beter
was in het bevechten dan in het uitbuiten van een militair overwicht. De bewondering
voor het militaire kunnen overheerst echte. Nepos onderstreept in zijn
Hannibal-biografie dat de Carthager in zijn Italische jaren nimmer een nederlaag
leed in een reguliere veldslag. Loukianos geeft in een van zijn Dodengesprekken een
dispuut tussen Alexandros, Hannibal en Scipio over de vraag wie van hen de beste
veldheer was. Deze in de vorm van een gesprek gegoten vergelijking vindt navolging
tot in de nieuwe tijd, bijvoorbeeld in de Dodengesprekken van Fénelon 1712.
Hannibal wordt ondanks zijn harde karakter toch steeds als respectabel opgevoerd.
Valerius Maximus prijst zijn ‘humanitas’, omdat hij gevallen vijanden als de veldheer
Marcellus een behoorlijke begrafenis geeft. Anderzijds menen de auteurs dat Hannibal
met zijn oorlog tegen het machtige Rome te hoog heeft gegrepen en dat deze superbia
hem op een neergang en een tragisch levenseinde is komen te staan. Deze gedachte
wordt bijvoorbeeld uitgedrukt door Iuvenalis in zijn tiende Satire, waarin overigens
elke al te grote inspanning of elk al te lang leven als zinloos wordt beschouwd: ook
Xerxes, Caesar en Alexandros kwamen op een ongewenste wijze aan hun einde en
het lachen van »Demokritos lijkt dan ook de enige juiste beslissing.
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Hannibals levenseinde staat centraal in toneelstukken uit de 17e, 18e en 19e eeuw,
zij het dat het verhaal hier veelal wordt opgesmukt met een liefdesaffaire aan het hof
van Prusias: Thomas Corneille 1669, Marivaux 1720, Trenta 1766, Scevola 1805 en
Didot 1820. Meer gevoel voor de tragiek van de door Carthago aan zijn lot overgelaten
en in
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kommer levende Hannibal toont Grabbe in zijn tragedie 1835, die Brecht 1922
inspireerde tot een onvoltooid gebleven stuk. Veel succes oogstte De nederlaag van
Hannibal van Bouckart 1653, waarin van Hannibals leven de jaren vanaf de slag bij
Zama beschreven worden. Grillparzer schetst in een toneelscène 1835 de ontmoeting
tussen de enige grote veldheer waarover Carthago beschikt en Scipio als
vertegenwoordiger van een macht die nog vele Scipio's zou kunnen voortbrengen.
Nichol 1873 en Clark 1908 benadrukken het imperialisme van Hannibal als voorbeeld
voor Engeland dat evenzeer een zeemacht is.
In de opera situeert de librettist de handeling meestal in Capua, waar Hannibal
zijn militaire overwicht verliest en de dood van Hasdrubal verneemt. Zo zijn er opera's
van Porpora 1731, Paisiello/Durand 1773 en Salieri/Sografi 1801. Hannibals onmacht
om, ruw veldheer als hij is, een liefdesrelatie tot een goed einde te brengen, levert
stof voor komische bewerkingen zoals een operette van Schmidt/Weller 1887. Hij
figureert tenslotte in toneelstukken rond »Sophoniba.
In de filmgeschiedenis treedt hij enkele malen naar voren, bijvoorbeeld in een film
van Ulmer 1960 waarin ons de held, ten prooi aan neerslachtigheid, op zijn retour
wordt getoond. Al in 1914, in CABIRIA (»Sophoniba), waagde Pastrone zich aan de
verfilming van spectaculaire scènes als de oversteek van de Alpen.
Hannibal ontbreekt in historische voorstellingen in de oudheid, maar is in de
beeldende kunst van de nieuwe tijd vaak aanwezig. Dat geldt uiteraard voor cycli
die de Tweede Punische Oorlog tot onderwerp hebben, bijvoorbeeld van Jacopo
Ripanda ca. 1508-13 in het Palazzo dei Conservatori te Rome en in een serie van
twaalf reliëfs van Persico en anderen tussen 1786 en 1789 in het koninklijk paleis te
Caserta, bedoeld om een relatie te leggen tussen de Romeinse geschiedenis en de in
Napels regerende Bourbons. Ambrosius Holbein en Thomas Schmid brachten in de
Festsaal van het klooster Sankt Georgen ca. 1515 een frescoreeks aan, waarin de
daden van Scipio staan tegenover die van Hannibal, bijvoorbeeld de verovering van
Saguntum tegenover die van Carthago. Naar de uitvoerige beschrijving bij Silius
Italicus is meermalen afgebeeld hoe de jeugdige Hannibal eeuwige vijandschap
jegens de Romeinen zweert. Dit blijk van patriottische opoffering is te vinden bij
onder meer Schönfeld (enige malen ca. 1660-70), Pittoni enige malen ca. 1723,
Pellegrini 1737 in de Kaiserzimmer van de Residenz te Würzburg, Verhaghen 1788
(Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel) en Scheffer 1808 (Dordrechts Museum).
West schilderde in 1770 dit tafereel voor de Engelse koning George III, mogelijk om
tot uitdrukking te brengen dat deze zich als Prince of Wales had voorgenomen af te
rekenen met de vijanden van zijn vader. Tiepolo schilderde 1728-30 hoe Hannibal
geconfronteerd wordt met het in zijn kamp geworpen hoofd van Hasdrubal, voor het
Palazzo Dolfin te Venetië (het stuk bevindt zich in het Kunsthistorisches Museum
te Wenen). Lagrenée toonde een begrafenis van Marcellus op de Salon van 1781.
David verwijst, in zijn ruiterportret 1801-02 van Napoleon op de Grote St. Bernhard,
met een steen waarop de naam van Hannibal nog juist zichtbaar is, naar deze eerdere
bedwinger van de Alpen en van Italië. Hannibals tocht over de Alpen geeft Turner
in 1812 gelegenheid tot een schildering van natuurgeweld.
Carthago als geheimzinnig land ten tijde van Hamilkar is op bijzondere wijze
geëvoceerd in Salammbô 1862 van Flaubert, een boek dat van de geleerde critici het
verwijt kreeg dat het al te fantastisch was. Moussorgsky schreef tussen 1863 en 1866
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een niet voltooide opera op een eigen libretto met deze stof. Een opera van Flauberts
vriend Reyer uit 1890 genoot een zeker succes in Brussel en Parijs.
Funk 1912.
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Harmodios & Aristogeiton,
een vriendenpaar in Athene ten tijde van het bewind der Peisistratiden Hippias en
Hipparchos. Toen Hipparchos het oog liet vallen op de jongste van dit vriendenpaar,
Harmodios, ontstonden er moeilijkheden. Eerst ontstak Aristogeiton in woede en
later ook Harmodios, toen Hipparchos de zuster van de jongeman beledigde. Het
tweetal beraamde een aanslag op de machthebber Hippias en zijn broer. Bij de
uitvoering ervan in 514 v.C. konden ze echter slechts Hipparchos van het leven
beroven en kwam ook Harmodios om. Aristogeiton werd gevangen genomen en
gemarteld. Aldus het onopgesmukte verhaal van Thoukydides. Aristoteles geeft het
verhaal met enkele afwijkingen: niet Hipparchos maar een zekere Thettalos zou door
Harmodios zijn afgewezen en deze Thettalos zou zich daarna onder bescherming
van Hippias en Hipparchos uiterst agressief zijn gaan gedragen. Volgens Aristoteles
zou Aristogeiton tijdens de verhoren opzettelijk voorstanders van het tirannieke
bewind beticht hebben van deelname aan zijn komplot, dit om de tegenpartij te
verzwakken. Om aan zijn martelingen een einde te maken provoceerde hij tenslotte
met een reeks beledigingen Hippias, die zijn gevangene doodde. Herodotos stipt het
verhaal slechts aan en vermeldt dat Hipparchos een in een droomgezicht vervatte
waarschuwing in de wind sloeg en zich naar het feest van de Panathenaeën begaf,
waar hij werd omgebracht.
Van een politieke tirannenmoord is zeker bij Thoukydides geen sprake: Hippias en
Hipparchos, zonen van Peisistratos, voeren een gematigd bewind en de moord is het
gevolg van een gewone liefdesgeschiedenis. De zaak is echter kort na 510, toen de
tirannen met hulp van de Spartanen werden veijaagd, opgewaardeerd tot een politieke
daad om aan de val van de Peisistratiden een Atheense glans te geven. Antenor
vervaardigde na de slag bij Marathon (490) een beeldengroep voor de Agora - en
daarmee het eerste openbaar opgestelde gedenkteken voor stervelingen - die door de
Perzen tijdens hun plundering van Athene in 480 werd weggesleept. Kritias en
Nesiotes maakten in 477-76 een nieuwe groep, vermoedelijk een kopie van de vorige,
die blijkens afbeeldingen op vazen en uit marmeren kopieën grote bekendheid kreeg
in de Griekse wereld. Alexandros zou het origineel opnieuw op de Agora hebben
laten opstellen. Van de ons bekende kopieën stamt een van de meest complete uit de
Villa van Hadrianus te Tivoli (nu in Napels). Een vaas van de ‘Kopenhagenschilder’
in Würzburg uit ca. 475 v.C. toont de twee links en rechts van Hipparchos; zij zijn
gemodelleerd naar de beelden op de Agora.
De Harmodios van genoemde groep stond model voor ‘De eed van de »Horatii’
van David. De groep als zodanig werd gebruikt voor de uitbeelding van de Russische
arbeider en kolchoze-boerin in het paviljoen van de Sovjet-Unie èn voor
‘Kameradschaft und Familie’ in dat van Duitsland op de Wereldtentoonstelling te
Parijs van 1937.
Brunnsåker 1971; Fehr 1984; Kluwe 1966; Suter 1975.

Horatii

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

zijn de drielingzoons van Horatius, die leefden onder de regering van de derde koning
van het jonge Rome, Tullus Hostilius. De bewoners van Alba Longa en van Rome
ondernamen toen over en weer rooftochten die leidden tot oorlog. Omdat de twee
nabuurvolken gevaar van de Etrusken hadden te duchten, werd overeengekomen dat
het conflict niet zou worden beslecht door een massale slag die beide volken zou
verzwakken, maar door een reeks tweege-
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vechten. Het volk waartoe de verliezers behoorden, zou zich onderwerpen.
Tot de beslissende strijd worden aan Romeinse zijde de drie Horatii bereid
gevonden. Aan de zijde van Alba staat eveneens een drieling, de Curiatii, even oud
als hun tegenstanders. Twee van de drie Horatii komen in het strijdperk om; de derde,
Horatius geheten, doet alsof hij op de vlucht slaat en weet dan met de door
verwondingen verzwakte, en hem daarom op verschillende afstanden achtervolgende
Curiatii één voor één af te rekenen. Het volk van Alba onderwerpt zich dientengevolge
aan Rome, maar komt enige tijd later in opstand.
Als de overwinnaar Horatius in de stad terugkeert ontmoet hij zijn zuster die
verloofd is met een van de Curiatii. Als het meisje, bij Livius Horatia geheten, een
door haar broer meegevoerd kledingstuk herkent als dat van haar verloofde en begrijpt
dat deze is omgekomen, geeft zij zich over aan rouwbeklag. Vanwege dit
onpatriottische rouwbetoon steekt Horatius haar neer onder de uitroep dat het zo
iedere Romeinse dient te vergaan die weent om een vijand. Na dit misdrijf wordt
Horatius voor Tullus gevoerd. Deze laat de beslissing over aan het volk, dat na een
beroep van de vader van Horatius op de heldhaftigheid van zijn zoon en op het
inderdaad toch ongepaste rouwbeklag van zijn dochter, de jonge Horatius vrijspreekt.
De toedracht wordt uitgebreid verteld door Livius en is een van de beroemdste
verhalen uit de oude tijden. Zo komt het in de Romeinse literatuur herhaaldelijk voor
als toonbeeld van heroïsch patriottisme waarvoor alles moet wijken. Valerius Maximus
voert het doden van de zuster aan als een duidelijk exemplum van uiterste maar
gerechtvaardigde strengheid.
Strenger nog is Aretino in zijn toneelstuk van 1546. Het zijn de weeklachten van
de zuster, niet eens voor haar verloofde maar voor haar twee gevallen broers, die
Horatius terecht naar het zwaard doen grijpen; men behoort na een overwinning niet
te jammeren. Na verschillende andere toneelbewerkingen is de belangrijkste
theater-adaptatie de tragedie van Pierre Corneille uit 1640, waarin de Horatius die
het zal overleven, gehuwd is met een Curiatius-dochter, Sabina, en een
Horatius-dochter, door Corneille Camilla gedoopt, met een van de Curiatii. Deze
broer en Camilla zien met innerlijke verscheurdheid de tweestrijd naderen; voor
Horatius en Sabina echter gaat de eer van Rome respectievelijk Alba Longa boven
alles. Men kan het stuk lezen als een uitdrukking van de verscheurdheid van de Franse
aristocratie in de dan woedende strijd om de troonopvolging. Hoofdthema blijft
evenwel een rechtvaardiging van de meest gestrenge heroïek en strikte ereregels. Zo
toont de vader Horatius zich uiterst verontwaardigd over de vermeende vlucht van
de overlevende broer en later gispt hij hem, niet zozeer omdat Camilla niet had mogen
sterven, maar omdat ze niet had mogen sterven door de hand van een broer. Van
Zonhoven gaf in 1626 aan de geschiedenis een gelukkige ontknoping.
De tragedie van Corneille is bepalend voor latere theaterwerken als de Nederlandse
bewerking van Jan de Witt 1648, Wetter 1654, The Roman Father van Whitehead
1750, een op het stuk van Whitehead gebaseerd ballet van Novara en opera's van
Salieri/Guillard 1786 en Cimarosa/Sografi 1796. Uit de 20e eeuw kennen we een
‘Lehrstück über Dialektik für Kinder’ van Brecht 1935 over de slimheid van de
schijnbaar vluchtende Horatius, die land en volk beschermt en zo de klassenstrijd
dient, en een drama van Heiner Müller 1973 waarin Horatius na de vermoording van
de zuster eerst wordt gelauwerd en dan onthoofd.

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

In de beeldende kunst van de oudheid is het duel tussen de twee drietallen zelden
voorgesteld: zo kennen we een voorstelling op het marmeren fries van de Basilica
Aemilia op het Forum Romanum uit de late Republiek (»Romulus & Remus). Het
thema keert terug in de 16e eeuw, bijvoorbeeld in een
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Galle, klok met ‘De eed van de Horatii’, ca. 1805, marmer en brons, 62 × 60 cm. Residenzmuseum,
München. De beeldengroep is naar het schilderij van Jacques-Louis David 1785. Op de basis wordt
de rouwende Horatia gadegeslagen door haar overlevende broer en is voorts mogelijk het pleidooi
van de vader Horatius ten overstaan van koning Tullus afgebeeld. Een gelijke klok bevindt zich in
het Stadhuis, nu Koninklijk Paleis, te Amsterdam.
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fresco van de Cavaliere d'Arpino in het Palazzo dei Conservatori te Rome 1595-99
en in een stucreliëf van Kuhn in het slot Weikersheim eind 16e eeuw. Andere aspecten
van het verhaal maken pas later opgang. Lagrenée schildert in 1753, zoals Girodet
en Desmarais voor de Prix de Rome van 1785, de niet door Corneille ten tonele
gevoerde, maar wel door Rollin in zijn populaire Histoire romaine 1738-48 beschreven
dood van Camilla.
Waarschijnlijk heeft een scène uit Novara's ballet David het motief verschaft voor
zijn schilderij uit 1785, waarop de drie broers de eed afleggen in de handen van hun
vader. Het doek, met de uiterst strak vormgegeven vastberadenheid van de drie
jongemannen, maakte een verpletterende indruk, vooral vanwege de sterk emotionele
geladenheid van de beweging. Het werd eerst tentoongesteld in Rome, waar het werd
bezichtigd door onder meer Kauffmann, Hamilton en Goethe, en later in de Franse
hoofdstad. Het voor Louis XVI gemaakte werk werd ervaren als uitdrukking van
heroïsche opofferingsgezindheid, die echter niet op de monarchale staat maar op het
vaderland betrokken was.
Crow 1978; Johnson 1989; Meusel 1988; Rosenblum 1970; Wind 1938-39.

Gaius Horatius Cocles
speelde een heldenrol in de verdediging van Rome tegen de Etrusken onder Porsenna
in 506 v.C. De Romeinen hadden hun akkers rond Rome al in de steek gelaten en de
Etrusken hadden de Ianiculus al veroverd. Toen zij de westelijke Tiber-oever
bestormden, was Horatius geposteerd bij de Pons Sublicius, de Tiberbrug die naar
het hart van Rome voerde. Hij zag hoe zijn kameraden de stad in vluchtten, en
bezwoer hun de brug te vernietigen; hij zou intussen de vijand tegenhouden. De
Etrusken stonden perplex van de moed van deze ene Romein die hen uitdaagde tot
de strijd. Hun speren kon hij afweren, en toen ze tenslotte een massale stormloop
inzetten, was de brug achter hem inmiddels vernietigd. Horatius bereikte zwemmend
de andere oever. Hij werd beloond met een stuk land zo groot als hij in de loop van
een dag met een ploeg kon afgrenzen. Bovendien kreeg hij een standbeeld op het
Forum Romanum.
Livius zegt dat het verhaal ondanks zijn legendarisch karakter met recht in de
geschiedschrijving is opgenomen. Dit specimen van patriottische dapperheid tot in
de dood is ook te vinden bij Polybios, die overigens schrijft dat Horatius na zijn
heldendaad verdronk in de Tiber, en bij Dionysios van Halikarnassos en Valerius
Maximus.
Op bronzen medaillons uit de tijd van keizer Antoninus Pius (138-161) komt het
tafereel herhaaldelijk voor: het voorbeeld van opofferingsgezindheid voor het
vaderland dient hier als aansporing voor de soldaten die zich te weer moeten stellen
tegen de dreigende volkeren aan de oostgrenzen van het Romeinse rijk.
Het motief is uitermate populair in de beeldende kunst van de renaissance. De
heldendaad komt voor op Florentijnse cassoni uit de 15e eeuw (o.m. een exemplaar
van omstreeks 1450 in het Rijksmuseum Amsterdam), soms in combinatie met de
krijgshaftige daad van »Curtius of van »Scaevola. Deze drie helden zijn door
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Pinturicchio rond 1500 bijeengebracht in de Romeinse Palazzina Della
Rovere-Colonna. Horatius Cocles wordt door Perugino in de Cambio te Perugia ca.
1500 in de groep van de Fortitudo geplaatst naast de Romein Lucius Siccius en de
Spartaan »Leonidas. De groepering gaat onmiskenbaar terug op Valerius Maximus,
die in zijn hoofdstuk over Fortitudo de rij van Romeinse voorbeelden opent met
Horatius en afsluit met Lucius Siccius, een Romein die zich in twintig veldslagen
heldhaftig had betoond. Onder de niet-Romeinse voor-
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beelden neemt hij Leonidas op. Luzio Romano plaatst Horatius in 1545 in de Sala
della Biblioteca van de Engelenburcht te Rome in dezelfde positie als Scaevola en
»Cloelia. Perino del Vaga beeldt hem af in een reeks Romeinse helden 1530 in het
Palazzo Doria-Pamphilj te Genua (»Camillus), Laureti in een fresco in het
Conservatorenpaleis te Rome 1587-94.
De scène is ook veelvuldig afgebeeld in Livius-manuscripten en -uitgaven uit de
15e en 16e eeuw, illustraties die op hun beurt de grafische voorbeelden leveren voor
decoraties. Zo liggen de illustraties van Stimmer in een uitgave uit Straatsburg 1575,
die verscheidene drukken beleefde, ten grondslag aan een grote cyclus van onbekende
hand, ca. 1600, met Romeinse heldendaden in de Römersaal van de Riegersburg in
Stiermarken met onder meer Curtius, Scaevola en Romulus die Remus doodt
(»Romulus & Remus). Juvenel schildert ca. 1622 in het raadhuis van Neurenberg
Cocles' heldendaad evenals die van Curtius. Daarnaast schildert hij voor dezelfde
zaal de executie van de zonen van »L.I. Brutus en de zelfbeheersing van »Scipio
Maior. De scène is ook te vinden bij Giordano ca. 1689, Lairesse in een zaal aan het
Binnenhof 1684 (»Scipio Maior) en Le Brun ca. 1643. In de Engelse literatuur is er
de beroemde ‘Romeinse’ Horatius-ballade van Macaulay in diens Lays of Ancient
Rome 1842.
Lejsková-Matyásová 1970.

Kambyses
(† 522) volgde in 529 zijn vader »Kyros op als koning van de Perzen. Herodotos
beschrijft hoe hij slaagde in de reeds door Kyros voorgenomen verovering van Egypte.
Hij ging zich allengs steeds grilliger en godslasterlijker gedragen en liet bijvoorbeeld
het lijk van de Egyptische koning Amasis opgraven en geselen. Hij schoot de zoon
van zijn vertrouweling Prexaspes neer en liet diens vader de kwaliteit van het schot
prijzen. Zelfs sloeg hij de hand aan het voor de Egyptenaren goddelijke stierkalf
Apis. Hij werd na zijn dood opgevolgd door »Dareios.
Los van de beschrijving van deze teloorgang van zijn troon en van zijn geestelijke
vermogens verhaalt Herodotos hoe Kambyses een zekere Sisamnes liet villen omdat
deze zich in zijn functie van rechter corrupt had getoond. De rechterstoel werd bekleed
met Sisamnes' huid en diens zoon Otanes moest als opvolger op deze stoel
plaatsnemen. Valerius Maximus haalt het villen van de magistraat en de beschreven
installatie van de zoon aan als voorbeeld van een gestreng optreden tegen een corrupte
rechter.
In de oudheid speelt Kambyses in de literatuur slechts een bescheiden rol. Het ‘oordeel
van Kambyses’ heeft, in een traditie die teruggaat op Valerius Maximus en niet op
de pas laat ter beschikking gekomen Herodotostekst, met name in de beeldende kunst
vanaf de 15e eeuw een grote verbreiding gekregen. In de Lage Landen en in Duitsland
behoort het tot de meest voorkomende ‘gerechtigheidsvoorstellingen’. De oudste
bewaard gebleven voorstelling bestaat uit twee door Gerard David in 1498 voltooide
panelen voor de schepenzaal te Brugge (nu in het Groeningemuseum). Uit dezelfde
tijd stamt een stuk van Jan Provost. Vervolgens zijn er tal van werken die zich als
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waarschuwingen aan het adres van de magistraten bevinden of hebben bevonden in
raadhuizen of andere zetels van het burgerlijk gezag, bijvoorbeeld in het raadhuis
van Dantzig (ca. 1568, anoniem, in combinatie met »Zaleukos en met Crassus die,
als dodelijke straf voor zijn hebzucht, van de Parthen gesmolten goud ingegoten
krijgt), Harderwijk (Isaacsz. 1661), Naarden (ca. 1601, anoniem), Alkmaar (Van der
Heek ca. 1616-20), Brussel (een verloren gegaan schilderij van Rubens), Breslau
(Willmann 1664) en Bergues (Beschey midden 18e eeuw). Het
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Gerard David, De berechting door Kambyses en Het villen van Sisamnes, 1498, panelen, 182 × 159
cm. Groeningemuseum, Brugge. Op het linkerpaneel zijn de corruptie, arrestatie en berechting van
de rechter Sisamnes in beeld gebracht. Op het pendant wordt hij gevild onder het toeziend oog van
Kambyses. Rechtsboven zetelt de zoon op het met de huid van de vader omhangen gestoelte.
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stadsbestuur van Münster liet het tafereel niet alleen op glas schilderen (Faber 1618),
maar ook weven in een tapijt voor het balkon waarop de jaarlijks verkozen magistraten
zich aan het volk presenteerden. Een uitzondering op zulke openbare bestemmingen
is een verloren gegaan schilderij, waarschijnlijk van Ratgeb ca. 1500, dat zich heeft
bevonden in het huis van een Frankfortse koopman, naast een voorstelling van
»Coriolanus. Deze combinatie drukt waarschijnlijk de gedachte uit dat men wel zijn
ouders moet respecteren maar hen niet moet volgen in het kwaad. De oorspronkelijke
bestemming van een paneel van Cranach ca. 1535 is onbekend; het is in later tijd op
bevel van de keurvorst opgehangen in een Berlijnse rechtszaal ter vermaning van
rechters die hem onwelgevallige uitspraken hadden gedaan. Ten zuiden van de Alpen
is de scène in een publiek gebouw alleen te signaleren in het Palazzo Municipale te
Brescia (Campi begin 16e eeuw).
Sprekend is dat Beham in 1537 de Kambyses-scène graveert voor de titelpagina
van een Duits handboek over het procesrecht, naast afbeeldingen van het oordeel
van Salomo, van Christus en de overspelige vrouw en van Zaleukos. Een combinatie
met onder meer Salomo is er ook in een reeks gravures naar ontwerpen van Wtewael,
in 1605-06 uitgegeven onder de titel Thronus iustitiae. Een andere scène in deze
reeks gerechtigheidsvoorstellingen betreft de rechter Bias uit Priëne in de 6e eeuw
v.C., een van de Zeven Wijzen (»Solon). Naar verluidt kon deze zijn strenge vonnissen
niet uitspreken zonder tranen van mededogen te vergieten.
Helliesen 1977; Lederle-Grieger 1937; Simon 1948; Simson 1977

Kimon
(ca. 507-449), lid van een oude adellijke familie, zoon van Miltiades. Toen Miltiades,
de grote overwinnaar van de slag bij Marathon in 490, na een kleine militaire
mislukking in ongenade viel, werd hem een boete van 50 talenten opgelegd. Bij
uitblijven van de betaling werd hij, naar onder meer Nepos, Ploutarchos en Dio van
Prusa berichten, in de gevangenis geworpen. Toen hij, nog steeds in gevangenschap,
in 489 stierf, moest Kimon volgens sommige auteurs (Diodoros Sikoulos en Iustinus)
zelfs diens plaats in de gevangenis innemen om het lijk van zijn vader vrij te krijgen
voor een eervolle begrafenis.
In werkelijkheid moet voor de kapitaalkrachtige Kimon het betalen van de boete
geen probleem zijn geweest. Mede door zijn rijkdom kon hij na de Perzische oorlogen
als rivaal van »Themistokles een belangrijke rol spelen op het Atheense politieke
toneel, waarin hij zich van deze onderscheidde door zijn streven naar een vreedzame
band met de Spartanen. Ploutarchos beschrijft hoe zijn rijkdom hem in staat stelde
belangrijk bij te dragen tot de openbare voorzieningen in de stad. Hij financierde
openbare gebouwen aan de Agora als de ‘Hermenstoa’ en liet voor de bevolking
tuinen aanleggen. De tempel van Hephaistos, het zogenaamde Theseion, werd
gebouwd onder zijn auspiciën en diende als laatste rustplaats voor de beenderen van
Theseus die in 476/5 van Skyros waren gehaald. Het was een herinnering aan
Miltiades, die in Marathon hulp zou hebben gekregen van deze mythische koning.
Nadat in Athene een op democratische principes geënt bewind onder leiding van
Ephialtes aan de macht was gekomen, werd Kimon in 461 verbannen: vermoedelijk
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vanwege zijn tegenstand tegen dit bewind, volgens de politicus en redenaar Andokides
echter omdat hij incest zou hebben gepleegd met zijn zuster Elpinike. In 457 werd
hij terug-
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geroepen, maar zijn politieke rol was uitgespeeld. Tijdens het beleg van Kition op
Cyprus in 449 overleed hij aan een infectieziekte.
Kimon krijgt als edel en scrupuleus veldheer een gunstig portret bij Herodotos en in
de biografieën van Ploutarchos en Nepos. Ook bij Dio Cassius, Diodoros Sikoulos
en Iustinus staat hij goed aangeschreven. Valerius Maximus geeft het verhaal van
Kimon en het lijk van Miltiades in het kader van een reeks voorbeelden van respect
van kinderen jegens hun ouders en in een reeks blijken van de ondank van de Atheners
jegens hun grote leiders zoals »Solon, Themistokles en »Phokion.
In de kunst van de oudheid is Kimon afwezig, tenzij in de vorm van een overigens
niet met zekerheid te interpreteren postuum portret. Zijn vader Miltiades komt een
enkele maal voor. Van een huis in Gorcum kennen we drie glas-in-loodramen uit ca.
1621 met Miltiades in de kerker, Metellus verbannen en weer in ere hersteld, en
Tanuria die haar man Titus Vinius in een kist verstopt om hem te laten ontsnappen,
waarna ze gratie krijgt van Augustus. De drie taferelen symboliseren de
gevangenzetting en ontsnapping van Hugo Grotius in 1621 en zijn wellicht door
hemzelf gekozen. Peyron schilderde in 1780 hoe het rottende lijk van Miltiades wordt
weggesleept, terwijl cipiers Kimon in de boeien slaan. Het schilderij verwijst mogelijk
naar de in die jaren heftig omstreden veroordeling en executie van een generaal,
Lally-Tollendal, die in een slag met de Engelsen het onderspit had gedolven.
Sizoo 1957-58.

Kleomenes III & Agis IV
ondernamen in de 3e eeuw v.C. pogingen om Sparta terug te brengen tot het systeem
dat »Lykourgos had ingericht. Zij beoogden dit te bereiken met een verdeling van
het grootgrondbezit en een uitbreiding van de tot 700 mannen ineengeschrompelde
elite van Spartiaten naar 4000.
De eerste hervormer, koning Agis, die regeerde van 244 tot 241, stuitte op verzet
van zijn mede-koning Leonidas. Dankzij steun van de efoor Lysandros kreeg hij de
overhand, zodat Leonidas uit Sparta moest vertrekken. Toen de tegenstanders van
Agis weer aan de macht kwamen, kon Leonidas terugkeren. Agis werd gewurgd.
Leonidas spaarde op verzoek van zijn dochter Chilonis haar echtgenoot Kleombrotos,
een medestander van Agis. Chilonis volgde haar man vrijwillig in de hem opgelegde
verbanning.
Een zoon van deze reactionaire Leonidas echter, Kleomenes, nam de fakkel van
de hervorming over en realiseerde tijdens zijn regering van 235 tot 221 de nagestreefde
veranderingen. Hij was leerling van de Stoïcus Sphairos, zelf weer een volgeling van
Kleanthes. Na enige tijd werden de door Kleomenes geboekte resultaten ongedaan
gemaakt, toen de Achaiers en Macedoniërs na een nederlaag van Kleomenes Sparta
voor het eerst in zijn geschiedenis bezetten. Kleomenes vluchtte naar zijn bondgenoot
Ptolemaios III in Egypte. Na de dood van deze vorst verging het Kleomenes slecht:
hij werd feitelijk gevangen gezet door Ptolemaios IV en vond met zijn metgezellen
een eervolle dood tijdens een ontsnappingspoging uit Alexandrië. Een fiere
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Kratesikleia, moeder van Kleomenes, werd met haar kleinkinderen omgebracht door
de beulen van de koning.
De gegevens over de tweestrijd tussen Agis en Leonidas en over de daaropvolgende
lotgevallen van Leonidas' zoon Kleomenes zijn
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hoofdzakelijk te vinden in Ploutarchos' dubbelbiografie van Agis en Kleomenes,
pendant van de dubbelbiografie van de Romeinse sociale hervormers, de »Gracchi.
Tegenover een edele Agis, die wil terugkeren naar het door Lykourgos gevestigde
systeem, staat een brute Leonidas, verdediger van de belangen van de rijken, die
slechts clementie toont tegenover Kleombrotos. Polybios behandelt de door
Kleomenes gevoerde oorlogen, geeft slechts een kort relaas van de dood van
Kleomenes en de zijnen, en kwalificeert het bewind van Kleomenes als een tirannie.
Agis verschijnt als goede vorst in toneelstukken van Guérin de Bouscal 1642 en
Home 1758 en in een jeugdwerk van Pestalozzi 1765, dat een satire is op de
aristocratie. Een meer uitgesproken sociaal-revolutionaire lading hebben tragedies
van Alfieri 1786 en Laignelot 1782. De scène waarin Chilonis begenadiging vraagt
voor haar echtgenoot, maakt enige opgang in de neoclassicistische schilderkunst:
Torelli ca. 1740 in een plafondschildering in de Ermitage te Bayreuth, West 1768,
Perrin voor de Parijse Salon van 1787 en Fortin voor die van 1789, waar Monsiau
een doek met de dood van Agis exposeerde.
De stoïcijnse dood van Kleomenes en van Kratesikleia wordt op het toneel gebracht
door Bozzi in een tragedie 1591 en Montchrestien 1604 (Les Lacènes = De
Lacoonse/Spartaanse vrouwen). Kratesikleia is een exemplum van constantia in de
Monita et exempla politica van Lipsius 1605. Liefdesverwikkelingen van eigen
makelij domineren in de Kleomenes-stukken van Guérin de Bouscal 1640 en Dryden
1692.
Rawson 1969.

Kleopatra VII (69-31 v.C.) & Marcus Antonius (83-31).
Kleopatra was een dochter van de koning van Egypte Ptolemaios XII. Het testament
van haar vader, overleden in 51 v.C., had bepaald dat zij samen met haar broer
Ptolemaios XIII zou regeren. In de machtsstrijd met deze broer wendde zij zich tot
Caesar, toen deze in 48 gedurende zijn achtervolging van Pompeius in Alexandrië
arriveerde. De geschiedschrijvers schilderen hier hoe Kleopatra zich in een klein
scheepje, verborgen in een tapijtrol naar het verblijf van Caesar liet vervoeren. Caesar
werd gecharmeerd door deze vorstin, over wier schoonheid verschillend wordt
gesproken, maar van wie in ieder geval het markante gelaat met een lange gebogen
neus wordt gememoreerd. Door alle auteurs wordt zij beschreven als geestig,
welbespraakt in vele talen, verleidelijk in haar opsmuk, als middelpunt van een
hofhouding met een niet te overtreffen pracht en praal, en als een vrouw die zich
zeer bewust is van de politieke potenties van haar verleidelijkheid.
Caesar versloeg Ptolemaios XIII en installeerde haar op de troon. De twee kregen
een zoon, Caesarion. De vorstin sloot een schijnhuwelijk met een broer die op Cyprus
verbleef, Ptolemaios XIV, die in het verdere verhaal geen rol van betekenis speelt. In
46 begaf zij zich naar Rome waar zij, in de nabijheid van Caesar, een grote staat
voerde. Ze werd er door vele Romeinen met argwaan bezien: een uitheemse vorstin,
in relatie bovendien met Caesar die toch al werd verdacht van koninklijke aspiraties.
Na diens vermoording keerde ze overhaast terug naar Egypte.
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In 41 werd ze door Marcus Antonius, die het gezag van het triumviraat en van
Rome in het Oosten moest vestigen, naar Tarsos ontboden. Marcus Antonius, briljant
maar ook onstuimig, onevenwichtig en geneigd tot uitspattingen, had een carrière
achter de rug waarin hij als volkstribuun de zijde had geko-
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zen van de naar Rome oprukkende Caesar. Na de dood van Caesar had hij een grootse
lijkrede gehouden, waarin hij met zijn redenaarskunst de stemming van het volk had
kunnen keren tegen de Caesar-moordenaars.
Kleopatra voelde aan hoe zij de voor schittering en sensualiteit gevoelige Marcus
Antonius, die zich in het Oosten af en toe al etaleerde als een nieuwe Dionysos of
als Alexandros, moest benaderen. Zij arriveerde als een nieuwe Aphrodite, liggend
op een verguld schip, omringd door Eroten en andere representanten van genietingen.
Zij wist hem voor zich en voor haar doelstellingen te winnen. De twee voerden
vervolgens in Alexandrië samen een uitzinnige staat en achtten zich de heersers over
een Helleens-oriëntaals wereldrijk. Het verschafte Octavianus (de latere »Augustus)
de munitie om zijn tweestrijd met Marcus Antonius voor te stellen als een strijd tegen
een externe vijand, een uitheemse vorstin die zich met verleidingskunsten meester
had gemaakt van een Romein en via deze van een deel van het Romeinse imperium.
De spanningen namen nog toe, toen Marcus Antonius een hereniging met zijn
echtgenote Octavia, de zuster van Octavianus, van de hand wees, aan Kleopatra
Romeinse gebiedsdelen schonk, Caesarion liet betitelen als koning der koningen, en
de kinderen uit zijn verhouding met Kleopatra bij voorbaat aanwees als onderkoningen
over grote gebiedsdelen.
Bij Actium kwam het in 31 tot een confrontatie tussen Oost en West. Een poging
van Marcus Antonius en Kleopatra tot doorbreking van een blokkade door de vloot
van Octavianus - in de literatuur voorgesteld als een laffe of doortrapte desertie van
Kleopatra - leidde tot een chaos en tot een aftocht van de twee naar Alexandrië. Ze
wachtten er besluiteloos de nadering van Octavianus af, terwijl Marcus Antonius
zich beurtelings overgaf aan verbittering in eenzaamheid (hij bouwde aan de kust
het zogeheten ‘Timonion’ om zich als een »Timon afzijdig te kunnen houden van
de verraderlijke mensheid) en aan grote gelagen.
Toen de troepen van Octavianus in hun opmars naar de hoofdstad onstuitbaar
bleken, trok Kleopatra zich met enkelen van haar dienstmaagden en met medeneming
van haar schatten terug in haar grafhuis. Bij terugkeer van het slagveld werd Marcus
Antonius verteld dat Kleopatra zelfmoord had gepleegd en stortte hij zich in zijn
zwaard, waarna hij in de armen van zijn geliefde de geest gaf. Onderhandelingen
vanuit het grafhuis met vertegenwoordigers van Octavianus liepen op niets uit,
evenmin als een persoonlijk onderhoud met Octavianus - door Ploutarchos geschetst
als een smeekbede, door Florus en Dio Cassius als een vergeefse verleidingspoging.
Toen Kleopatra begreep dat Octavianus haar gevankelijk wilde meevoeren naar
Rome om haar te laten figureren als pronkstuk van zijn triomfale intocht, slaagde zij
erin zichzelf samen met haar dienstmaagden met gif om te brengen. De traditie wil
dat zij zich liet bijten door een in een mand vijgen binnengesmokkelde slang.
Caesarion werd later om het leven gebracht, de kinderen van Marcus Antonius en
Kleopatra werden in het huis van zijn echtgenote Octavia opgenomen.
Suetonius, Ploutarchos en Dio Cassius berichten over de verhouding van Kleopatra
met Marcus Antonius. Deze en andere literatuur is in overwegende mate gekleurd
door de visie van de overwinnaar: Augustus had er belang bij Kleopatra voorgesteld
te zien als een gevaarlijke uitheemse kracht die uit was op de overheersing van het
Romeinse rijk en daartoe eerst Caesar en daarna Antonius had weten te verleiden.
Aan de tweestrijd tussen Antonius en Octavianus kon aldus de schijn van een
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burgeroorlog worden ontnomen. Caesar had, anders dan Marcus Antonius, in zijn
tijd wèl de politieke explosiviteit van zijn verhouding met deze uitheemse vorstin
onderkend en in zijn Bellum civile zijn bemoeienissen in Egypte voorgesteld als een
door louter politieke overwegingen ingegeven interventie.
De negatieve kwalificaties zijn in de litera-
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tuur onder Augustus dan ook niet van de lucht: Horatius bijvoorbeeld noemt haar in
Ode 1 37: ‘fatale monstrum... non humilis mulier’ (fataal monster... een van
nederigheid gespeende vrouw), en de historiografen accentueren haar doortrapte
gebruik van lichaam en charme waarmee ze twee wereldheersers om haar vingers
had kunnen winden

Gerard Lairesse, Het banket met de parel, eind 17e eeuw, doek, 74 × 95 cm. Rijksmuseum, Amsterdam.
Een oude hofdignitaris weerhoudt Kleopatra ervan haar tweede parel te doen oplossen.

en het op een derde, Octavianus, had voorzien. Toch is er ook bewondering,
bijvoorbeeld bij Propertius, voor de list waarmee zij ondanks de maatregelen van
Octavianus slaagt in een zelfmoord. Genoemde Horatius prijst haar in het geciteerde
gedicht voor haar moedige en fiere zelfmoord.
De verhalen over de praal, verkwisting en
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decadentie aan het Alexandrijnse hof zijn talrijk. Zo vertelt Plinius Maior dat
Kleopatra Marcus Antonius verzekerde dat ze in staat was aan een banket 10.000
talenten te spenderen. Ze realiseerde dit door een kostbare parel uit haar oorversiering
in een beker azijn op te lossen, waarna ze de inhoud van de beker tot zich nam.
Kleopatra's naam valt regelmatig in de literatuur van de middeleeuwen, meestal
in negatieve zin, zoals bij Dante die haar karakteriseert als wellustig en boosaardig.
In het beruchte anti-feministische traktaat Malleus maleficarum uit het einde van de
15e eeuw wordt zij opgevoerd als de ergste van de vrouwen en in een verhandeling
van Sarah Fielding uit 1757 wordt zij als een valse intrigante gesteld tegenover een
rechtschapen Octavia.
De liefdesverhouding met Marcus Antonius wordt verteld door onder meer
Boccaccio in De mulieribus claris ca. 1370 en Chaucer in zijn The Legend of Good
Women ca. 1386, waarin ze wordt opgevoerd als een nobel slachtoffer van haar liefde.
De grote populariteit van dit verhaal in later tijd is vooral te danken aan Ploutarchos,
met name aan zijn biografie van Marcus Antonius. Het eerste toneelstuk dat
Kleopatra's naam draagt, een tragedie van Spinello 1540, handelt over de dynastieke
verwikkelingen. Andere stukken uit de 16e eeuw hebben de verhouding met Marcus
Antonius tot onderwerp. In het drama van Jodelle 1552, geschreven ter viering van
een overwinning van Henri II op de ‘erfgenaam’ van het oude Imperium Romanum,
Karel V, wordt een brute Octavianus ten tonele gevoerd tegenover een dankzij haar
nobele dood superieure Kleopatra. Hoewel minder scherp uitgewerkt en zonder deze
politieke connotatie is dit ook de teneur van de stukken van Cesare de' Cesari 1551
en Pastorelli 1576. Een onbaatzuchtig, soms onbeheerst liefhebbende minnares van
de eertijds zo pralende krijger Marcus Antonius toont Kleopatra zich in de stukken
van Garnier 1578, Cinthio 1583, Daniel 1594 en (naar Garnier) Benserade 1636.
Voor Guilliam van Nieuwelandt 1624 in zijn Aegyptica is de liefdesrelatie een
voorbeeld van de dwaasheid van de hartstocht.
De dramatisering van Shakespeare 1607 heeft met genoemde stukken gemeen dat
in grote lijnen Ploutarchos wordt gevolgd, maar zij is superieur in de beschrijving
van de stroom van passies - liefde, begeerte naar macht, angst voor het einde - waarin
de twee hoofdpersonen ten onder gaan. Ook Drydens All for Love or The World well
lost 1678 heeft de tand des tijds doorstaan. Kleopatra heeft hier een negatiever karakter
dan bij Shakespeare, onder meer doordat Marcus Antonius' echtgenote Octavia wordt
voorgesteld als een in de steek gelaten edele matrone. Dit negatieve beeld, ook reeds
aanwezig in het moraliserende stuk van Sachs 1560, overheerst in de 17e en 18e
eeuw bij onder meer Mairet 1673, Lohenstein 1690 en Alfieri 1775: Kleopatra is de
zelf bedrogen bedriegster, de femme fatale, de verraadster van haar geliefde, de
tegenpool van de edele Octavia. Zij wordt enigermate in bescherming genomen in
de toneelwerken van Marmontel 1750, Ayrenhoff 1783, Soden 1793, Morgue 1803
en Soumet 1824.
In enkele toneelwerken komt de verhouding tussen Kleopatra en Caesar aan de
orde. De twee zijn de hoofdpersonen in La mort de Pompée van Corneille 1644, bij
Beaumont/Fletcher 1620, in het op Corneille gebaseerde stuk van Cibber 1725 en
bij Shaw 1899 (verfilmd door Pascal 1945). Shaw schildert als het ware het portret
van Kleopatra zoals dat in de literatuur van de 19e eeuw aan kracht won: aanstichtster
van liefdesbetovering en oriëntaalse orgieën die mannen naar de ondergang voeren.
Zo wordt zij ook geschetst in Egyptische nachten van Poesjkin 1835, in het verhaal
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Une nuit de Cléopâtre van Gautier 1845 (een jonge Egyptenaar mag één nacht het
liefdesbed delen met Kleopatra op voorwaarde dat hij zich de volgende dag ombrengt),
in een gedicht van Swinburne 1866 en in een tragedie van Cossa 1879 (met
symfonische
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intermezzi van Mancinelli). Berlioz' Mort de Cléopâtre uit 1829, op tekst van
Vieillard, bezorgde de componist de Prix de Rome. De novelle van Gautier werd
door Barbier omgewerkt tot een libretto voor de opera van Massé 1855. Kleopatra
is als verleidster voorts aanwezig in opera's van Massenet 1914 en Malipiero 1938
en in films van Cecil B. de Mille 1934 (met Caesar) en van Mankiewicz 1963 (met
Caesar en Marcus Antonius); voorts in de verfilmingen van het stuk van Shakespeare
(o.m. Charlton Heston 1972). Haar optreden in talloze films - de traditie begint al
bij Méliès 1899 - wordt geïroniseerd in de rolprent CARRY ON, CLEO van Thomas
1964.
De laatste vorstin van Egypte spreekt ook tot de verbeelding van romanschrijvers,
onder meer Emil Ludwig in zijn 1937 als ‘Exil-roman’ in Amsterdam uitgegeven
werk. De 12-delige pseudo-historische Kleopatra-roman van La Calprenède 1647-63
handelt over een liefdesgeschiedenis rond een naar haar moeder geheten dochter van
de vorstin, die door Octavia aan het hof van Augustus wordt grootgebracht.
In de beeldende kunst van de oudheid is Kleopatra vooral bekend van
muntportretten uit haar regeringsperiode. Een marmeren kop in de Vaticaanse Musea
zou een kopie zijn van het portret dat Caesar in de tempel van Venus Genitrix op
zijn eigen Forum Iulium had laten opstellen en waarover Dio Cassius en Appianos
berichten. In de kunst van de nieuwe tijd gaat het meestal om de sensualiteit van
Kleopatra, soms duidelijk negatief voorgesteld zoals in de cyclus met Caesar en
Scipio in de Residenz te Landshut (»Scipio Maior), bij Tintoretto 1556 en in een
fresco van Pietro da Cortona 1641-42 in het Palazzo Pitti te Florence (Octavianus
afwerend tegenover Kleopatra). De ontmoeting van Kleopatra en Marcus Antonius
en het banket waarbij Kleopatra parels doet oplossen, geven de kunstenaars vooral
gelegenheid tot het uitstallen van pracht en praal. Deze bedoeling staat voorop in de
cyclus van Cambiaso e.a. in het Palazzo Imperiale in Genua ca. 1560 en in Tiepolo's
decoratie van het Palazzo Labia te Venetië ca. 1750. Curieus is de functie van het
houten paneel met intarsie ca. 1570-72 naar ontwerp van Vasari met het banket in
de Studiolo van Francesco I in het Palazzo Vecchio te Florence: het markeert èn
maskeert de plaats waar de vorst zijn juwelen bewaarde. De banket-scène is in de
Italiaanse barok onder meer vereeuwigd door Trevisani ca. 1710 en Pittoni ca. 1730.
Markgräfin Wilhelmine schilderde rond 1740 een dergelijke voorstelling voor het
Neues Schloss in Bayreuth. Dat het thema in Duitsland toen populair was, bewijst
het feit dat een opera over Kleopatra van Graun in 1742 werd opgevoerd ter
gelegenheid van de opening van de Opera in Berlijn. Het banket komt ook voor bij
een aantal Hollandse schilders als Jan Steen (vier doeken rond 1670, waarvan het
meest gedetailleerde, uit 1668-69, zich bevindt in Museum Boymans-van Beuningen
te Rotterdam), Jan de Bray 1669 (die in het werk zijn familieleden portretteert),
Lairesse eind 17e eeuw (Rijksmuseum Amsterdam), Hoet begin 18e eeuw en Van
den Eeckhout 1669. De banket-scène is ook een vast onderdeel van tapijtseries met
het verhaal van Kleopatra en Marcus Antonius, zoals een in 1754 in Rome uitgevoerde
serie naar ontwerpen van Natoire.
Soberder, want tragisch of moraliserend, zijn de voorstellingen van de confrontatie
tussen Kleopatra en Augustus. Buiten het genoemde fresco van Pietro da Cortona
zijn er in de 17e en 18e eeuw werken van Poussin ca. 1625, Guercino 1640, Conca
ca. 1720, Batoni ca. 1760, Mengs ca. 1760 en Kauffmann 1783. Tischbein neemt
het tafereel op in een serie van vier schilderijen 1769 voor Wilhelm VIII van Hessen.
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De ontmoeting tussen Kleopatra en Caesar is minder afgebeeld: te noemen zijn
stukken van Mengs 1760 en Fischetti ca. 1770. Op de Salon van 1869 werd een
marmeren beeld met ingelegde edelstenen gepresenteerd door Clésinger.
Tenslotte is er een grote reeks afbeeldin-
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Guido Cagnacci, Zelfmoord van Kleopatra, ca. 1660, doek, 140 × 160 cm. Kunsthistorisches Museum,
Wenen.
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gen die betrekking hebben op de zelfmoord van Kleopatra door slangegif. Soms gaat
het om een staand of liggend naakt of halfnaakt dat slechts aan een slangetje om haar
hals, boezem of onderarm herkenbaar is als Kleopatra (bijv. Jan van Scorel ca. 1525
Rijksmuseum Amsterdam); soms is er een dramatischer gestiek die erop wijst dat
zij gaat sterven of zich daarop voorbereidt, in een pose die vaak gelijkenis vertoont
met de traditionele houding van »Lucretia. Aldus is ze uitgebeeld in het sterfhuis
van Petrarca te Arquá in de 16e eeuw en is zij liefst vijfmaal aanwezig in het werk
van Reni tussen 1625 en 1642, viermaal bij Guercino tussen 1620 en 1640. Meer
bijfiguren, zoals de haar omringende dienstmaagden, zijn te vinden bij Liss 1623,
Jordaens 1653, Cagnacci ca. 1660, Lairesse 1686, Lagrenée 1774 en Regnault 1799.
Turchi 1640 laat Kleopatra haar zelfmoord plegen bij het lijk van Marcus Antonius.
Muratori presenteert begin 18e eeuw de dood van Kleopatra en van Marcus Antonius
in twee bijeenbehorende doeken. Batoni schildert in 1763 hoe Marcus Antonius sterft
in de armen van zijn geliefde, Kauffmann in 1770 hoe Kleopatra bloemen legt op
zijn graf. Reynolds portretteerde in 1759 de courtisane Kitty Fisher als Kleopatra
met de slang.
Becher 1966; Bono 1984; Brummer/Janson 1976; Bullough 1964; Fahy
1971; Kleopatra 1989; Levey 1965; Michel 1967; Möller 1888; Traub
1938; Walch 1968.

Kyros
(regeert 558-529), zoon van Mandane, de dochter van de Medische heerser Astyages,
en van Kambyses. Herodotos verhaalt dat, toen Mandane op huwbare leeftijd gekomen
was, Astyages in een droom zag dat zij waterde en heel Azië deed overstromen. Hij
voorzag onheil en gaf haar ten huwelijk aan een onaanzienlijke Pers, Kambyses.
Astyages kreeg opnieuw een onheilspellend droomgezicht: uit de schoot van zijn
dochter groeide een wijnrank die geheel Azië overschaduwde - volgens de
droomuitleggers een teken dat Mandane het leven zou schenken aan een kind dat
voorbestemd was om in zijn plaats te regeren. Toen Mandane daarna het leven schonk
aan een zoon, Kyros, beval Astyages zijn vertrouweling Harpagos het kind om te
brengen. Deze kon het niet over zijn hart verkrijgen het kind te doden en droeg de
herder Mithradates op het kind in het gebergte te leggen en het aldus aan een wisse
dood prijs te geven. De vrouw van Mithradates nu had juist een miskraam gehad, en
het paar liet het lijkje in het gebergte achter en bracht Kyros groot als eigen kind.
Al op tienjarige leeftijd toont het kind een buitengewoon karakter. Tijdens een
spel dient Kyros, de leider van het groepje, een speelkameraad die zich niet gedraagt
volgens zijn aanwijzingen, een aantal zweepslagen toe. De jongen, een zoon van een
aanzienlijke Mediër, beklaagt zich bij zijn vader, en deze bij Astyages. De koning
ontbiedt de jonge Kyros en meent in diens uiterlijk en gedrag zijn doodgewaande
kleinzoon te herkennen. Onder dreiging van martelingen onthult de herder de ware
toedracht en ook Harpagos moet toegeven dat hij destijds niet heeft voldaan aan de
opdracht om het kind om te brengen. De herder wordt gespaard, Harpagos daarentegen
gruwelijk gestraft: na een banket wordt hem onthuld dat hij zijn enige zoon, op bevel
van Astyages gedood en opgediend, heeft verorberd.
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Astyages staat voor de vraag hoe nu met Kyros te handelen. Als de magiërs hem
verklaren dat het droomgezicht, volgens hetwelk Kyros zou regeren, betrekking moet
hebben gehad op het kinderspel en dat daarom niets meer hoeft te worden gevreesd,
laat hij Kyros terugkeren naar zijn echte ouders. Tegenover hen geeft de jongen hoog
op van het echtpaar dat hem opgevoed heeft: Mithradates en Kyno. Het is
vermoedelijk de
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naam van deze pleegmoeder, die ‘hondin’ betekent, die Iustinus ertoe brengt om te
vertellen dat de pleegouders het kind in de bergen hadden gevonden, terwijl het door
een teef werd gezoogd.
Herodotos zet zijn verhaal voort met een beschrijving van de overwinning van
Kyros en de Perzen op Astyages en zijn Meden. Een wraakzuchtige Harpagos stelt
zich in verbinding met Kyros en roept hem op tot een Perzische opstand. Kyros krijgt
de Perzen mee door hen het verschil te laten proeven tussen een dag zwoegen op het
land en een dag vol feestmalen en drinkgelagen. Zij behalen de overwinning en Kyros
legt aldus de basis voor het reusachtige Perzische rijk. Hij onderwerpt
achtereenvolgens de Lydiërs onder Kroisos (»Solon), de Griekse stadstaten langs de
kust van Klein-Azië, en Assyrië en Babylonië met de wonderbaarlijke, door de
koninginnen »Semiramis en Nitokris met ingenieuze vesting- en watersystemen
uitgeruste hoofdstad Babylon. Uiteindelijk komt hij om in de veldtocht tegen de
Massageten. De koningin van deze stam, »Tomyris, dompelt zijn hoofd in een zak
met bloed. Zijn zoon Kambyses volgt hem op en bestendigt het Perzische rijk.
Kyros staat in de antieke literatuur te boek als een wijze koning. Aischylos prijst
hem in de tragedie De Perzen 472, Aristoteles noemt hem bevrijder en weldoener
van de volkeren. Xenophon schreef begin 4e eeuw v.C. het traktaat Kyroupaideia,
volgens de titel een beschrijving van de opvoeding van Kyros, in feite een
historisch-filosofische roman met een sterk geïdealiseerd beeld van Kyros. De
smadelijke dood van Kyros in de slag tegen de Massageten past niet in dit verhaal:
Xenophon laat Kyros, in het zicht van een natuurlijke dood, zelfs nog wijze lessen
geven aan zijn kinderen en vrienden, lessen die door Cicero werden opgenomen in
zijn Cato-traktaat. Het boek van Xenophon heeft in de hellenistische en Romeinse
cultuur het beeld van Kyros in belangrijke mate bepaald. Eén verhaal wordt in later
tijd overgenomen door Loukianos en Philostratos. Als Pantheia, gemalin van de
overwonnen tegenstander Abradatas, in handen van Kyros is gevallen, is de vorst zo
verstandig zich verre te houden van deze gereputeerd mooie vrouw. Hij stelt de
gevangene onder de hoede van zijn vertrouweling Araspas, die heeft gesnoefd elke
liefdesaandrang de baas te kunnen blijven. Niettemin wordt hij hopeloos verliefd op
Pantheia. Abradatas kiest, als hij hoort met hoeveel respect Kyros zijn vrouw bejegend
heeft, diens zijde. Als hij in Kyros' krijgsdienst gevallen is, pleegt Pantheia bij zijn
lijk zelfmoord.
In de joodse traditie wordt Kyros, onder meer in het oud-testamentische boek Esra
vermeld als ‘Kores’, geprezen als degene die in 539 tienduizenden Joden uit hun
ballingschap in Babylon liet terugkeren naar Israël, hun de godsdienstvrijheid liet
en zelfs het eertijds uit de tempel van Jeruzalem weggevoerde vaatwerk teruggaf.
Hieruit blijkt het alom hogelijk geprezen respect dat Kyros steeds in acht nam jegens
de overwonnen volkeren, die hun cultuur en vrijheid mochten behouden.
Ook in de middeleeuwen heeft Kyros, naast »Dareios personificatie van een van
de opeenvolgende ‘vier wereldrijken’, en wel het Perzische, deze gunstige reputatie.
Hiertoe draagt bij dat de droom van Astyages over de wijnstok die uit de schoot van
Mandane groeit, in de joods-christelijke traditie vooral de aankondiging is van een
heerser die de Joden zal bevrijden uit Babylon. Deze droom wordt in het 14e-eeuwse
Speculum humanae salvationis (in de Lage Landen: Spiegel der menschelike
Behoudenisse) ook opgevoerd als een prefiguratie van de voorspelling dat Maria een
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kind zal baren dat de mensheid zal bevrijden - een gedachte die eind 12e eeuw was
ontwikkeld door Petrus Comestor in zijn Historia scholastica. De vermelding in het
veelgelezen Speculum verklaart de aanwezigheid van Kyros in kloosters en kerken:
bijvoorbeeld een glasschildering in het klooster Ebstorf bij Hel-
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zen, een wandtapijt in het klooster Wienhauser bij Celle, en een wandschildering in
de St.-Pancratiuskerk te Enkhuizen.
De scènes in de beeldende kunst die niet zijn te herleiden tot het Speculum of tot
de topos van de vier wereldrijken, gaan terug op Xenophon of Herodotos. In de
Notre-Dame te Beaune wordt een serie van vier 15e-eeuwse wandtapijten bewaard,
die zijn gebaseerd op een bewerking van de Kyroupaideia door de graaf van Lucena
ca. 1470 ten behoeve van Karel de Stoute. La Hyre schildert hem rond 1635 naar
Xenophon met zijn jeugdvriend en raadgever Araspas. Ook West ontleent in een
schilderij uit 1773 voor George III een scène aan Xenophon: Kyros toont
vergevensgezindheid jegens een overwonnen koning van Armenië op verzoek van
diens zoon Tigranes. Naar Herodotos of Xenophon zijn er afbeeldingen van de
lotgevallen van de jonge Kyros: Ricci 1706-08 (Harpagos die Kyros aan Mithradates
overhandigt); Victors midden 17e eeuw (Kyros voor de troon van Astyages) en
Castiglione ca. 1655 (Kyros door een hond gezoogd). Pietro da Cortona schildert in
het Palazzo Pitti te Florence 1641-42 de zelfbeheersing van Kyros jegens de schone
Pantheia.
In de literatuur blijft de Kyroupaideia tot in de barok bekendheid houden als
‘vorstenspiegel’. Het Pantheia-verhaal wordt naverteld in de 16e-eeuwse novellen
van Bandello en Painter en in gedichten van Sachs. De jeugd van Kyros is in de 17e
en 18e eeuw onderwerp van tragedies, bijvoorbeeld Mainfray 1628 en Danchet 1706.
Mademoiselle de Scudéry spint in de jaren 1649-1658 rond Kyros een ruim 13.000
bladzijden tellende, destijds uitermate populaire roman, Artamène ou le Grand Cyrus.
In dit verhaal is Kyros verliefd op een Medische koningsdochter, Mandane, maar hij
krijgt haar pas nadat zij door de ene na de andere rivaal is ontvoerd. Wieland schetst
in 1772 in Der goldene Spiegel, een geschrift dat hem een baan moet bezorgen aan
het hof van Frederik de Grote, deze vorst als een nieuwe Kyros. Een Kyros-libretto
van Metastasio werd op muziek gezet onder meer door Caldara 1736, Leo 1737,
Hasse 1751 en Sarti 1756. Een Kyros-drama van Chénier 1804 is als lofprijzing van
Napoleon bedoeld.
Binder 1964; Breitenbach 1930; Deutsch 1986; Wilson/Lancaster Wilson
1984.

Leonidas
(† 480 v.C.), koning van Sparta, voerde in 480 het bevel over een deel van de Griekse
legers in de Tweede Perzische Oorlog. Hij verzette zich tegen de opvatting dat de
Grieken de beste bescherming zouden vinden door zich op de Peloponnesos terug
te trekken. Met zijn elitecorps van 300 Spartanen en een beperkt aantal andere Griekse
troepen posteerde hij zich bij Thermopylai aan de pasweg tussen de zee en het
gebergte. Herodotos bericht hoe de Perzische vorst Xerxes met schade en schande
erachter kwam dat de Spartanen helden waren en dat zijn eigen heerscharen meer
mensen dan mannen telden. Keer op keer werden de Perzen teruggeslagen. De situatie
werd pas anders toen de verrader Ephialtes de Perzen een pad had gewezen waarlangs
ze via een omtrekkende beweging Leonidas' strijdmacht in de rug konden aanvallen.
Op de Thespiërs na gaven de Grieken hun nu hopeloos geworden positie op, of
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werden door Leonidas, die de onvermijdelijke nederlaag geboekstaafd wilde zien
als een groots getuigenis van de Spartaanse moed, heengezonden.
In het zicht van de confrontatie met de Perzische troepen gaven de 300 Spartanen
zich over aan hun gebruikelijke rituelen ter voorbereiding op een veldslag, zoals het
opmaken van hun haar en het doen van lichaamsoefeningen. Daarna leverden zij te
zamen met de Thespiërs van 1 tot 3 augustus op heldhaftige wijze slag tegen de
Perzische

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

145
overmacht en kwamen zij allen om, inclusief de door een oogziekte blind geworden
krijger Eurytos, die verkozen had te blijven. Een andere blind geworden soldaat,
Aristodemos, onttrok zich aan de strijd en werd bij zijn terugkeer in Sparta als een
eerloze behandeld.
Simonides van Keos schreef na de oorlog een herinneringsgedicht op de gevallenen.
Leonidas werd in heel Griekenland geëerd als een grote held en zijn voorbeeld deed
het ontzag van de Grieken voor de numerieke overmacht van de Perzen tanen.
Herodotos beschrijft hoe de Spartanen zich in het zicht van de strijd en de nederlaag
aan hun rituelen overgaven. Valerius Maximus en Cicero (Tusculanae disputationes)
noemen als blijk van doodsverachting het feit dat ze elkaar opwekten om de maaltijd
te gebruiken in het besef dat ze de volgende in de onderwereld zouden genieten.
In werkelijkheid heeft Leonidas de beschikking gehad over ten minste 7500
manschappen, misschien zelfs 12.000. Xerxes zal, in tegenstelling tot wat Herodotos
beweert, gewacht hebben op steun van de vloot die vlak onder de kust voer. Veertig
jaar na de slag zou Leonidas' gebeente naar Sparta zijn overgebracht en daar in een
heroön zijn bijgezet, het Leonidaion. Hier werden elk jaar lijkspelen gehouden. Wat
nu in Sparta als het Leonidaion bekend staat, is naar alle waarschijnlijkheid ten
onrechte zo genoemd.
Zeker in perioden waarin men grote bewondering koestert voor de Spartaanse
staatsinrichting en leefwijze of meer in het algemeen voor de Griekse beschaving,
wordt het optreden van Leonidas en de zijnen geroemd als een stoïsche, heldhaftige
dood die op waarachtig Spartaanse wijze wordt aanvaard dan wel getuigt van de
superioriteit van Hellas. Fénelon plaatst in zijn Dodengesprekken 1712 Leonidas
tegenover de despotische en door vleiers omgeven Xerxes, daarmee een vergelijking
overnemend die door Plato in De wetten was gemaakt. Het Leonidas-epos van de
Sparta-bewonderaar Glover 1737 had in Engeland en na vertaling ook in Duitsland
een enorm succes. De slag bij Thermopylai wordt voorts behandeld door een aantal
filhelleense auteurs van de 19e eeuw als Hugo 1873 in het gedicht Les Trois Cents.
Tot de populariteit van Leonidas en de zijnen vanaf de jaren twintig van de 19e eeuw
droeg bij, dat in brede kring sympathie werd gekoesterd voor de in 1821 ontbrande
Griekse onafhankelijkheidsstrijd: een klimaat waarin men de langdurig belegerde
plaats Missolonghi kon uitroepen tot een nieuw Thermopylai. De associatie zal het
grote, politiek geladen succes bevorderd hebben van de Leonidas-tragedie van Pichat
1825, met de grote Talma als Leonidas. In deze traditie staat nog een zangstuk voor
koor en solisten van Bruch/ Bulthaupt 1894. Ook in de film van Maté 1962 (THE 300
SPARTANS) zijn de helden de verdedigers van de beschaving en de vrijheid.
Tot in de 18e eeuw zijn de afbeeldingen van Leonidas spaarzaam. Perugino
schilderde hem in de Cambio te Perugia ca. 1500 (»Horatius Cocles). Torelli beeldde
rond 1740 de slag uit in de Audienzzimmer van de Markgraaf in de Ermitage te
Bayreuth, met als pendant Chilonis en Kleombrotos (»Kleomenes & Agis). Blijkens
de catalogi van de Parijse Salons en de Londense Academy-tentoonstellingen treedt
de held van Thermopylai vooral in de eerste decennia van de 19e eeuw naar voren.
Het belangrijkste werk met dit thema is het doek waaraan David werkte van 1800
tot 1814: Leonidas, zich bewust van het aanstaande einde, kijkt ons kalm aan, terwijl
rondom hem zijn krijgers zich overgeven aan de rituelen die aan de slag voorafgaan.
Enige van de figuren zijn naar antiek voorbeeld gemodelleerd, de Leonidas
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bijvoorbeeld naar de Ares Ludovisi. Bij een voorbezichtiging trok Napoleon, toch
al meer georiënteerd op de Romeinse geschiedenis en symboliek dan op Hellas, het
nut van het schilderen van een overwonnen held in twijfel.
Athanassoglou 1981; Gaethgens 1984; Kemp 1969
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Lucretia,
vrouw van Collatinus, een neef van de tirannieke koning Tarquinius Superbus. Tijdens
het beleg van Ardea in 510 v.C. pochen Collatinus en de zonen van de koning bij
een drinkgelag op de deugdzaamheid van hun vrouwen. Ze nemen de proef op de
som, en omdat ze Collatinus' vrouw Lucretia laat op de avond nog spinnend aantreffen
terwijl de andere vrouwen blijken aan te zitten aan banketten met leeftijdgenoten,
wint Collatinus de weddenschap. De koningszoon Sextus Tarquinius is echter op
slag begerig geworden naar Lucretia en bezoekt haar kort daarop alleen. Hij dwingt
haar zich aan hem te geven: bij verzet zal hij haar doden en een eveneens door hem
te doden slaaf naast haar leggen, zodat haar nagedachtenis onteerd zal zijn. Lucretia
zwicht.
Zij onthult nadien de toedracht aan haar man en haar vader en neemt het standpunt
in dat wel haar lichaam maar niet haar ziel is geschonden, hetgeen zij zal bewijzen
met haar zelfmoord. Zij bezweert hun tenslotte de dader te straffen en doorsteekt
zich dan ondanks de smeekbeden van de mannen. »L.I. Brutus, een verwant van
Tarquinius, die al enige tijd zint op een mogelijkheid het schrikbewind van Tarquinius
te doen ophouden, zweert met de anderen bij het lijk van Lucretia om nu aan het
koningschap een einde te maken, toont vervolgens het lijk aan het volk en geeft zo
de aanzet tot de verdrijving van de laatste koning van Rome en de vestiging van een
republiek.
Livius presenteert het verhaal als een politieke gebeurtenis in verband met de
verdrijving van de Tarquinii. Zijn bron zou een verloren gegaan toneelstuk van Accius
uit de 2e eeuw v.C. zijn. Flors laat Sextus samenvallen met diens broer Arruns, die
uiteindelijk in een duel met Brutus zal omkomen: een variant die tot diep in de
middeleeuwen wordt gevolgd en pas door Petrarca wordt gecorrigeerd. In de Fasti
van Ovidius wordt Lucretia gelijkgesteld met de op Odysseus wachtende Penelope
- terwijl de laatste weeft, spint Lucretia - en is zij niet een matrone, zoals bij Livius,
maar het roerende slachtoffer van haar begeerlijke schoonheid. Sommige dichters,
met name Martialis, zien haar als een stijve vrouw van wie levensgenieters zich verre
dienen te houden. Het motief vond nauwelijks weerslag in de kunst.
Volgens de vroeg-christelijke auteur Tertullianus is Lucretia weliswaar een
toonbeeld van kuisheid, maar wil zij zich met haar zelfmoord al te zeer onderscheiden.
Augustinus is scherper in zijn afkeuring: ofwel zij was schuldig en heeft daarom
zichzelf omgebracht, ofwel zij was onschuldig en haar zelfdoding dus moord op een
onschuldige. Hiëronymus acht haar een van de beste vrouwen uit de geschiedenis,
zoals men er in zijn tijd geen meer vindt.
In de middeleeuwen is Lucretia een welhaast onbetwiste heldin. Welhaast, want
de religieus-leerstellige kritiek op haar zelfmoord blijft soms doorklinken. Zij is de
personificatie van de Castitas in Boccaccio's De mulieribus claris ca. 1370. Petrarca
schat haar zeer hoog in de Africa ca. 1341 en vergelijkt haar met zijn geliefde Laura.
In zijn commentaar op Dante evenwel betreurt hij duidelijk de zelfdoding, een kwestie
die de Florentijnse humanist Salutati ca. 1370 behandelt in zijn Declamatio Lucretiae,
waarin hij tenslotte de argumenten ten gunste van de zelfmoord het zwaarst laat
wegen. De motieven voor de zelfmoord worden ook gegeven in de 13e-eeuwse
Roman de la rose, waarin voorts de vergelijking van Lucretia met Penelope weerklank
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vindt en Lucretia herhaaldelijk in één adem wordt genoemd met het andere slachtoffer
van heerszucht en wellust, »Verginia. In de eveneens 13e-eeuwse Gesta Romanorum
wordt een spirituele uitleg gegeven: haar ontering is haar instemming met de zonde,
haar verhaal aan haar familie en Brutus de biecht, de verdrijving van de Tarquinii
de uitdrijving van de duivel. Merkwaardige
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transformaties vinden we in de 12e-eeuwse Kaiserchronik, waarin de affaire speelt
onder een keizer Tarquinius en deels in Trier. In zijn Legend of Good Women ca.
1386 vertelt Chaucer het verhaal met een zekere psychologisering en erotisering in
de geest van Ovidius' Fasti.
In de latere literatuur volgen veel auteurs in hoofdlijnen Livius of Ovidius: Gower
ca. 1390 in zijn Confessio amantis (waarin het verhaal wordt gevolgd door dat rond
Verginia), Sachs 1527, Shakespeare in zijn epische gedicht 1594, Heywood 1608 in
zijn volkse toneelstuk, Chevreau en Ryer in hun concurrerende toneelstukken uit
1637 resp. 1638 en Delfino in een tragedie 1656. Andere auteurs variëren naar
hartelust, onder toevoeging van romaneske of parodiërende elementen. Machiavelli
vertelt in La Mandragola 1518 het verhaal van een Florentijnse Lucretia die in een
uiterst ingewikkelde intrige wordt misleid en uiteindelijk meent met haar verleider
te moeten slapen. Zij troost zich met de gedachte dat wel haar lichaam maar niet haar
geest zondigt. Dit verhaal wordt naverteld door La Fontaine in zijn Contes et
nouvelles. Bandello geeft in een van zijn tussen 1536 en 1573 gepubliceerde
Novelliere te verstaan dat Lucretia in haar afwijzing van Sextus wel erg streng was.
De Duitsers Junius (in het Latijn) 1599, Rot 1625-27 en Titz 1642-47 geven de
geschiedenis een uitgesproken erotische lading. Madeleine de Scudéry laat in haar
Clélie Lucretia, die haar man Collatinus minacht, verliefd zijn op Brutus. Komische
varianten zijn er van Feind 1705 (een toneelstuk dat Keiser diende als libretto voor
zijn opera uit 1705) en Goldoni 1737. Arnault beschrijft in zijn tragedie 1792 de zaak
als de ongelukkige afloop van een flirt tussen Sextus en Lucretia.
Daarnaast zijn er auteurs die in de geest van Livius het verhaal, gezien zijn nauwe
samenhang met de verdrijving van de Tarquinii, brengen als uitdrukking van hun
politiek-verlichte of republikeinse gevoelens. Dit geldt voor stukken van bijvoorbeeld
Schlegel 1740, Lessing 1756-57 (Das befreite Rom), Pi-
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Hans Burgkmair, Drei gut haidin, 1516, houtsnede. Deze drie goede heidinnen, naast Lucretia
»Verginia en Veturia, de moeder van »Coriolanus, behoren tot een reeks van negen standvastige
vrouwen, verdeeld over drie houtsnedes.
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quénard 1793 en Tollens 1805, en is waarschijnlijk ook het geval geweest met de
Lucretia-stukken die tijdens de Tachtigjarige Oorlog in Amsterdam ten tonele moeten
zijn gebracht.
In de 19e eeuw is voor een Lucretia-tragedie van Ponsard 1843 enige internationale
roem weggelegd. In dit stuk is Lucretia zich bewust van haar uitverkiezing te moeten
sterven voor het heil van het volk. In de 20e eeuw is er nog het stuk van Obey 1931,
door Wilder bewerkt in het Engels. Deze bewerking lag, te zamen met elementen uit
Livius, Ovidius en Shakespeare, ten grondslag aan het libretto van Duncan voor de
opera van Britten die in 1946 in Glyndenbourne in première ging, met Kathleen
Ferrier en Peter Pears in de hoofdrollen. Ook Guastallo baseerde zich in zijn libretto
voor de opera van Respighi 1937 in belangrijke mate op het stuk van Obey. Tenslotte
dient een toneelwerk te worden genoemd van Giraudoux 1953, waarin het
Lucretia-verhaal zich afspeelt in het 19e-eeuwse Aix-en-Provence: een
perfectionistische Lucretia pleegt zelfmoord omdat ze zich, onder invloed van
verdovende middelen, met wellust aan een ander zou hebben gegeven, en voorts
omdat ze begrijpt en aanvaardt dat haar man met haar, ook indien onschuldig, niets
meer van doen zou willen hebben.
In de muziekgeschiedenis heeft het verhaal rond Lucretia, buiten de genoemde
opera's van Respighi en Britten, geen werken van grote betekenis opgeleverd. Van
Draghi/Minato is er een opera uit 1675. In de 18e eeuw was een grote populariteit
weggelegd voor een Lucretia-cantate van de jeugdige Händel 1706.
In de beeldende kunst is Lucretia alléén die het veelal ontblote bovenlichaam heeft
doorstoken of gaat doorsteken, vanaf de 14e eeuw tot in de 18e eeuw, zowel ten
noorden als ten zuiden van de Alpen, talloze malen afgebeeld. We noemen 16e-eeuwse
gravures van Lucas van Leyden, Marcantonio Raimondi, Beham en Wierix; panelen,
eveneens uit de 16e eeuw, uit de kring van Quinten Massys, van meerdere leden van
de familie Cranach, van Jan van Scorel, Dürer, Burgkmair, Joost van Cleve, de Brugse
Meester van het Heilige Bloed, de Meester met de Papegaai (Rijksmuseum
Amsterdam). Het aantal doeken, nog steeds van Lucretia alleen, loopt in de honderden:
Titiaan ca. 1520, Palma il Vecchio ca. 1525-28, Reni driemaal uit de periode 1620-25
en tweemaal ca. 1640, Lotto ca. 1534 (een portret van Lucrezia Pesaro, die een
tekening van de doorsteking in de hand houdt), Cagnacci driemaal tussen 1640 en
1657, Cestaro ca. 1740, Cambiaso 1575, Rembrandt 1664 en 1666 en Trevisani ca.
1710. Soms heeft ze als pendant Kleopatra in haar zelfmoord, zoals in het werk van
Ricci 1694-95 (»Scaevola) en van Reni ca. 1640, die Maria Magdalena aan de serie
toevoegt.
Lang niet altijd is uit te maken wat schilder of opdrachtgever heeft bewogen tot
het maken respectievelijk bestellen van de zich doorstekende vrouw. Soms gaat het
om Lucretia als personificatie van kuisheid en heldhaftig slachtoffer van wellust,
zoals is aan te nemen wanneer Gossaert in 1534 de zelfmoord afbeeldt op de
achterzijde van een mansportret. Soms is de naakte of halfnaakte Lucretia vooral
bedoeld als een weldaad voor de ogen, hetgeen geldt voor een paneel van Sodoma
die, naar Vasari meldt, op verzoek van paus Leo X in 1513 ‘un bellissimo corpo di
femmina’ vervaardigde.
Dezelfde vraag kan men stellen inzake afbeeldingen van Lucretia in wanhoop na
de verkrachting (Artemisia Gentileschi ca. 1621-25) of met andere figuren. De
bedreiging en verkrachting door Tarquinius werden door Tintoretto geschilderd ca.
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1585-90, door Titiaan rond 1570. Later volgen werken van onder meer Giordano
1663, Rottmayr 1692, Crespi ca. 1700 en Tiepolo ca. 1745-50. De scène waarin zij
de zelfmoord pleegt in het bijzijn van haar vader, echtgenoot en/ of Brutus, is te
vinden onder meer in een houtsnede van Burgkmair 1515, een tekening van Deutsch
1526, een paneel van Pencz 1548,
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Titiaan, Lucretia en Tarquinius, ca. 1568-71, doek, 189 × 145 cm. Fitzwilliam Museum, Cambridge.
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een gravure van Goltzius (deel van een reeks van vier scènes uit het verhaal ca. 1578),
en schilderijen van Sodoma ca. 1510-1520, Breu 1528 (inclusief de eed), Zanchi
1660-70 en Giordano 1685.
Er zijn afbeeldingen die onmiskenbaar een bepaalde moraal uitdragen. Lucretia
is de meest voorkomende historische figuur in beschilderingen van cassoni,
‘huwelijkskisten’, uit het Quattrocento en het begin van de 16e eeuw. De
Lucretia-taferelen zijn dan veelal verwijzingen naar de echtelijke trouw. Deze
beschilderingen zijn meestal anoniem, soms zijn ze toe te schrijven aan een bepaalde
kunstenaar, zoals Ercole de' Roberti, Filippino Lippi, Benvenuto di Giovanni en
Franciabigio. Politiek - in de zin van uitdrukking van een republikeinse gezindheid
in het Florence van die tijd - kan de strekking zijn in cassoni die het hele verhaal
inclusief het afzweren van de monarchie geven: bijvoorbeeld een paneel van Amico
di Sandro, twee panelen van Utili en een paneel uit de omgeving van Botticelli, met
als pendant een paneel met het Verginia-verhaal, dat al evenzeer als tegen overheersers
gericht valt te duiden.
In decoratieprogramma's waarin verbindingen worden gelegd tussen klassieke en
bijbelse figuren wordt Lucretia, symbool van kracht en kuisheid, dikwijls geschilderd
in de nabijheid van haar bijbelse tegenbeeld Judith: zo bijvoorbeeld in de loggia van
het Palazzo Buonconsiglio te Trente in fresco's van Gerolamo Romanino 1531. Tot
een andere combinatie van dit klassieke en een bijbels verhaal komt een
Zuidnederlandse Meester ca. 1575 in twee bijeenbehorende panelen in het
Rijksmuseum te Amsterdam: Lucretia bedreigd door Tarquinius, en Jozef die niet
wenst in te gaan op de avances van de vrouw van Potifar. Enkele kunstenaars
verwijzen naar Petrarca's Trionfi en brengen Lucretia als symbool van de kuisheid
in de nabijheid van Judith en daarnaast ook Hippo, bijvoorbeeld in een reeks tapijten
te Wenen. Laatstgenoemde Hippo is een door Valerius Maximus genoemd meisje
dat om haar kuisheid te bewaren van een schip sprong en verdronk.
In het Duitse taalgebied komt Lucretia in de literatuur en beeldende kunst van de
15e en 16e eeuw voor in een reeks van negen bijzondere vrouwen: drie bijbelse,
onder wie Judith, drie heilige, onder wie Sint Elisabeth, en - in een schikking die kan
zijn beïnvloed door de drie verhalen met deze hoofdpersonen in Boccaccio's De
mulieribus claris ca. 1370 - met twee andere vrouwen uit de Romeinse geschiedenis:
Coriolanus' moeder Veturia en Verginia. Deze serie, die neerslag vindt in grafiek en
tapijtreeksen, is met haar selectie van vrouwen die zich kuis en opofferingsgezind
hebben getoond, te onderscheiden van de meer op manhaftigheid geselecteerde ‘Neuf
Preuses’, zoals beschreven onder »Tomyris.
In het artistieke en politieke klimaat van de 18e eeuw kreeg een schilderij van
Hamilton ca. 1763 met Brutus die zweert bij het lijk van Lucretia, een grote
bekendheid door gravures van Cunego en Volpato. Het thema is dan herhaaldelijk
te signaleren op de Salons te Parijs en in werk van Trumbull 1777 en Géricault ca.
1810. In Duitsland zijn er dergelijke verbeeldingen van Anwander, tweemaal rond
1755, en Gläser ca. 1750 (Ermitage Bayreuth).
Chapeaurouge 1960; Donaldson 1982; Galinsky 1932; Ingersoll-Smouse
1926; Reinach 1915a; Rosenblum 1961; Schrijvers 1985; Schubert 1971;
Schuchhardt 1897; Stechow 1951; Walton 1965.
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Lykourgos,
die geleefd zou hebben in de 8e eeuw v.C., geldt als de inrichter en wetgever van de
staat Sparta. Ploutarchos geeft een samenvatting van hetgeen in de oudheid over hem
voor waar werd aangenomen. Sparta was vervallen tot bandeloosheid, de koningen
stonden machteloos. De koninklijke vader van Lykourgos had er zelfs het leven bij
ingeschoten. Toen ook de nieuwe koning, een broer van Lykourgos, overleed, wilde
deze zijn broer niet opvolgen en nam hij slechts het bewind waar voor het kind - naar
hij hoopte een jongen - waarvan de weduwe van zijn broer zwanger was. Na de
geboorte van de jongen trok hij weg uit Sparta om de wetgeving in verschillende
landen te bestuderen en raad te vragen aan het orakel te Delphi.
Bij terugkeer legde hij zijn landgenoten een complete nieuwe wetgeving voor,
geënt op de ‘rhemata’ (uitspraken) van het orakel. Hij liet hen na aanvaarding ervan
zweren deze te respecteren totdat hij uit het buitenland zou zijn teruggekeerd, en trok
toen opnieuw weg om niet meer terug te keren. Aldus blokkeerde hij veranderingen
in het systeem, dat standhield, aldus Ploutarchos, tot de tijd van de verwording die
leidde tot de hervormingspogingen van »Kleomenes en Agis.
Lykourgos, ofschoon een louter legendarische figuur, is door de eeuwen heen te boek
blijven staan als de grote wetgever van Sparta, zoals »Solon dat was voor Athene en
»Numa Pompilius voor Rome. Ploutarchos paart de Lykourgos-biografie - overwegend
een beschrijving van de wetgeving - aan die van Numa Pompilius: met Lykourgos
had deze onder meer gemeen dat hij zich beriep op de goddelijke influistering. Ook
Iustinus beschrijft zijn wetgeving. Lykourgos, door Plato in De wetten vooral geprezen
vanwege zijn systeem van machtenscheiding, werd gezien als de ontwerper van een
staatsinrichting die in bepaalde perioden grote bewondering heeft opgeroepen: twee
koningen met de functie van militaire opperbevelhebbers, die ter verantwoording
konden worden geroepen door het college van ouden (Gerousia) en de
volksverzameling. De jongens werden, als ze bij de keuring op fysieke afwijkingen
na de geboorte in leven waren gelaten, vanaf hun twaalfde jaar in kampementen
opgeleid tot geharde en perfecte krijgers voor wie de militaire eer boven alles ging;
voor meisjes bestond een soortgelijk opvoedingssysteem. Sparta was een nagenoeg
geldloze gemeenschap die berustte op extreme soberheid en op de principes van
economische en politieke gelijkheid binnen de elite van Spartiaten. Tegelijkertijd
waren de meeste inwoners van Lakedaimonia aan de Spartiaten onderhorige heloten:
in de oorlog lager voetvolk, buiten krijgsdienst werkers op het land onder toezicht
van de vrouwen van de Spartiaten.
Van de verhalen rond Lykourgos, die behalve in Ploutarchos' biografie ook te
vinden zijn in diens Moralia en bij auteurs als Strabo en Pausanias, is vooral dat over
het grote belang dat hij aan een zorgvuldige opvoeding hechtte, in later tijd bekend
gebleven. Lykourgos gaf, aldus Ploutarchos in een tekst over de opvoeding van
kinderen, twee honden een verschillende training en liet toen een haas los, terwijl
hij ook een schotel voer neerzette. De ene hond zette onmiddellijk de jacht op het
dier in, de andere ging op het voer af. Het verhaal heeft een grafische neerslag
gekregen in onder meer de Emblemata Horatiana van Vaenius 1607.
In de politieke literatuur van de nieuwe tijd wordt vanaf de 15e tot in de 19e eeuw
in discussies over de staatsinrichting Lykourgos regelmatig in herinnering geroepen,
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waarbij zijn ‘Lacoonse’ wetgeving staat voor gematigd koningschap, gesocialiseerde
opvoeding in soberheid voor gelijkheid en afwijzing van decadentie. Aldus valt zijn
naam vele malen in de geschriften van overigens ongelijksoortige auteurs, van
Machiavelli, Bodin en Grotius tot Montesquieu, Rousseau en Babeuf.
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In de kunsten is Lykourgos slechts zelden aanwezig. Het bestaan van een komedie
van Mailhol 1754, waarin Lykourgos zij aan zij met Arlequin wordt opgevoerd,
getuigt van de vertrouwdheid van het Franse publiek van die tijd met de figuur van
Lykourgos, evenals enkele schilderijen van Lykourgos die zijn neefje als koning
presenteert, gesignaleerd in de Salon-catalogi van de laatste decennia van de 18e
eeuw. De presentatie van de opvolger keert in 1811, kort na de geboorte van
Napoleons zoon en beoogde troonopvolger, terug als thema van de Prix de Rome.
In een cyclus van Andrea Vicentino ca. 1613 in de Kaisersaal van de Residenz te
München, bestaande uit acht bijbelse en acht klassiek-historische taferelen, is
Lykourgos geplaatst tegenover de grote bijbelse wetgever Mozes, zoals »Tomyris
tegenover de manmoedige Judith en »Lucretia tegenover de kuise Suzanna.
Rawson 1969.

Titus Manlius Torquatus
(4e eeuw v.C.), een veelbelovende jongen, had moeite met spreken en werd daarom
door zijn hardvochtige vader op het landgoed van de familie vastgehouden en
onttrokken aan het openbare leven. Men sprak daarvan schande en de tribuun Marcus
Pomponius kondigde aan dat de vader zich voor zijn liefdeloze gedrag zou moeten
verantwoorden. De jeugdige Manlius vernam dit, drong met een dolk het huis van
de tribuun binnen en dwong hem tot het intrekken van deze beschuldiging aan het
adres van zijn vader.
Manlius werd na dit alom geroemde optreden, beschreven door Livius en Appianos,
gekozen tot militair tribuun. Zijn roem nam toe toen hij in een slag met de Galliërs
aan de Anio in 361 de uitdaging van een reusachtige en op zijn onoverwinnelijkheid
snoevende Galliër aannam en in het tweegevecht zijn tegenstander doodde. Hij dankte
zijn bijnaam ‘Torquatus’ aan de torques (halsband) die hij van het lijk van de Galliër
had genomen en zichzelf had omgehangen.
In de uitoefening van zijn functies, onder meer als consul, toonde Manlius zich
uiterst principieel. Zo liet hij zijn eigen zoon, die zich in een gewapend treffen met
de provocerende vijand had begeven zonder daartoe opdracht te hebben gekregen,
vanwege deze ongehoorzaamheid executeren ondanks diens zege. Deze blijk van
gestrengheid ging vele Romeinen te ver: aan Manlius werden, toen hij zegevierend
van de veldtocht in Rome terugkeerde, de gebruikelijke eerbetuigingen onthouden.
Een later aangeboden censorschap werd door Manlius afgewezen: hij stelde vast dat
het volk zijn gestrengheid evenmin verdroeg als hij de ondeugden van het volk.
Livius voert in zijn gedetailleerde beschrijving van het tweegevecht Manlius Torquatus
op als een ware Romein, sober bewapend en beheerst strijdend, tegenover een rijk
uitgeruste en woest vechtende barbaar die meer vlees dan geest is. Gellius spreekt
over het duel geen oordeel uit, maar vindt de details uiterst wreed.
De terechtstelling van de zoon wordt door Valerius Maximus geplaatst in een reeks
voorbeelden van prijzenswaardige handhaving van de militaire discipline, met voorts
een zekere Postumius Tubertus die met zijn zoon hetzelfde handelde na een
overwinning, »Scipio Maior die het legerkamp liet zuiveren van ongure elementen,

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

en »Cincinnatus die een mede-consul tot ontslag dwong omdat deze zich door de
vijand had laten insluiten.
De jonge Manlius die opkomt voor zijn vader, past onder de exempla van het
betuigen en afdwingen van respect jegens de ouders. Valerius Maximus noemt in dit
verband nog »Coriolanus die gehoor geeft aan de smeekbeden van zijn moeder, en
een Vestaalse maagd, Claudia, die moedig en met succes
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tussenbeide komt als een tribuun haar vader dreigt af te houden van een hem
toekomende triomf. Cicero prijst, in een betoog in De officiis over de trouw aan een
afgelegde eed, de tribuun Pomponius omdat deze zich met de intrekking van de
beschuldiging aan het adres van de vader van Manlius Torquatus had gehouden aan
de toch onder bedreiging met een dolk afgelegde eed.
In de Romeinse literatuur en in latere tijd worden bevelen en maatregelen van een
draconische gestrengheid wel aangeduid als imperia manliana. Deze uitdrukking is
des te

Giovanni Antonio Fasolo, Manlius Torquatus en de Galliër, 1572, fresco, ca. 200 × 400 cm.
Plafondschildering in de Loggia del Capitaniato, Vicenza. Manlius Torquatus ontdoet de verslagen
vijand van diens karakteristieke halstooi.

meer op haar plaats, omdat zij ook van toepassing is op een andere Titus Manlius
Torquatus, die leefde in de 2e eeuw v.C. Volgens Livius had deze een zoon verbannen
wegens ongehoorzaamheid, waarna de jongeman zich had verhangen.
In Duitsland en de Lage Landen is Manlius, toonbeeld van gestrengheid en
plichtbesef, enkele malen in openbare gebouwen voorgesteld. Zo werd hij geschilderd
op de 16-eeuwse façade van het stadhuis in Ulm en door Juvenel ca. 1622 voor het
stadhuis van Neurenberg, in een decoratie met voorts het
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oordeel van Salomo, het Laatste Oordeel, »Curtius, Scipio Maior en de dood van
»Regulus. In de raadzaal te Lüneburg is hij in houtsnijwerk door Albert van Soest
1568-84 vereeuwigd in dezelfde combinatie.
In de begin 15e eeuw gedecoreerde Anticapella van het Palazzo Pubblico te Siena
is hij met »Decius Mus en »Cato Uticensis geplaatst rondom een personificatie van
de Fortitudo, kennelijk omdat de drie pal stonden voor het vaderland en zijn instituties.
De veroordeling van de zoon, extreem voorbeeld van plichtsbetrachting, is in de
latere schilderkunst onder meer te vinden bij Berthélemy 1785.
Bol schilderde in 1661 of 1662 voor de Admiraliteit een schoorsteenstuk (thans
in het Rijksmuseum Amsterdam) met de veroordeling van Manlius' zoon, waaronder
ter explicatie dichtregels van Vondel zijn aangebracht: ‘Gestrenge Manlius gebiedt
zijn zoon te rechten, Die tegen 's vaders last den vijand heeft bestreën. Het baet niet
dat de zoon verwinner blijft in 't vechten. De strenge vader acht geen zoon noch 's
volx gebeën.’ Het is een kennelijke waarschuwing aan de kapiteins om niet op eigen
gezag te handelen.
De Manlius-opera's, waaronder Vivaldi/Noris 1719, hebben overwegend betrekking
op de voorgenomen terechtstelling van de zoon, die echter meestal te elfder ure
afgelast wordt. In de Nederlandse literatuur kennen we slechts een drama in Franse
stijl van Bleecker 1799, Titus Manlius Torquatus of de zegepraal der krijgstucht.
Blankert 1975.

Gaius Marius (156-86) & Lucius Cornelius Sulla (138-78)
waren de twee grote tegenspelers tijdens de politieke conflicten in de eerste decennia
van de 1e eeuw v.C. Sedert de troebelen rond de Gracchi stonden twee partijen in
de Senaat lijnrecht tegenover elkaar: Optimaten (leden van de gevestigde aristocratie)
en Populares (verarmde aristocraten en nieuwe rijken) die met de volkstribunen en
met delen van het volk een sterkere machtspositie trachtten te verkrijgen.
Marius verwierf zich als militair tribuun een grote reputatie in de door Sallustius
magistraal beschreven oorlog tegen de Noordafrikaanse vorst Iugurtha. Hij
overvleugelde Q. Caecilius Metellus, lid van een machtig aristocratisch geslacht.
Deze militaire successen stelden hem in staat als homo novus in 107 het consulaat
te bemachtigen. In die positie brak hij met de traditie, volgens welke het leger
uitsluitend mocht bestaan uit burgers met eigen bezit, niet afhankelijk van soldij,
oorlogsbuit of van op voorspraak van hun aanvoerder verkregen schenkingen van
land of goed na afloop van de campagne. Hij rekruteerde beroepssoldaten van buiten
deze bezittende klasse om de uitgedunde legioenen aan te vullen. In Mauretanië kon
hij Bocchus, de koning van dit land, dwingen Iugurtha uit te leveren. Hij ging er prat
op deze oorlog tot een goed einde te hebben gebracht, terwijl de jonge officier
Cornelius Sulla, die met zijn listen en diplomatie Iugurtha aan Marius had weten uit
te leveren, meende dat hèm deze eer toekwam.
Marius had nu een zo sterke positie dat hij tegen de regels en voor het eerst in de
geschiedenis herhaaldelijk, enkele malen zelfs van jaar op jaar, als consul werd
herkozen. Na een triomfale intocht zoals Rome nog maar zelden gezien had, trok hij
ten strijde tegen de Keltische en Germaanse stammen die in Gallië en Noord-Italië
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de Romeinen bedreigden, en versloeg hij achtereenvolgens de Ambronen, de Teutonen
en de Kimbriërs. Zijn zesde consulaat in 100 markeerde het hoogtepunt van zijn
macht: hij kon het zich zelfs veroorloven zijn verbitterde tegenstander Metellus te
verbannen en een landverdeling door te drijven ten gunste van zijn veteranen. Tegelijk
zette de neergang in. Toen er in Rome rellen uitbraken als gevolg van het drijven
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van de radicale volkstribuun Appuleius Saturninus, dwong de Senaat Marius tot
arrestatie van de aanhangers van Saturninus, ook al bevonden zich onder hen
medestanders van de consul. In het gebouw van de Senaat werden ze vervolgens
door Marius' tegenstanders onder de senatoren eigenhandig gelyncht.
In de jaren 90 kwam het tot scherpe conflicten tussen Rome en de Italische
bondgenoten, die in opstand kwamen na de herhaalde weigering van Rome om hun
het Romeinse burgerschap te verlenen. Zelfs na toekenning hiervan volhardden enkele
volkeren in hun opstandige houding. Sulla, inmiddels voorman van de Optimaten,
boekte grote successen bij het bedwingen van deze opstanden, hetgeen hem in 88
een consulaat opleverde. Toen hij vervolgens het opperbevel tegen »Mithridates
kreeg, zorgde Marius dat dit Sulla weer werd ontnomen. Sulla rukte op naar Rome
om dit ongedaan te maken, en Marius moest de wijk nemen naar zijn villa bij
Minturnae. De magistraten van die stad zonden een Galliër of Kimbriër naar Marius
met het bevel hem te doden. Deze richtte zich op van zijn rustbed en daagde de man
uit hem, de grote Marius, te doden. De man echter, geïmponeerd door deze woorden
en door Marius' dwingende blik, vluchtte weg uit het huis. Marius moest overigens
zelf verder vluchten en belandde in Afrika, waar hij volgens Ploutarchos bij de ruïnes
van Carthago de neergang van deze grote stad en van zijn eigen lot betreurde.
Sulla nam in het Oosten de strijd op tegen Mithridates, terwijl Marius zich intussen
aan het hoofd van een leger van slaven en opstandige Samnieten gewapenderhand
meester maakte van Rome met steun van Sulla's opvolger als consul, Cinna. Er zou
een grote slachtpartij onder de medestanders van Sulla hebben plaatsgevonden, die
door Appianos en andere latere historici aan Marius werd toegeschreven om hem in
een kwaad daglicht te stellen. Marius werd opnieuw gekozen als consul, maar stierf
in het jaar van zijn consulaat, 86 v.C.
In de ‘sociale oorlog’ vanaf 83 kwam het tot een strijd tussen Sulla en de
‘Marianen’, die de steun kregen van delen van de Italische volkeren. Nadat Sulla,
geholpen door onder meer Pompeius en Crassus, de militaire overhand had gekregen,
herstelde hij het gezag van de Optimaten met harde hand. De opstandige Samnieten
werden geliquideerd, het graf van Marius geschonden en duizenden werkelijke of
vermeende aanhangers van de Marius-partij werden het slachtoffer van de beruchte
‘proscriptie’: indien hun namen vermeld stonden op een op het Forum opgehangen
lijst, waren ze vogelvrij en ontvingen hun moordenaars een beloning, terwijl hun
vermogens verbeurd werden verklaard en de naaste verwanten werden uitgesloten
van politieke functies. De Senaat kreeg een aanvulling van 300 medestanders en de
bevoegdheden van de volksvergadering en van de volkstribunen werden drastisch
ingeperkt. In 80 legde Sulla tot veler verbazing en om onbekende redenen vrijwillig
de dictatuur neer en trok hij zich terug op zijn landgoed, waar hij in 78 stierf.
De waardering voor Marius varieert naar gelang de politicus of historicus zichzelf
plaatst in de traditie van de Optimaten of de Populares. Caesar heeft voor Marius
achting, Cicero betuigt herhaaldelijk afkeer. De moraal van Ploutarchos' biografie
is ambigu, al besluit hij zijn tekst met een waarschuwende beschrijving van het
onrustige einde van Marius, die tot op zijn sterfbed wordt geplaagd door het verlangen
naar nog grotere militaire en politieke roem. Ook Diodoros schrijft dat Marius tot
op te hoge leeftijd eerzuchtig bleef en zo zijn neergang uitlokte. Een imponerende
persoonlijkheid wordt hem door geen enkele auteur ontzegd: het verhaal van Appianos
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en Ploutarchos over de barbaar die de hand niet durfde op te heffen tegen Marius,
getuigt daarvan. Valerius Maximus haalt het aan in het caput ‘de maiestate’. Met
betrekking tot de militaire hervormingen van Marius bestaat reeds in de oudheid het
ook in de nieuwe tijd,

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

156

Marius, ca. 50-40 v.C., marmer, 45 cm hoog. Glyptothek, München. Er is lang getwist over de echtheid
van beide portretten, die ook als vervalsingen uit de 18e eeuw zijn opgevat. Ook over de identiteit
van deze onmiskenbaar republikeinse koppen bestaat geen eensgezindheid.

bijvoorbeeld door Rousseau verwoorde inzicht dat deze hervormingen het de
legeraanvoerders mogelijk maakten zich van de aan hun persoon gebonden troepen
te bedienen als politieke instrumenten.
Sulla is door de eeuwen heen een persoonlijkheid gebleven die voor raadsels stelt:
een uiterst bekwame, maar ook een koude, arrogante en al te harde leider; de eerste
Romein die het waagt met zijn troepen op te trekken tegen Rome; de eerste die het
middel van de proscriptie hanteert; de eerste ook die zonder benoeming de dictatuur
grijpt, welke hij overigens tot ieders verwondering zelf weer neerlegt. Proscriptie en
wreedheid blijven stenen des aanstoots. Door Caesar en de zijnen, die zich tot de
Populares rekenen, wordt de wraakactie van Sulla later aangegrepen om daartegenover
de dementia Caesaris te benadrukken. In de literatuur van de keizertijd wordt Augustus
ernstig verweten dat ook hij gedurende het triumviraat dat zich had gevormd na de
dood van Caesar, naar het middel van de proscriptie greep. Alle schrijvers tenslotte
- Ploutarchos in zijn Sulla-biografie, Appianos in zijn verslag van de burgeroorlogen
- maken gewag van de zelfverheerlijking van Sulla, die zich tooide met de bijnamen
Felix en Epaphroditos (‘favoriet van Aphrodite’).
Het Sulla-beeld is in later tijd overwegend negatief, bijvoorbeeld in de
Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence 1734
van Montesquieu en in de Sertorius-tragedie van Corneille 1662, waarin deze edele
Sertorius, opperbevelhebber in Spanje, de dictatuur van Sulla gispt. Terzijde van
deze politieke beeldvorming staat het curieuze Sulla-libretto van Gamerra en
Metastasio, op muziek gezet door Mozart 1772, Anfossi 1774, J.C. Bach 1776 en
Mortellari 1779: Sulla bemint een dochter van Marius, terwijl Cinna dingt naar de
hand van een zuster van Sulla. De verwikkelingen leiden tot een samenzwering, maar
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uiteindelijk toont de hoogmoedige en harde Sulla zich bij de ontdekking van het
komplot clement. Ope-
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ra's op andere libretti zijn er van Graun 1753 (het libretto is van Frederik de Grote)
en Händel 1713. Een aanval op de heerszucht is het door Jouy na de dood van
Napoleon I geschreven Sulla-stuk, waarin het vrijwillige aftreden van Sulla wordt
geprezen.
Sulla behoort tot de eersten die een bewuste propaganda voeren door middel van
beelden van zichzelf en van munten waarop overwinningen zijn afgebeeld. Hij laat
zich nog niet zelf op de beeldenaar plaatsen. Portretten uit die tijd of uit de latere
oudheid van Marius en Sulla kennen we in de vorm van een paar meer dan levensgrote
koppen in München die in de 18e eeuw talloze malen geïmiteerd werden. In
verhalende voorstellingen is geen van beiden door de Romeinen vereeuwigd.
Sulla is in de latere beeldende kunst afwezig. Een schilderij van Guérin (Salon
1799) houdt verband met zijn proscriptie: Marcus Sextus (een in de geschiedschrijving
overigens nergens te vinden naam) keert terug naar huis en treft zijn vrouw als
slachtoffer van deze proscriptie dood aan. Dit doek werd meteen begrepen als
toespeling op het schrikbewind van Robespierre.
Van Marius zijn er enkele afbeeldingen van de Carthago-scène, bijvoorbeeld
tekeningen van West 1796 en Mortimer 1774 en een schilderij van François ca. 1780,
waarop de ruïnes van Carthago zijn voorgesteld in de vorm van de tempels van
Paestum (Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel). De Amerikaanse schilder
Vanderlyn beeldde dit motief in 1807 uit als eerbewijs aan zijn mecenas,
vice-president Burr, die slachtoffer was geworden van een schandaal. Friedrich
Sustris schilderde ca. 1590 hoe Iugurtha geketend wordt meegevoerd in Marius'
triomftocht, Drouais in 1786 hoe de soldaat te Minturnae terugdeinst voor de grote
Romein. In de literatuur zijn er over de opkomst en neergang van Marius tragedies
van Otway 1679, Arnault 1791 en Grabbe 1827.
Hinard 1985; Wünsche 1982.

Sulla, ca. 50-40 v.C., marmer, 30 cm hoog. Glyptothek, München.
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Aubrey Beardsley, Messalina, 1897, tekening, 17 × 14 cm. Privécollectie, Londen. Voorgenomen
illustratie bij een uitgave van de Zesde Satire van Iuvenalis, waarin de thuiskomst van Messalina na
haar hoereren buiten het paleis wordt beschreven: ‘lassata nondum satiata recessit’ (uitgeput maar
nog niet verzadigd keerde zij terug).

Valeria Messalina
(13-48) werd op jeugdige leeftijd de derde echtgenote van de latere keizer Claudius.
In 41 schonk ze het leven aan Octavia, een jaar later aan Britannicus. Dio Cassius
schildert de gruwelijkste details van haar willekeur, die ze volop kan botvieren
wanneer ze de vrije hand krijgt om, met steun van liberti (vrijgelaten slaven), de
regeermacht uit te oefenen, en memoreert haar vele verhoudingen. Ook Plinius Minor,
Iuvenalis, Suetonius en Tacitus melden dat ze er tijdens haar huwelijk met de dertig
jaar oudere Claudius talrijke minnaars op nahoudt. Haar wreedheid, losbandigheid
en hebzucht leiden tot de ondergang van al die minnaars, die aan de kant worden
geschoven of eenvoudigweg omgebracht. Ze bewerkstelligt Seneca's verbanning
naar Corsica, dit ondanks diens vleiende geschriften aan haar adres. Haar lascieve
leefwijze blijft niet binnen de paleismuren: ze schroomt niet zichzelf in bordelen te
prostitueren. Als zij het tenslotte zo ver drijft dat ze zich op feestelijke wijze in de
echt laat verbinden met de mooie jonge patriciër Silius, kan de raadgever en
vrijgelatene van Tiberius, Narcissus, de keizer ervan overtuigen dat Messalina ter
dood moet worden gebracht. In 48 wordt ze neergestoken door Evodus, volgens Dio
Cassius door Claudius zelf.
Messalina geniet bekendheid dankzij de genoemde auteurs, maar wordt pas in de
19e eeuw onderwerp van literaire werken van betekenis. Ze is dan symbool van het
samengaan van polen als passie en wreedheid, liefdes- en doodsverlangen, seksuele
oververzadiging en onverzadigbaarheid, seksueel verlangen en seksuele afkeer,
overheersing en onderwerping. Zo bezingt Swinburne in zijn gedicht The Queen of
Bersabe 1866 haar en vrouwen als »Kleopatra en »Semiramis, die fataal zijn voor
de objecten van hun lust.
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Pallavicino geeft in zijn Messalina-opera
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1679 een vrolijke satire van de Venetiaanse zeden. Danesi maakt haar in 1877
middelpunt van een ballet. Cossa voert in zijn drama van 1875 een door
liefdesverlangen lichamelijk en geestelijk geheel ontregelde Messalina ten tonele.
Dumas Fils brengt haar in zijn komedie La femme de Claude uit 1873 op de planken
als symbool van onverzadigbaarheid. Bij Jarry 1901 is zij als een soort priesteres
van de liefde op zoek naar de god van haar cultus, Pan. In de theatergeschiedenis
staat de bandeloze Messalina een enkele keer tegenover de nobele en beheerste
»Arria, een tegenstandster van haar en van Claudius. Wat de Nederlandse letteren
betreft is melding te maken van een Messalina-stuk dat Vondel rond 1637 schreef
met als moraal dat God altijd straft; het werd later door hem verbrand. Bij Bloem,
in zijn eerste bundel Het verlangen 1921, representeert zij de wilde, ongebonden
liefde.
In de Italiaanse schilderkunst zijn er enkele afbeeldingen van Messalina in het
bordeel, bijvoorbeeld van Faruffini ca. 1850. Cottafavi parodieert in zijn film uit
1959 een reeks Italiaanse B-films op het Messalina-thema.

Milon
uit Kroton verwierf onsterfelijke roem als sportman omdat hij tussen 540 en 516
welhaast onoverwinnelijk was in de Olympische worstelwedstrijden. Over zijn kracht
gingen vele verhalen, later opgetekend door Pausanias en Plinius. Hij torste bij wijze
van oefening dagelijks een jonge stier op de schouders. Met het doen opzwellen van
zijn aderen kon hij een om zijn hoofd gewonden streng darmen laten springen.
Niemand was in staat hem van een met olie ingesmeerde en aldus glibberig gemaakte
discus te zetten en evenmin kon iemand uit zijn gebalde vuist een granaatappel nemen
die daarbij toch ongekwetst bleef.
Al bij leven werd hij geëerd met een bronzen beeld dat hij volgens Pausanias zelf
naar de Altis in Olympia zou hebben gedragen: hij stond op de discus, droeg om het
hoofd de streng darmen en hield de granaatappel in de hand.
Hij kwam aan zijn einde toen hij in een bos bij Kroton stuitte op een dorre boom
waarin wiggen waren geslagen om deze te splijten. Uit nieuwsgierigheid of om op
eigen kracht de boom verder te splijten stak hij zijn hand in de spleet, waarop de
wiggen losschoten. Hij raakte beklemd en viel volgens Pausanias ten prooi aan
wolven, volgens Valerius Maximus aan een leeuw, terwijl Gellius slechts spreekt
van wilde dieren.
Simonides van Keos maakte een loflied ter ere van Milons Olympische zeges. Tot
verdere literaire werken inspireerde de sportman niet. Het door Pausanias beschreven,
maar verloren gegane beeld van de beeldhouwer Dameas behoorde tot de eerste
gegoten bronzen van levensgroot of groter formaat. We moeten het ons voorstellen
als een kouros: een naakte staande jongeling, in dit geval met genoemde attributen
uitgerust. Verder kennen we geen antieke voorstellingen.
In de emblematiek van de 16e eeuw is enkele malen te zien hoe Milon de jonge
stier op zijn schouders draagt als lofprijzing van de verwerving van kracht of
bekwaamheid door vasthoudende oefening. Een embleem met de aanval door wolven
is een waarschuwing tegen zelfoverschatting. In de beeldende kunst van de 17e eeuw
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is het einde van Milon getekend door onder meer Annibale Carracci en Rosa en
geschilderd door onder meer Maffei en Volpato. Populairder nog was dit in de 18e
en 19e eeuw. De voorstellingen rond het midden van de 18e eeuw - een marmeren
groep van Falconet voor de Salon van 1755 en van Dumont voor die van 1769,
schilderijen van Bachelier 1761 en Challé 1763 - steken in hun heftige verbeelding
van dit exemplum doloris scherp af tegen de dan nog overheersende rococo-stijl.
Aanwijsbare inspiratiebron voor een beeldengroep van
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Dannecker 1777 en een schilderij van Suvée eind 18e eeuw (Groeningemuseum
Brugge, een tweede versie in Dublin) is de in die jaren veelbesproken Laokoöngroep.
Van invloed op al deze werken was echter vooral de marmeren beeldengroep van
Puget 1682, vervaardigd voor het park van Versailles en nu in het Louvre. Een andere
notie, de confrontatie met dood en vergankelijkheid, wordt tot uitdrukking gebracht
in een schilderij van Merimée 1790: jagers treffen bij de fatale boom het gebeente
van Milon aan. In 1849 was de dood van Milon voorgeschreven thema voor de Prix
de Rome, categorie ‘paysage historique’.
Rosenblum 1965.

Mithridates VI
Euptor, koning van Pontos (ca. 32-63), gedurende een halve eeuw de grote
tegenstander van de Romeinen in het Oosten. Al op jeugdige leeftijd vermoordde hij
zijn moeder en zijn broer om zich te verzekeren van de alleenheerschappij. Hij zag
zich als de nieuwe Alexandros, overnachtte bij ijzige koude in de openlucht om zich
te harden en nam gif in om zich immuun te maken tegen aanslagen. Toen zijn
echtgenote en tevens zuster Laodikeia een poging tot gifmoord ondernam, liet hij
haar ombrengen.
Rond 105 begonnen zijn pogingen tot het veroveren van het onder Romeins gezag
staande gedeelte van Klein-Azië. Met de koning van Bithynië, Nikomedes II, geraakte
hij in een twist om de heerschappij over Kappadocië, en toen deze koning een beroep
deed op Romeinse bijstand, gaf Mithridates op vordering van Rome zijn veroveringen
in Klein-Azië op.
Hij zocht nieuwe bondgenoten in Azië en huwelijkte om die reden zijn dochter
Kleopatra uit aan Tigranes, koning van Armenië. In een nieuwe aanval op Kappadocië
werd koning Ariobarzanes verjaagd, die samen met de nieuwe Bithynische koning,
Nikomedes III, een beroep op Rome deed. Het kwam nu tot een regelrechte oorlog
met de Romeinse troepen onder leiding van Sulla (»Marius & Sulla), die bitterder
werd toen Mithridates in Ephesos en andere Kleinaziatische steden tienduizenden
Romeinen ombracht. De oorlog breidde zich uit doordat een aantal Griekse steden
zich achter Mithridates schaarde. Sulla's verovering van Athene luidde de ommekeer
in deze oorlog in en Mithridates moest zich in 84 terutrekken in zijn stamland Pontos.
De tweede oorlog begon het jaar daarop met een onverhoedse inval van de op
krijgsroem beluste Licinius Murena in Pontos. Mithridates sloeg de aanval af en
bezette met Tigranes opnieuw Kappadocië; en hij sloot een verbond met Sertorius,
een Romeinse bevelhebber die zich in Spanje zelfstandig had gemaakt. Geen van
beide partijen kon een beslissing forceren, al bracht de nieuwe bevelhebber Lucullus
Mithridates eenmaal zo in het nauw dat deze het volgens Ploutarchos raadzaam achtte
zijn twee zusters-echtgenotes, Berenike en Monime, opdracht te geven tot het nemen
van de gifbeker. Lucullus echter, volgens onder meer Dio Cassius uitgesproken
onbekwaam in de omgang met zijn soldaten, werd gehinderd door muiterijen en
teruggeroepen naar Rome, waar hij zich voortaan geheel en al zou overgeven aan de
spreekwoordelijk geworden Luculliaanse geneugten. Zijn opvolger »Pompeius kon
Mithridates in 66 zware nederlagen toebrengen. Deze had inmiddels met andere
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tegenslagen te kampen: eerder al had zijn zoon Machares hem in de steek gelaten,
nu liep zijn andere zoon Pharnakes over naar de Romeinen evenals een aantal Griekse
bondgenoten. Een van zijn vrouwen, Stratonike, verried hem en droeg een belangrijke
vesting over aan de Romeinen. Tigranes viel hem af, zette zelfs volgens sommigen
een beloning op het
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hoofd van zijn gewezen bondgenoot. De koning probeerde zichzelf om het leven te
brengen met gif maar moest, hiervoor nog steeds immuun, zich uiteindelijk laten
neersteken door iemand uit zijn gevolg. Zijn geliefde, Hypsikrateia, die hem, naar
Ploutarchos meedeelt in de Pompeius-biografie, steeds op manhaftige wijze begeleidde
op zijn veldtochten, zou als een ware Amazone in de strijd zijn gesneuveld.
In Rome haalde men opgelucht adem bij het vernemen van de dood van deze
geduchte vijand, die niettemin van Pompeius een eervolle begrafenis kreeg. Met de
overwinning op Mithridates vestigde Pompeius de Romeinse heerschappij tot voorbij
de grenzen van Klein-Azië.
Het meest volledige verslag van de Mithridatische oorlogen is dat van Appianos.
Verdere berichten zijn er in de Sulla-, de Pompeius-, de Sertorius- en vooral de
Lucullus-biografie van Ploutarchos, bij Iustinus en bij Dio Cassius. Allen getuigen
van de grote statuur van deze gevaarlijke tegenstander, hardnekkig in zijn verzet
tegen de oprukkende Romeinse wereldmacht en door geen tegenslag te temmen. Een
echo van deze kwalificaties is in later tijd de kenschets in de Causes 1734 van
Montesquieu: een magnifieke leeuw die door verwondingen alleen maar gevaarlijker
wordt.
Racine voert in zijn tragedie 1673 een Mithridates ten tonele die enerzijds groot
is in zijn haat jegens de Romeinen en in het besef het laatste bolwerk te zijn tegen
de oprukkende grootmacht, anderzijds klein in zijn ziekelijke argwaan en zijn tirannie
binnenshuis, waarin hij zijn zoon Pharnakes terecht, zijn andere zoon Xiphares echter
ten onrechte verdenkt. Andere Mithridates-tragedies zijn er van La Calprenède 1635
en Lee 1678. Gellert laat in zijn Fabeln und Erzählungen 1746-48 een verongelijkte
Monime, nog maar sedert kort in rang de eerste vrouw van de vorst, zelfmoord plegen.
Het toneelstuk van Racine was uitgangspunt voor een libretto van Cigna-Santi,
dat in 1770 op muziek werd gezet door de jeugdige Mozart, die met deze opera in
Milaan en elders in Italië groot succes had. De opera van Scarlatti/Noris 1701 handelt
over een niet tot klassieke teksten te herleiden wraakactie van Laodikeia en
Mithridates jegens de moordenaars van hun vader Mithridates V Euergetes. Voorts
zijn er opera's van Scarlatti/Frigimelica Roberti 1707, Porpora/Vanstryp 1730,
Porpora/Gavardo 1736 en Terradellas/Vanneschi 1746.
In de beeldende kunst van de oudheid tonen portretten op eigentijdse munten en
een marmeren kop uit dezelfde tijd in het Louvre te Parijs Mithridates een enkele
maal als Herakles: op het hoofd heeft hij de opengesperde kop van een leeuw als
helm. Evenals zijn tegenstrever Pompeius nam hij de Alexandros-iconografie, onder
meer de diadeem en de lange bakkebaarden, over. In de beeldende unst van de nieuwe
tijd speelt hij nauwelijks een rol. De Salon-catalogi melden een schilderij met de
dood van Mithridates (Potain 1793) en met de vorst in gezelschap van Stratonike
(Lagrenée 1779). Hypsikrateia, op het slagveld haar man volgend, is in Versailles
geschilderd door Paillet 1673, in combinatie met andere manhaftige vrouwen
(»Rhodogoune).
Michel 1967; Zanker 1987.
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Mykon & Pero
zijn vader en dochter. Om een in de bronnen niet overgeleverde reden wordt Mykon
in een onbepaald gebleven land en periode gevangen gezet. Alleen door de bijstand
van zijn dochter die hem liefdevol de borst geeft, kan hij in leven blijven. Het verhaal
wordt ook met andere namen (Kymon in plaats van Mykon, Xanthippe voor Pero)
overgeleverd, zelfs een enkele keer zonder namen. Soms wordt het in historische
context geplaatst en, door Valerius Maximus bijvoorbeeld, in verband gebracht met
een beschilderd paneel dat in de tempel voor Pietas (godin van toewijding aan de
staat) te Rome in 191 v.C. zou zijn geplaatst.
De in verschillende versies in de oudheid overgeleverde geschiedenis gold reeds
voor Plinius Maior als een voorbeeld van pietas, opofferingsgezindheid. Enige
wandschilderingen in Pompeii zouden op de genoemde voorstelling in de Pietastempel
kunnen teruggaan. Ook kennen we enkele terracotta's en terra-sigillata-aardewerk
met het onderwerp. Dieper liggende symboliek zou voor de Romeinen de notie
kunnen zijn dat Pero de regeneratie van het leven voorstelt of zelfs de voor hen zo
belangrijke adoptie. Een dergelijke symboliek was immers bekend van Etruskische
voorstellingen op spiegels van Iuno die Hercules de borst gaf en hem zodoende als
zoon aanvaardde.
Vanaf de uitgave van Valerius Maximus door de Venetiaanse drukker Aldus
Manutius in 1502 staat het thema gewoonlijk voor de Caritas Romana, een aanduiding
die al te vinden is in Boccaccio's De mulieribus claris ca. 1370. Deze iconografie
komt dan naast die van de moeder die twee kinderen tegelijk de borst geeft. Valerius
Maximus' beschrijving van het schilderij daagt de kunstenaars uit tot een reconstructie
daarvan op basis van deze beschrijving, een ‘ekphrasis’. Het tafereel is ook te zien
als een oproep tot het betrachten van de deugd van liefdevolle barmhartigheid.
In de kunsthistorische literatuur zijn enkele honderden specimina geregistreerd
van dit vanaf de 15e tot in de 18e eeuw uitermate populaire thema. Zo is in Duitsland
het thema viermaal aanwezig in het werk van Pencz tussen 1538 en 1546, vijfmaal
in het werk van Loth tweede helft 17e eeuw en tweemaal bij Zick rond 1790 (eenmaal
met als pendant de voorbeeldige moeder »Cornelia). Kauffmann verving in een doek
uit 1794 de oude vader door een oude moeder.
Tot de Italiaanse schilders uit de 16e eeuw met afbeeldingen van het tweetal
behoren Luini (ca. 1525: misschien de oudste uitbeelding), Perino del Vaga ca. 1530
in een fresco in het Palazzo Doria-Pamphilj te Genua en Primaticcio ca. 1523-45 in
de Galerie d'Ulysse van het paleis te Fontainebleau. Tot de toenemende populariteit,
vooral in Italië, kan hebben bijgedragen dat Caravaggio het motief van deze zoging
inpaste in zijn ‘Zeven werken van barmhartigheid’ 1607 voor de Pio Monte di
Misericordia te Napels en daarmee in een christelijke symboliek. Daarna is het een
aantal malen te signaleren in de omgeving van Reni ca. 1604 en in werken van
Guercino 1639, Bellucci 1688 en vele anderen. In de Zuidelijke Nederlanden is het
motief in de 17e eeuw aanwezig in werken van de hand van Van Thulden, Jordaens
en schilders uit het atelier van Rubens (waarvan een exemplaar ca. 1620-25 in het
Rijksmuseum Amsterdam). In de Hollandse school is het tweetal minder te zien:
bijvoorbeeld Stomer ca. 1630-40, Hardenstein 1653 en Moreelse 1633. In Frankrijk
is het thema, na afbeeldingen bij onder meer Vouet ca. 1630, tot diep in de 18e eeuw
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volop aanwezig (bijvoorbeeld een doek van Jean-Jacques Lagrenée ca. 1765, dat
door Diderot te weinig terughoudend werd geacht), met uitlopers tot in de 19e eeuw
(bijvoorbeeld Lefebvre 1864). Het Rijksmuseum te Amsterdam bewaart een terracotta
groep van Quellinus ca. 1660, het ontwerp voor een niet uitgevoerde fontein bij het
Stadhuis op de Dam. Uit de
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Atelier van Peter-Paul Rubens, Mykon en Pero, ca. 1620-25, doek, 155 × 190 cm. Rijksmuseum,
Amsterdam.

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

164
18e eeuw dateert een reliëf op de façade van de gevangenis in Gent, de zogeheten
Mammelokkers. Bij Le Brun 1642-48 komen de twee vormen van caritas op één
doek voor.
Allégorie 1986; Deonna 1954; Knauer 1964; Pigler 1934.

Lucius Domitius Ahenobarbus Nero
(37-68), zoon van Gnaeus Domitius Ahenobarbus en Iulia Agrippina Minor, die na
het overlijden van haar eerste man met keizer Claudius zou huwen. De keizer
adopteerde zijn stiefzoon, verleende hem onder druk van Agrippina voorrang boven
zijn eigen zoon Britannicus en gaf hem Octavia, dochter uit het huwelijk met
»Messalina, als vrouw. Nero kreeg onderricht van de filosoof »Seneca. Nadat
Agrippina met medeweten van Nero in 54 haar echtgenoot had vermoord, werd de
17-jarige Nero door de gardetroepen tot keizer uitgeroepen en daarin bevestigd door
de Senaat.
Gedurende de eerste jaren van zijn bewind toont Nero zich een nog enigermate
beheerst en verstandig heerser. Hij laat veel zaken over aan zijn heerszuchtige moeder
en aan zijn opvoeder Seneca om zich te wijden aan zijn hartstocht voor het theater
en andere vormen van spektakel als de paardenrennen. Tijdens zulke opvoeringen
viert hij echter bizarre grillen bot en schakelt hij vooraanstaande Romeinen op de
meest vernederende wijze in. Gaandeweg raakt hij ten prooi aan een teugelloosheid
die ook door Agrippina niet meer kan worden getemd. Als zijn moeder in
twistgesprekken met hem de aanspraken van Claudius' eigen zoon Britannicus ter
tafel brengt, laat Nero zijn stiefbroer vergiftigen. Een andere bron van conflicten
tussen zoon en moeder is de verhouding van Nero met Poppaea Sabina, een vrouw
die, mogelijk op bevel van de keizer, is ontvoerd door de hoveling (en latere keizer)
Otho, voor de vorm met haar ontvoerder heeft moeten trouwen, maar ter beschikking
staat van de keizer.
Het verzet van de ondanks bedreigingen en verwijdering uit de hofhouding niet
te temmen Agrippina wordt Nero te veel. Onder meer via Tacitus en Dio Cassius
weten we dat hij een schip laat bouwen waaruit de bodem kan worden weggeslagen,
zodat zijn moeder moet verdrinken. Agrippina redt zich echter zwemmend en wordt
dan op bevel van haar zoon omgebracht. Suetonius beschrijft hoe Nero het ontzielde
lichaam van zijn moeder bestudeert en daarbij in alle rust een beker wijn tot zich
neemt.
Nero is inmiddels geheel losgeslagen. In nachtelijke tochten trekt hij als anoniem,
maar op afstand beschermd lid van een gewapende bende door Rome om de burgers
te schofferen. Hij geeft zich over aan de meest zonderlinge wellusten en laat zich,
naar Dio Cassius bericht, met twee van zijn schandknapen in de echt verbinden: de
op zijn bevel ontmande Poros voert hij op als echtgenote, Doryphoros als man.
Vooraanstaande Romeinen worden het slachtoffer van zijn schrikbewind. Tot degenen
die gedwongen worden tot zelfmoord, behoren de schrijvers Petronius, beschuldigd
van deelname aan een geheel uit de lucht gegrepen samenzwering, en Lucanus die
aan de samenzwering onder leiding van Calpurnius Piso had meegedaan. Ook Seneca
wordt hiervan beschuldigd en moet de aderen openen. Octavia wordt ten gunste van
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Poppaea verstoten, daarna verbannen en tenslotte vermoord. Met Poppaea loopt het
evenmin goed af: ze verliest haar greep op Nero die zijn zwangere minnares zelfs in
de buik trapt.
Steeds meer geeft Nero zich over aan zijn hartstocht: het persoonlijk optreden,
onder aanmoediging van een door hemzelf georganiseerde claque, in voordrachten
en toneelstukken. Zijn openbare debuut als zanger vindt plaats in Napels. Tijdens de
grote brand van Rome in 64 ziet hij vanaf een toren uit

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

165
over de vuurzee en bezingt hij de brand van Troje. Of hij zelf de brand heeft laten
stichten, blijft onduidelijk. Tacitus betwijfelt het, Suetonius en Dio Cassius nemen
het voor waar aan. Nero beticht de christenen van de brandstichting en begint een
vervolging, compleet met kruisigingen en met het voor de honden werpen van
sekteleden, zo wreed dat Tacitus, die de vervolging van deze gevaarlijke sekte op
zich gerechtvaardigd acht, constateert dat de barbaarse praktijken afkeer van de keizer
oproepen en enige sympathie doen ontstaan voor de vervolgden. Een ander gevolg
van de brand die grote delen van het dicht bevolkte centrum van Rome in de as legt,
is de aanleg van de Domus Aurea (‘Gouden Huis’) onder supervisie van Nero
persoonlijk, een complex van vele hectaren met daarin paviljoens, vijvers en fonteinen,
zo groot als tot dan toe door geen enkele Romein was gewaagd.
De door deze geldsmijterij ontstane financiële problemen vormen aanleiding tot
nieuwe moordpartijen en verbanningen, zodat Nero zich de vermogens van de
slachtoffers kan toeëigenen, en zelfs tot de plundering van tempelschatten. Ook de
tempel van Jeruzalem wordt geplunderd, welke schanddaad leidt tot de opstand van
Judea die pas in 70 door de daartoe uitgezonden latere keizers Vespasianus en »Titus
wordt neergeslagen.
Nero trekt in 66 naar Griekenland voor een artistieke tournee die tot 68 zal duren,
en ziet zich bij zijn terugkeer in Italië geconfronteerd met rebellerende generaals. In
Gallië komt Vindex in opstand, in Spanje Galba. Nero onderbreekt met tegenzin zijn
kunstzinnige activiteiten om zich op een veldtocht voor te bereiden, waarbij hij zich
echter volgens Suetonius vooral bezig zou hebben gehouden met vraagstukken
omtrent het transport van zijn theateruitrusting en het uitdossen van de vrouwen in
zijn gevolg als Amazonen. De situatie wordt onhoudbaar wanneer de eigen lijfwacht
hem in de steek laat. Nero vlucht de stad uit, wordt door de Senaat tot staatsvijand
verklaard en beneemt zich in de villa van een lid van zijn gevolg, Phaon, het leven
onder de door Dio Cassius geciteerde verzuchting: ‘Welk een kunstenaar gaat met
mij verloren!’
Met Nero sterft het Iulisch-Claudische huis uit. Het jaar 69 wordt getekend door
een machtsstrijd, waarin achtereenvolgens drie aspiranten zich slechts gedurende
enkele weken of maanden als princeps kunnen handhaven: de genoemde Galba,
vervolgens Otho, en als laatste Vitellius, de aanvoerder van de troepen aan de
Rijn-grens (»Civilis). Deze delft al snel het onderspit wanneer Vespasianus de
expeditie in Judea overlaat aan Titus en met een grote troepenmacht oprukt naar
Rome, waar hij de eerste keizer wordt uit het huis van de Flavii.
Suetonius, Dio Cassius en Tacitus, de drie auteurs die berichten over het leven van
Nero, hebben gemeen dat ze Nero's onbeheerst woeden, zijn saevitia, centraal stellen.
Suetonius en Dio Cassius bespreken in dat verband de brandstichting van Rome en
een incestueuze relatie met Agrippina, verdenkingen waarbij Tacitus vraagtekens
plaatst. Nero raakt bij hen gaandeweg geheel ontremd en toont zich, in een
machtspositie zonder enige tegenkracht, een schoft tout court. Seneca had daarentegen
de keizer in zijn vleiende Apocolocynthosis (‘Verpompoening’, dit als satirische
verbastering van apotheosis, ‘vergoddelijking’) in 54 nog vergeleken met Augustus,
de ideale vorst die in de hemel was gekomen; mikpunt van het traktaat was Claudius,
die in een pompoen was veranderd en aldus als god onder de goden was opgenomen.
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De negatieve beeldvorming werd bestendigd in de joodse en christelijke traditie
waarin Nero geboekstaafd is als de aanstichter van het onheil dat over Judea kwam
en als de eerste en bloeddorstige vervolger van de christenen, zozeer zelfs dat hij
werd geïdentificeerd als de in de apocalyptische geschriften aangeduide Antichrist.
Met name de apologeet Tertullianus laat zich onder meer in zijn Apo-
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logeticum uit 197 scherp ut over Nero evenals, drie eeuwen later, Commodianus in
zijn Carmen apologeticum. In middeleeuwse teksten geldt Nero als prototype van
een grote zondaar en worden zijn schanddaden uitvoerig beschreven. Jean de Meun
in de Roman de la rose tweede helft 13eeeuw en Chaucer in de vertelling van de
monnik in de Canterbury Tales eind 14e eeuw voegen aan Suetonius' relaas over het
schouwen van het lijk van Agrippina toe dat Nero de ingewanden uit het lichaam
van zijn moeder liet halen om de plaats van zijn verwekking in ogenschouw te kunnen
nemen.
Het beeld van Nero is in de nieuwe tijd behalve door de biografie van Suetonius
bepaald door het toneelstuk Octavia, dat lange tijd is toegeschreven aan Seneca. In
dit stuk zien Octavia en het koor klagend terug op eerdere tragische gebeurtenissen:
de dood van Agrippina Maior, de moord op Messalina, het huwelijk van Claudius
met de dochter van zijn broer Germanicus, Agrippina Minor, en de vermoording van
deze laatste door haar eigen zoon Nero. Nu dreigt als nieuw onheil de verstoting van
Octavia ten gunste van Poppaea. De wijze Seneca kan Nero niet van deze schanddaad
afhouden en Nero wordt evenmin afgeschrikt door opstandige stemmingen onder
het volk van Rome. Het stuk eindigt met het vertrek in ballingschap van Octavia.
Een litanie van schanddaden en ellendige gebeurtenissen: deze kwalificatie gaat
evenzeer op voor de Octavia als voor de gruwelstukken van de Britse toneelschrijvers
Gwinne 1603 (in het Latijn), May 1624 en Lee 1675, van de Nederlander Guilliam
van Nieuwelandt 1618, van de Duitser Heinrich Julius 1594 en van de Spanjaard
Lope de Vega (Roma abrasada, ‘Rome in brand’, 1625). In Den gulden winckel
1613 van Vondel wordt Nero als moedermoorder gesteld tegenover Aeneas, de redder
van zijn vader. Gruwelijkheid domineert ook de drie Nero-opera's van Händel (een
Nero 1705 op een libretto van Feustking, een Octavia uit hetzelfde jaar op tekst van
Feind en een Agrippina uit 1709) en in latere werken als de Octavia-tragedie van
Alfieri 1784 en de Nero-opera's van Boito (na diens dood door Tommasini en
Toscanini in 1924 voltooid) en Rubinstein/Barbier 1879. Aan het beeld van
losbandigheid droeg bij dat men in de 17e eeuw het Satyricon van Petronius als een
sleutelroman beschouwde: Nodot 1693 bewerkte deze stof dan ook bewust
‘historisch’. Een werkelijk dramatische handeling kan er slechts zijn als tegenover
Nero markante karakters worden geplaatst. In de Poppaea-opera van
Monteverdi/Busenello 1642 wordt daartoe de tragische positie van Poppaea's
echtgenoot Otho uitgewerkt. In de Britannique van Racine 1669 staat het droevige
lot van Britannicus centraal, die te edel is om de over zijn hoofd gevoerde, wrede en
uiteindelijk voor hem fatale machtsstrijd tussen Agrippina en Nero te kunnen
doorgronden. De stukken van Cyrano de Bergerac 1653 en Lohenstein 1665 stellen
de dood van Agrippina centraal; van Lohenstein is er voorts, eveneens uit 1665, een
toneelstuk rond een heldhaftige deelneemster aan de conspiratie van Piso, Epicharis.
De opera van Scarlatti/Noris 1695 handelt over het begin van Nero's bewind.
In de 19e eeuw heeft men oog voor een Nero die vooral estheet en hedonist is:
Platen in Der Turm des Nero 1827 over de brand, Dumas 1841 in Acté over een
geliefde van die naam, Renan in zijn essay L'Antichrist 1873, en Sienkiewicz in zijn
roman Quo Vadis? 1894, waarmee hij in 1905 Nobelprijswinnaar werd. Kavafis
dicht over de dreiging die voor de jonge Nero uitgaat van de oude Galba. Mascagni
verheerlijkte met zijn Nero-opera 1935 Mussolini en zijn fascistische bewind: de
keizer kan ondanks voorheen bedreven schanddaden heldhaftig sterven. In de 20e
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eeuw zijn er ook verscheidene romans, onder meer van Feuchtwanger 1936 en van
Hersey 1972 (over Piso's samenzwering). De tegenstelling tussen de Romeinse traditie
en het artistieke exhibitionisme enerzijds en het opkomende christendom anderzijds
bepalen Néropolis van Monteilhet 1984.
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In de beeldende kunst neemt Nero geen bijzondere plaats in. In Rome viel hij ten
offer aan een damnatio memoriae, inclusief een absoluut verbod op het uitbeelden
van de keizer. In de beeldende kunst van de nieuwe tijd zijn verhalende scènes
zeldzaam (bijvoorbeeld Pittoni ca. 1723 met de dood van Agrippina). Wel figureert
hij vanaf de renaissance steeds in de vaste reeksen van de eerste twaalf ‘keizers’ naar
Suetonius: van Caesar tot Domitianus. Gravures van Goltzius (Icones imperatorum
1645) en Rubens bijvoorbeeld verschaffen materiaal voor series bustes in brons en
porselein (o.a. 18e eeuw Delft, Berlijn, Meissen, Ginori Italië), in façades van
gebouwen (bijv. Anwander, raadhuis Bamberg ca. 1745) en houtsnijwerk. In
merkwaardig gezelschap verkeert een Nero in houtsnijwerk van Stilp in de bibliotheek
van het klooster van Waldsassen 1724, namelijk naast »Demokritos, Plato, Sophokles,
»Cicero, »Scipio Maior en Caesar; de figuren gaan op Rubens' gravures terug en
passen in de humanistische sfeer.
Het onderscheid tussen ‘goede’ en ‘slechte’ keizers wordt een topos in literatuur
en kunst: Tiberius, Caligula, Claudius, Nero en Domitianus gelden dan als
representanten van de laatste categorie, Vespasianus, Titus, Traianus, Antoninus Pius
en Marcus Aurelius als goede vorsten. Het Kaisergewölbe in de Alte Residenz te
München uit het einde van de 16e eeuw bevat een reeks bustes met voorts Karel de
Grote, Lodewijk de Vrome, Maximiliaan, Karel V en Ferdinand I, besteld door
Wilhelm V. De façade van de Michaëlskerk aldaar uit 1589 heeft een decoratie van
bustes. Ook vinden we een uitgebreide serie op de 15e-eeuwse façade van de kerk
in de Certosa bij Pavia (»Dareios) en op woonhuizen en palazzi in Napels (Palazzo
Gravina eind 15e eeuw), Genua en andere Italiaanse steden. Het is element in de
zogenaamde vorstenspiegels, die we reeds uit de late middeleeuwen kennen. In
Coplas por la muerte de su padre 1476 wordt elke deugd van de vader door zoon
Jorge Manzique aan de hand van zo'n keizer uiteengezet. Erasmus schreef een spiegel
voor Hendrik VIII, Cuspidianus 1540 voor de Habsburgers en Mexía 1545 voor Karel
V.
Ook buiten de ten minste acht verfilmingen van Quo vadis? is Nero regelmatig in
de filmgeschiedenis aan te treffen, een eerste maal bij Maggi 1909, vervolgens in
een succesvolle spektakelfilm van Guazzoni 1913, later in rolprenten van onder meer
Blasetti 1930 en Malatesta 1968.
Bedocchi Melucci 1988; Fluch 1924; Kultzen 1963; Lankheit 1980;
Mühlbach 1910; Pascal 1923.

Numa Pompilius
is de tweede koning van Rome, aangewezen na het interregnum dat volgde op de
regering van Romulus (Romulus & Remus). Hij was een wijs en deugdzaam Sabijn,
die het hem aangeboden koningschap pas aanvaardde nadat de goden gunstige
voortekenen hadden gezonden. Tijdens de tientallen jaren van zijn bewind bracht hij
Rome vrede en realiseerde hij een voortreffelijke politieke en, met name, religieuze
ordening. Zo zou hij het college van de Vestalinnen hebben ingesteld. Om respect
af te dwingen voor zijn wetgeving beriep hij zich op de goddelijke afkomst ervan:
ze was hem ingegeven door de nimf Egeria met wie hij in het vrije veld regelmatig
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contact had. Een andere traditie, verworpen door Livius, luidde dat Numa een leerling
was geweest van Pythagoras en zijn wijsheid te danken had aan deze wijsgeer. Dit
is, zoals Livius terecht zegt, onmogelijk omdat Pythagoras in de 5e eeuw leefde.
Numa's goddelijke kwaliteiten bleken volgens de antieke auteurs behalve uit zijn
omgang met Egeria uit nog andere contacten met de goden; hij voerde zelfs een
twistgesprek met Iupiter over de nieuwe wetgeving.
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Na zijn dood werd hij aan de voet van de Ianiculus bijgezet. In een aparte kist begroef
men een exemplaar van de wetten. Toen in 181 v.C. na een zware regenbui de twee
kisten bloot kwamen te liggen, bleek bij opening dat het lijk van de koning volledig
vergaan was, terwijl de boekrollen intact waren gebleven. Op het Comitium
(‘Kiesplein’) werden deze plechtig verbrand en opnieuw ‘bijgezet’. Een tweede
verhaal in verband met Numa's overlijden betreft Egeria. Deze was treurend bij het
graf gaan zitten en zou volgens Ovidius' Metamorfosen in een bron zijn veranderd.
Numa Pompilius treedt in de klassieke en latere literatuur naar voren als een wijs
man, zijn bewind als een rustpunt van vrede in een geschiedenis vol oorlogen. Ook
als auteurs zoals Livius, Ploutarchos en Valerius Maximus de werkelijke ontlening
van de wetgeving aan Egeria betwijfelen of tenminste in het midden laten, spreken
ze toch met waardering over dit beroep op goddelijke herkomst, dat ze vergelijken
met het beroep van Minos op Zeus en dat van »Lykourgos op Apollo. Deze
vergelijking geeft Ploutarchos een argument om zijn Numa-biografie te combineren
met die van Lykourgos.
Laat-antieke en christelijke auteurs als Aurelius Victor, Ammianus Marcellinus
en Augustinus zien Numa als een ideaal voorbeeld van een vredevorst. Hij wordt
tegenover de krijgsman Romulus geplaatst en vergeleken met keizer Antoninus Pius
(138-161), die evenzeer gold als toonbeeld van vredelievendheid.
Machiavelli en Hobbes, theoretici die gespitst zijn op de techniek van gezags- en
machtsuitoefening, spreken prijzend over het beroep dat Numa deed op de goddelijke
afkomst van zijn wetgeving. Montaigne voegt als ander voorbeeld de gezagsontlening
van »Solon aan de godin Athena toe. De door de klassieke en vroeg-christelijke
auteurs opgevoerde tegenstelling tussen Numa en Romulus ontwikkelt zich in de
latere literatuur tot een standaardvergelijking. Een voorbeeld uit vele: Fénelon in
zijn Dodengesprekken 1712. Spiegel zinspeelde met zijn tragedie Numa ofte
amptsweygheringe ca. 1600 op zijn eigen weigering een openbaar ambt te bekleden.
Op het Forum zou vanaf de 4e eeuw v.C. een bronzen beeld van Numa hebben
gestaan, dat nog op munten uit de 1e eeuw n.C. is voorgesteld. Uit de Antonijnse
tijd kennen we een fictief marmeren portret, wellicht een kopie van dit bronzen beeld.
Augustus had de legendarische koning reeds in de galerij van viri illustres op zijn
Forum opgenomen. Verhalende uitbeeldingen zijn uit de oudheid niet bekend.
De omgang met de nimf Egeria komt enkele malen voor in de beeldende kunst
van de nieuwe tijd. Zo is er een doek uit de omgeving van Poussin ca. 1630 met het
tweetal. Enkele 16e-eeuwse decoratiecycli tonen verschillende Numa-scènes. De
aan Polidoro da Caravaggio en anderen toegeschreven decoratie uit ca. 1520 in de
salon van de Villa Turini-Lante op de Ianiculus (nu in het Palazzo Zuccari) bevat
een offer van Numa aan Vesta en de vondst van het graf op deze heuvel. De door
Perino del Vaga, Domenico Zaga en anderen tussen 1546 en 1548 gedecoreerde Sala
di Apollo in de Engelenburcht heeft eveneens de vondst van het graf tot onderwerp.
In de Villa Imperiale te Terralba bij Genua schilderde Cambiaso ca. 1565 de
verkiezing van Numa en zijn verkering met de nimf. In reeksen scènes uit de vroegste
Romeinse geschiedenis staat Numa dikwijls voor het aspect van de pietas en
vredelievendheid tegenover het meer militante optreden van Romulus, bijvoorbeeld
in de frescoreeks van Moritz von Schwind 1842 in de Kunsthalle te Neurenberg,
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waar Numa bij de nimf Egeria volgt op het tafereel van de roof van de »Sabijnse
maagden.
Brandt 1988.
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Perikles
(ca. 495-429), zoon van Xanthippos en van een vrouw uit het geslacht van de
Alkmaioniden, Agariste. Hij verzette zich tegen het bewind van »Kimon en streefde
met Ephialtes naar een verregaande democratie. Na de moord op Ephialtes en de
verbanning van Kimon in 461 viel hem het politieke leiderschap over Athene ten
deel. De democratie kwam tot uitdrukking in de uitbreiding van rechten voor de
lagere klassen, de uitreiking van daggelden aan degenen die de volksvergaderingen
wilden bijwonen en geen inkomen konden missen, en de uitbreiding van de macht
van ‘demos’ (volksvergadering) en ‘boule’ (raad van 500, geloot uit de bevolking).
Het burgerrecht werd beperkt tot de kinderen van een Atheense vader en een Atheense
moeder. Jaren achtereen (442-429) werd Perikles tot strateeg gekozen en kon hij in
het college van 10 strategen het beleid vrijwel alleen bepalen. Dit was gericht op een
vergroting van de Atheense macht binnen de Attisch-Delische Zeebond, de strijd
tegen de Perzen en de sanering van de verhoudingen met Sparta. Met de Perzen
kwam het in 449 tot een verdrag (Kallias-vrede), met de Spartanen drie jaar later tot
de ‘Dertigjarige Vrede’. Tegenstand had Perikles uiteraard vooral te verduren van
aristocratische krachten.
Perikles streefde bewust een politieke en culturele eenheid na en trachtte Athene
een minstens zo schitterende en dominante positie te bezorgen als onder de
Peisistratiden (560-511/10). Hij breidde de door »Themistokles begonnen fortificaties
uit en pleitte voor de bouw van de derde van de ‘lange muren’ die de havenstad
Peiraieus met Athene verbonden. De Attisch-Delische Zeebond werd volledig
ondergeschikt aan Athene en de rijkdommen in haar kas, voor een groot deel van
Delos naar Athene overgebracht, werden aangewend voor de verfraaiing en uitbreiding
van de stad. Zo begonnen de herbouw van het Demeterheiligdom in Eleusis en de
bouw van het Parthenon (447-438) op de Akropolis, die nog steeds vol puin lag sinds
de verwoesting door de Perzen in 480. Die lange tijd van ruïnes moet wellicht
verklaard worden door de voortdurende oorlogsinspanningen, die met de twee
verdragen voorbij waren. In cultureel opzicht kreeg Athene een leidende positie
dankzij de kringen rond Perikles met onder meer de filosoof Anaxagoras, de dichter
Sophokles, de historicus Herodotos en de architect-beeldhouwer Pheidias. Er kwamen
muziekwedstrijden in een nieuw odeion aan de voet van de Akropolis en
theateropvoeringen werden gestimuleerd.
De groeiende macht bleek voor Sparta onmogelijk te tolereren. Conflicten van
Athene met Sparta's bondgenoten Korinthe en Megara vormden de aanleiding tot de
Peloponnesische Oorlog die in 432/31 uitbrak. Perikles trok de bevolking van het
platteland binnen de ‘Lange Muren’ terug en liet Attika ten prooi vallen aan de
Spartaanse troepen. Dat leidde evenwel tot irritatie en hongersnood, en misschien is
ook de beruchte pest die in twee golven in 429 en 428 de stad teisterde, aan de
onhygiënische omstandigheden te wijten geweest, al schijnt, zoals in de
middeleeuwen, een exogeen element waarschijnlijker. Perikles kreeg wellicht ook
hierdoor veel persoonlijke aanvallen te verduren: in de komedies werd hij van
machtsmisbruik beschuldigd en zijn tweede vrouw, de uit Milete afkomstige,
invloedrijke Aspasia was velen een doorn in het oog. Pheidias, persoonlijk vriend
van Perikles, had in 438 al het veld moeten ruimen wegens vermeende diefstal van
goud. Zelf bezweek Perikles vermoedelijk aan de pest in 429. De confrontatie met
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Sparta zou overigens pas in 404 met een voor Athene uiterst ongunstig vredesverdrag
aflopen.
Ploutarchos kwalificeert Perikles als de beste redenaar van zijn tijd; hij is
onomkoopbaar, terughoudend in de omgang en nooit uit op persoonlijk gewin. Hij
koppelt hem in zijn

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

170
parallelle biografie aan »Fabius Maximus, onder meer omdat beiden tegen de politieke
waan van de dag vasthielden aan hun beleidslijn. Ook Thoukydides, die zelf als
strateeg in politiek en oorlog actief was, geeft een positief beeld, dat is overgenomen
door de 4e-eeuwse redenaars Isokrates en »Demosthenes, die ook Perikles'
bouwpolitiek prijzen. Kritiek kwam in de 5e eeuw reeds van de, slechts dankzij
fragmenten bekende, komedieschrijvers Eupolis en Kratinos en postuum in Acharniërs
425 en Vrede 421 van Aristophanes. Kritiek in Plato's Gorgias en bij Aristoteles in
zijn Staat der Atheners wordt onbekenden in de mond gelegd en hoeft dus niet van
de auteurs zelf te zijn.
Meestal echter wordt een welhaast hagiografisch positief beeld geschetst. Hij is
trouw aan zijn geliefde vrouw Aspasia. Zijn gestrenge kuisheid wordt zowel door
Valerius Maximus als door Cicero (De officiis) geïllustreerd met het verhaal dat hij,
toen zijn vriend Sophokles, tragedieschrijver en medestrateeg, eens in enthousiaste
bewoordingen de schoonheid van een passerende jongen prees, aan deze voorhield
dat hij zich niet alleen met zijn handen maar ook met zijn blikken kuis moest tonen.
Het tactische inzicht bleek uit de juiste afweging om het land aan de vijand over te
laten en oorlog op zee te voeren. Zijn retorische gaven zijn niet uit eigenhandig
geschreven redevoeringen bekend, maar wel uit de indrukwekkende redes die
Thoukydides hem in zijn geschiedwerk laat uitspreken: de rede bij het besluit om de
oorlog tegen Sparta te beginnen; die voor de gevallenen in het eerste oorlogsjaar, en
die te zijner verdediging en tot aansporing in het tweede jaar.
Perikles gold vanaf de Verlichting als een voorbeeld van een modern, kritisch
politicus bij wie de rede overheerst. De genoemde lijkrede werd zeer beroemd, en
is in de 18e en 19e eeuw vaak geïmiteerd. Fragmenten ervan werden in 1915 op de
Londense bussen aangebracht teneinde de Engelsen aan te moedigen tegen Duitsland
ten strijde te trekken. En natuurlijk werd Perikles, die Athene uitbouwde tot de
culturele hoofdstad van Griekenland, bij de vanaf het einde van de 18e eeuw
voortdurend groeiende bewondering voor Hellas, de representant bij uitstek van zijn
culturele hoogtepunt. De grote kunstzinnige en literaire bloei leidde vaak tot
verheerlijking van de man die dit mogelijk had gemaakt.
In de bellettrie en de kunst is er voor deze staatsman slechts een bescheiden plaats
weggelegd. Ploutarchos heeft zijn uiterlijk beschreven: het hoofd zou asymmetrisch
en buitensporig groot zijn. Dat had reeds in de komedie geleid tot benamingen als
‘uienhoofd’. De portretten tonen hem met een helm op, volgens Ploutarchos om
genoemde reden, in werkelijkheid vanwege zijn functies. Pheidias zou hem en zichzelf
op het schild van het cultusbeeld van Athena voor het Parthenon hebben voorgesteld,
hetgeen aanleiding vormde tot kritiek vanwege ongeoorloofde persoonsverheerlijking.
In de oudheid zijn alleen portretten uit de tijd na Perikles bekend en ontbreken
verhalende voorstellingen.
De berisping van Sophokles bij Valerius Maximus en Cicero verschafte Perikles
een plaats als representant van de ‘Temperanza’ in Perugino's fresco ca. 1500 in de
Cambio te Perugia, samen met de sobere »Cincinnatus en met »Scipio Maior die
immers afstand deed van een hem toekomend meisje. Een vroeger aan Poussin
toegeschreven doek van Sweerts ca. 1650 beeldt de pestepidemie in Athene uit. Een
gobelin uit Brussel 1730 naar een karton van Janssens in de Audienzzimmer van
Charlottenburg te Berlijn stelt Perikles in een veldslag voor; pendanten zijn de via
Ploutarchos bekende veldheren en politici »Lykourgos, Theseus en Aristeides. Op
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een anoniem schilderij uit de tweede helft van de 19e eeuw in Athene houdt Perikles
een toespraak tot de Atheners; de achtergrond toont de reeds voltooide bebouwing
van de Akropolis, een anachronisme daar dat pas rond 410 het geval was. Ook de
volkskunstenaar Theo-
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philos maakte op zijn schilderij uit 1928 met hetzelfde thema een vergissing door de
scène te situeren op de Areopaag in plaats van op de Pnyx. Perikles aan het doodsbed
van een van zijn zonen (hij verloor zijn beide zonen door de pest) was thema voor
de Prix de Rome 1851.
Landor nam in zijn Imaginary Conversations 1824-29 een gesprek tussen Perikles
en Sophokles op. Zijn Pericles and Aspasia 1836 is een gefingeerde briefwisseling
over de ideale cultuur van Griekenland.
T. Hölscher in Fittschen 1988; Perikles 1974-75.

Perillos
(of Perilaos) was als beeldhouwer rond 560 v.C. in dienst van Phalaris, de heerser
over Akragas (het huidige Agrigento) op Sicilië. Deze tiran, die bij verschillende
schrijvers naar voren komt als een uitermate wreed man, gaf hem opdracht een holle
ijzeren stier te vervaardigen waarin hij zijn vijanden zou kunnen roosteren. Het gegil
van de slachtoffers, weergegeven via buizen, klonk als het geloei van een echte stier,
in ieder geval niet als menselijke geluiden die nog medelijden zouden kunnen
oproepen. Perillos zou zelf als proefpersoon in het kunstwerk zijn gestopt.
Het dier werd in 405 door Hamilkar naar Carthago getransporteerd. »Scipio Maior
gaf de stier na de verovering van Carthago aan de Akragantijnen terug. Loukianos
daarentegen laat Phalaris in twee ‘brieven’ aan de Delphiërs meedelen, dat hij het
beeld in Delphi aan Apollo gewijd heeft. Phalaris is in deze brieven een humaan
heerser, die vaststelt dat zijn beeldhouwer Perillos de holle stier spontaan had
vervaardigd en dat deze als straf voor het ontwikkelen van zo'n wreed martelwerktuig
zelf deze marteldood moest ondergaan. Diodoros spreekt van een opdracht van de
kant van de tiran en voert het gebruik van de maker van het apparaat als proefpersoon
dan ook niet op als een straf maar als een teken te meer van wreedheid. Valerius
Maximus noemt Perillos wreed, Cicero Phalaris. In Ovidius' Tristia en Ars amatoria
wordt Perillos als een sadist voorgesteld, die derhalve door de tiran gestraft wordt
met zijn eigen kunsten. Plinius Maior beschrijft de maker als wreder dan de
opdrachtgever en als een man die zijn kwaliteiten misbruikt.
In de beeldende kunst van de oudheid vonden Perillos en Phalaris geen neerslag.
In de emblematiek en beeldende kunst van de nieuwe tijd keert het verhaal een enkele
keer terug. Meestal wordt het opgevoerd om ons in te prenten dat een verfoeilijke
raadgeving de raadgever treft - een les die ook al in de Gesta Romanorum wordt
getrokken. In de beeldende kunst van de nieuwe tijd komt het verhaal weinig voor;
te noemen is een reliëf van Caccini ca. 1600.
Avery 1971.

Phokion
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(402-318) verwierf zich jarenlang als strateeg roem en prestige in zijn vaderstad
Athene, hoewel hij slechts enkele malen militaire acties leidde. Hij heeft reeds een
gevorderde leeftijd, wanneer hij rond 355 in de volksvergadering tegenover
»Demosthenes komt te staan. Hij streeft naar vrede in de conflicten die zijn ontstaan
door de politieke en militaire pressie van Philippos van Macedonië, de vader van
»Alexandros, in diens streven naar een verenigd Griekenland onder Macedonische
leiding. Demosthenes pleit in zijn beroemde Philippikai krachtig tegen die stroming
en weet de Atheners tot militaire acties aan te zetten.
Wanneer de Atheners bij Chaironeia in
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338 het onderspit delven tegen de Macedonische troepen onder Alexandros, zou deze
volgens Ploutarchos enkel uit respect voor Phokion afgezien hebben van de
vernietiging van de stad en haar milde vredesvoorwaarden hebben gesteld. Pogingen
om Phokion met geschenken aan Macedonië te binden hadden onder Philippos tot
niets geleid, ook nu blijven zulke pogingen zonder resultaat. Zijn integriteit en
eenvoudige levenswandel immers maken de staatsman ongevoelig voor pogingen
tot omkoping.
Als Phokion echter aanvaardt dat enkele Atheense vestingen in handen komen
van Macedonië, wordt hij door de oorlogsgezinden beschuldigd van verraad. Phokion
wordt gevankelijk naar Athene gevoerd en door een woedende volksvergadering
veroordeeld in de gevangenis de gifbeker te nemen. Zonder protest drinkt hij de
gifbeker. Alleen verwondert hij zich erover het gif zelf te moeten betalen: zelfs
sterven kan in Athene niet meer voor niets. Zijn lijk wordt buiten de grenzen van
Athene gebracht. Tegen het uitgevaardigde verbod in betuigen een man en een vrouw
uit het volk respect voor Phokion door het lijk te verbranden en de as met aarde te
bedekken.
Het leven van Phokion maakte een grote indruk getuige de biografieën van Nepos
en Ploutarchos en de anekdotische vereeuwiging bij Valerius Maximus en Aelianus.
Nepos trekt als eerste een vergelijking tussen Sokrates en Phokion: beiden sterven
in wijsheid en zonder wrok jegens Athene de gifdood. Ploutarchos werpt in zijn
Phokion-biografie het volle licht op de ondankbaarheid van de Atheners jegens
Phokion, die op fiere wijze de dood ingaat. Valerius Maximus noemt naast Phokion
twee andere voorbeelden van grote Atheners die hiervan het slachtoffer werden:
»Themistokles, die getroffen werd door een ostracisme, en de overwinnaar van
Marathon, Miltiades, die in de gevangenis overleed (»Kimon).
Op de naam van Phokion zijn enige tientallen ‘apophthegmata’ ofwel, om een
modern begrip te gebruiken, aforismen overgeleverd die alle getuigen van de stoïsche
wijsheid van de politicus. Hij zou leerling zijn geweest van Plato. Op grond van de
deels betrouwbare, deels apocriefe uitspraken die compleet door Ploutarchos zijn
overgeleverd en in fragmenten ook elders, wordt hij in de keizertijd in de filosofie
ingelijfd. Zo noemt keizer Marcus Aurelius hem als voorbeeld van een mens die
zich, terecht, niet verzet tegen krenkingen, ja daar zelfs niet op reageert. Zulke
gedachten vinden we ook bij zijn tijdgenoot Musonius. In Loukianos' Ware
geschiedenissen woont Phokion met onder meer »Lykourgos op het Eiland van de
Gelukzaligen in de onderwereld.
Portretten of figuratieve voorstellingen uit de oudheid zijn niet bekend. Ook in
later tijd is hij zelden onderwerp in de beeldende kunst. Assereto beeldt rond 1640
uit hoe Phokion de hem door de Macedoniërs aangeboden geschenken afwijst. Poussin
schildert in 1648 in twee bijeenbehorende doeken hoe het lichaam van Phokion buiten
de stad wordt gebracht en zijn as wordt bedekt. De Belgische schilder Odevaere
behaalde in 1804 met een ‘Dood van Phokion’ de Franse Prix de Rome.
Als onbaatzuchtig mens en stoïsch slachtoffer keert hij regelmatig terug in de
moraliserende literatuur van de 16e en 17e eeuw, onder meer bij Montaigne. Met
name in theoretische vertogen over de staat uit de 18e eeuw neemt Phokion een
voorname plaats in. Hij geldt als de verdediger van een grote staat (i.e. Macedonië
en de Griekse stadstaten) tegenover Demosthenes als pleitbezorger voor de

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

zelfstandige polis. Zo kan hij als symbool van koninklijke macht worden opgevoerd
tegenover de democraat en republikein Demosthenes. Zijn deugden zijn een ander
geliefd aspect: zo vinden we hem in de Entretiens de Phocion van abbé de Mably
1763, dat ook veelvuldig werd vertaald. Lyttleton (Dialogues of the Death) 1765 en
Clodius 1780 plaatsen hem tegenover Demosthenes (zie al-
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daar). Schlöter vergelijkt in 1787 de hertog van Brunswijk met Phokion: hij is immers,
met Willem V, stadhouder van Holland, in 1784 verjaagd uit Holland door de
revolutionairen; dezen handelen dus als de Atheners, toen zij Phokion berechtten.
Gehrke 1976.

Phryne
uit Thespiai was een bekoorlijke en geestige courtisane, die het in de 4e eeuw v.C.
in Athene tot grote roem en rijkdom bracht. Zij was kort na de verwoesting van haar
vaderstad in 372 naar Athene gevlucht. Haar schoonheid zou enkele beroemde
kunstenaars, onder wie haar minnaar, de beeldhouwer Praxiteles, hebben geïnspireerd.
De filosoof Xenokrates bleef, zo melden Diogenes Laërtios en Valerius Maximus,
onder een verleidingspoging van Phryne geheel en al onberoerd, zoals deze filosoof
zich door een andere mooie vrouw, Laïs, evenmin liet verleiden.
Quintilianus en Athenaios doen het verhaal van de berechting van Phryne rond
340: ze was aangeklaagd wegens onbetamelijkheid en voor de 500-koppige Areopaag
gedaagd. De retor Hyperides verdedigde haar met succes. Daartoe droeg bij dat hij
tijdens zijn betoog haar boezem ontblootte en zo respect afdwong voor haar
schoonheid.
Toen Phryne Praxiteles eens om zijn mooiste werk vroeg, wilde de beeldhouwer
haar wel iets geven maar kon hij zijn keuze niet bepalen. Zij liet een slaaf schreeuwen
dat het huis in brand stond, waarop Praxiteles uitriep dat de Satyr en de Eros gered
moesten worden. Phryne koos daarop de Eros. Pausanias vertelt deze geschiedenis
bij de beschrijving van dit uit vele kopieën bekende beeld, dat hij in het
Dionysostheater te Athene had gezien. Strabo zegt overigens dat de Eros door een
andere beeldschone vrouw, Glykera, eveneens uit Thespiai gevlucht, zou zijn gekocht
voor dat theater.
In de oudheid inspireerde Phryne, indien we Pausanias en Athenaios mogen geloven,
Praxiteles en »Apelles tot enkele in de kunstontwikkeling uitermate belangrijke
werken. De beroemde marmeren Aphrodite van Knidos, het eerste naakte
vrouwebeeld, zou Praxiteles naar haar gemodelleerd hebben, zoals Apelles zijn
Aphrodite Anadyomene (‘Aphrodite die uit het water oprijst’) naar haar geschilderd
of gebeeldhouwd zou hebben. Het eerste, marmeren beeld kennen we uit verscheidene
kopieën (o.a. Vaticaan), het andere is uit kopieën in beide kunstvormen bekend. Een
bronzen beeld van haar door Praxiteles werd in Delphi opgesteld, wellicht kort na
de verwoesting van Thespiai.
In de schilderkunst van de 17e eeuw zijn er enkele afbeeldingen van de op
Xenokrates gerichte verleidingspoging, bijvoorbeeld Rosa ca. 1663 en Honthorst
1623. Phryne maakt vooral opgang vanaf de 18e eeuw. Baudoin 1763 is de eerste
die de Areopaag-scène schildert. Diderot prijst Baudoin omdat hij uitdrukking geeft
aan de Griekse cultus van de schoonheid, maar keurt af dat Phryne bij de onthulling
schaamte in plaats van fierheid toont. De Areopaag-scène is vervolgens te vinden
op doeken uit de school van David en in een tekening van David zelf. Kauffmann
schildert in 1794 hoe Praxiteles het Eros-beeld aan zijn minnares overhandigt.
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Phryne is de belichaming van de schoonheid in beeldhouwwerken van Pradier
1845, Clésinger 1878, Falguière 1884 en Stuck ca. 1906, en nog in een schilderij van
Delvaux 1963. Een verleidelijk droombeeld in een hard bestaan is zij in een schilderij
van Blanc 1892, die Phryne aan het strand laat oprijzen voor de ogen van een
zwoegend vissersechtpaar. Het thema van Phryne voor de Areopaag krijgt een tot in
de 20e eeuw beroemde uitbeelding in een doek van de ‘néo-grec’ Gérôme voor de
Salon van 1861: door de
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meesten uitbundig geprezen, door Zola gehoond.
In afwijking van het merendeel van de klassieke teksten, waarin wordt gemeld dat
Phryne in het openbaar terughoudendheid betrachtte, schildert Turner in 1838 hoe
Phryne zich in al haar verleidelijkheid naar een Atheens badhuis begeeft. Hij dacht
daarbij wellicht aan de tegen haar ingebrachte beschuldiging. In de literatuur en
muziek

Jean-Léon Gérôme, Phryne voor de rechters, 1861, doek, 80 × 128 cm. Kunsthalle, Hamburg.
Hyperides onthult Phrynes schoonheid om de leden van de Areopaag te vermurwen.

komt Phryne nauwelijks voor. Zij geldt vanaf de renaissance als toonbeeld van een
verleidelijke vrouw evenals »Kampaspe en Laïs, die een veelbegeerde hetaere zou
zijn geweest en onder meer verkeerde in de kringen rond »Alkibiades. Fontenelle
laat Phryne in een van zijn Nieuwe dodengesprekken 1683 aan Alexandros voorhouden
dat zij meer veroveringen op haar naam heeft staan dan hij en dat de zijne weinig
gewin zullen brengen. Saint-
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Saëns componeerde in 1893 een opera. Couperus smeedde de anekdotes in 1910
samen tot een elegant verhaal.
Heusinger von Waldegg 1972; Seznec 1950.

Polykrates,
alleenheerser over het eiland Samos van ca. 538 tot 522, had veel succes in zijn
expedities die gericht waren op vergroting van zijn macht in het gebied van de
Egeïsche Zee. Nadat hij korte tijd met twee broers had geregeerd, nam hij tijdens
een feest voor Hera de macht alleen in handen. Dankzij met name zeeroverij had hij
grote rijkdommen weten te verwerven die werden aangewend voor een rijk cultureel
leven. Aan zijn hof verbleven de dichters Ibykos en Anakreon. Het eiland werd
beroemd door de grote Heratempel en een bewaard gebleven waterleiding dwars
door een berg, aangelegd door Eupalinos. De bouw van deze reusachtige werken
werd uitgevoerd door de bewoners zelf: Polykrates voerde een soort werkverschaffing
in om de economie te saneren.
Zijn gastvriend, de Egyptische koning Amasis, maakte zich over Polykrates'
voorspoed zorgen en hield hem voor dat hij beter af zou zijn met een afwisseling
van voorspoed en tegenslag, omdat het iemand die alleen maar succes had, uiteindelijk
toch een keer slecht moest vergaan. Hij ried Polykrates aan afstand te doen van iets
waaraan hij buitengewoon gehecht was. Polykrates nam deze waarschuwing ter harte
en besloot zich te ontdoen van een kostbare zegelring met gesneden smaragd. Hij
ging een eind de zee op en wierp het geliefde kleinood overboord. Daarna keerde hij
bedroefd huiswaarts. Enkele dagen later bood een visser de koning een grote vis aan.
In de vis vond de kok de ring. Polykrates berichtte dit aan Amasis, die nu de zekerheid
had dat het met Polykrates slecht zou aflopen en de vriendschap opzegde om zich te
hoeden voor de smart die het ongelukkige einde van een vriend hem zou berokkenen.
Herodotos beschrijft het inderdaad ongelukkige en onwaardige einde van
Polykrates. Hij werd om een of andere reden gehaat door de Pers Oroites, gouverneur
van de stad Sardes. Op uitnodiging van Oroites trok hij met een klein gevolg naar
deze stad om er de schatten te bezichtigen die hem in het vooruitzicht waren gesteld
in ruil voor bescherming tegen de Perzische koning »Kambyses. In Sardes gearriveerd
werd Polykrates op wrede wijze omgebracht. Zijn lijk werd aan een kruis geslagen.
Volgens Herodotos maakte dat einde een verpletterende indruk op zijn tijdgenoten
en op latere generaties.
Polykrates is met name via de uitvoerige beschrijvingen bij Herodotos bekend. Helaas
verschaffen de geringe fragmenten van Anakreons poëzie ons geen nauwkeurig beeld
van diens lofprijzingen op de vorst. Volgens Aristoteles' Politeia was de genoemde
werkverschaffing een blijk van verstandige politiek. De voorman in de Franse
Revolutie, Marat, ontleende aan dat systeem argumenten ter rechtvaardiging van
dwangarbeid en verbeurdverklaring van goederen. Bij andere auteurs is de tiran
voorbeeld van een rijkaard (zo in de Meno van Plato). Plinius Maior vertelt de episode
van de ring in het boek over kostbare stenen van zijn Naturalis historia.
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In de moderne literatuur spreekt het dilemma van voorspoed en noodlot tot de
verbeelding van enkele auteurs. Zo kennen we een ballade van Schiller 1797, een
gesprek in de Imaginary Conversations van Landor 1824-29 tussen Polykrates en
Anakreon en toneelstukken van Hensen 1946 en Blokker 1975 (een televisiestuk
naar Herodotos). De toen pas 19-jarige Korngold baarde in 1916 opzien met de
komische opera Der Ring des Polykrates op eigen libretto over een dirigent die in
verlegenheid geraakt over zijn onophoudelijke succes.
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In de beeldende kunst zijn er slechts enkele werken met scènes uit dit
Herodotos-verhaal. De vondst van de ring in de vis, geschilderd door Fedini, markeert
in de Studiolo van Francesco I 1570-72 in het Palazzo Vecchio te Florence de plaats
waar de vorst zijn ringen bewaarde. Rosa schilderde ca. 1662 in twee doeken de
overhandiging van de vis en de kruisdood.

Gnaeus Pompeius Magnus
(106-48) was de zoon van de militair Gnaeus Pompeius Strabo, onder wie hij in zijn
jeugd diende. Hij was al snel een geliefde persoonlijkheid in Rome. Ploutarchos
vertelt in zijn Pompeius-biografie hoe de innemende Pompeius gedurende zijn hele
carrière door het volk op handen werd gedragen: een factor van betekenis in zijn
levenslange haat-liefdeverhouding met de Senaat.
Als Sulla naar Rome optrekt om »Marius uit te schakelen wordt Pompeius een
politieke factor van betekenis. In Picenum, waar zijn familie veel bezittingen heeft,
brengt hij drie legioenen op de been die hij ter beschikking stelt van Sulla. Deze
aanvaardt zijn diensten en geeft hem de taak op Sicilië en in Afrika af te rekenen
met de resterende aanhangers van Marius. Sulla geeft hem volgens Ploutarchos de
bijnaam Magnus, maar het is waarschijnlijker dat Pompeius die zichzelf op 25-jarige
leeftijd heeft toegemeten in navolging van Alexandros.
Een verwijdering tussen Sulla en de jeugdige Pompeius doet zich voor, als Sulla
hem na zijn successen een triomfale intocht wil weigeren, omdat hij nog niet van
senatoriale rang is. Pompeius verkrijgt volgens Ploutarchos zijn triomf met de
opmerking dat het volk meer is gesteld op een opkomende dan op een ondergaande
zon: een toespeling op de neergaande carrière van Sulla. Na diens dood in 78
ontwikkelt hij zich tot een van de machtigste mannen in Rome. Hij verslaat de laatste
aanhangers van Marius en vervolgens Sertorius, de bevelhebber in Spanje die destijds
de zijde van Marius had gekozen en zich na diens nederlaag had losgemaakt van
Rome. Een belangrijker triomf nog is de definitieve uitroeiing in 66 van de piraten
die zich van de zeeën rond Italië meester hadden gemaakt en zelfs invallen pleegden
op het Italische vasteland.
Vervolgens wordt hem de grote opdracht verleend - in de geslaagde uitvoering
waarvan hij de daartoe uitgezonden consul Lucullus geheel verdringt - de macht te
breken van »Mithridates van Pontos. Door deze taak tot een goed einde te brengen
vestigt Pompeius de Romeinse heerschappij in het Oosten tot aan de grenzen van de
dan bekende wereld. Bij terugkeer naar Rome anticipeert hij op de daar levende
gevoelens als was hij te zeer een absoluut heerser: hij gaat de stad in met het kleine
gevolg van een privé-burger; volgens Ploutarchos betreedt hij de stad voorlopig zelfs
niet. Later volgt de grootste triomftocht die Rome tot dan toe aanschouwd heeft.
Pompeius meent zich nu op een lijn te kunnen stellen met Alexandros wiens gedrag
en uiterlijk hij tracht te imiteren in de gedaante van een ‘Alexander Romanus’.
Zijn relatie met de Senaat blijft gespannen, met name na een vergeefs verzoek om
land voor zijn veteranen. Hij verbindt zich in 60 in een triumviraat met de rijke
Crassus en met »Caesar, wiens dochter Iulia hij huwt. Samen breken ze het verzet
van de Senaat tegen de landuitdeling en bewerkstelligen ze een consulaat voor Caesar.
Ook later houden ze invloed bij de verkiezing van hun welgevallige consuls. Pompeius
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en Crassus forceren tenslotte dat Caesar in Noord-Italië en Gallië buitengewone
volmachten krijgt.
Na enige tijd ontstaan er scheuren in het driemanschap. De band met Caesar wordt
losser door het overlijden van Iulia. Pompeius moet zich het provocerend optreden
laten welgevallen van Clodius Pulcher, die eerder

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

177

Portret van Pompeius, midden 1e eeuw n.C., marmer, 28 cm hoog. Ny Carlsberg Glyptotek,
Kopenhagen. Opvallend is de combinatie van het jeugdige en martiale Alexandros-kapsel met anastole
en bakkebaarden (hier niet zichtbaar) met het weinig heroïsche gezicht met rimpels. De kop gaat terug
op een voorbeeld van ca. 55 v.C.
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het driemanschap een dienst had bewezen door »Cicero in ballingschap te drijven,
maar nu in zijn aanvallen op Pompeius lijkt te worden beschermd of zelfs
aangemoedigd door Caesar. Crassus delft in 53 in Carrhae in de oorlog tegen de
Parthen het onderspit, waarbij hij volgens sommige auteurs een gruwelijk einde vindt
doordat hem als straf voor zijn hebzucht vloeibaar goud in de keel wordt gegoten.
Door dit alles komen Pompeius en Caesar rechtstreeks tegenover elkaar te staan.
Pompeius verzoent zich met de belangrijke senator »Cato Uticensis en laat Cicero
naar Rome terugkeren.
Het verbond tussen Caesar en Pompeius eindigt, wanneer Caesar in 49 weigert
het bevel over zijn troepen neer te leggen. Als Caesar oprukt naar Rome blijkt
Pompeius niet in staat een leger op de been te brengen. Hij vertrekt met een deel van
de Senaat en de magistraten naar Brindisi waar hij nog juist op tijd in zee steekt.
In augustus 49 komt het tot een beslissend treffen bij Pharsalos, waar Pompeius
wordt verslagen. Hij zoekt zijn toevlucht op een koopvaardijschip en besluit asiel te
vragen in Egypte bij de zeer jonge Ptolemaios XIII, die echter wordt bijgestaan door
een driemanschap dat Pompeius niet welgezind is. De nietsvermoedende Pompeius
wordt van zijn schip gehaald. In de sloep repeteert hij de Griekse redevoering die hij
wil voordragen, om dan op het strand, nog juist zichtbaar voor zijn in ontzetting
toekijkende vrouw Cornelia, onverhoeds te worden gedood. Hij wordt begraven door
zijn slaaf en een passant. Zijn hoofd wordt later getoond aan Caesar, die zich walgend
afwendt. Volgens Dio Cassius veinsde hij dit mededogen slechts.
Pompeius is de dominerende figuur van de decennia die volgen op de dictatuur van
Sulla: een tijdvak waarin de macht van de Senaat moet wijken voor die van
legeraanvoerders als Caesar, financiers als Crassus en leiders van politieke benden
als Clodius Pulcher. Pompeius steunt op zijn reputatie als veldheer en op zijn
populariteit bij het volk. De senatoren kunnen, als het gaat om de vraag aan wie de
grote militaire opdrachten toe te vertrouwen, niet om Pompeius heen, die het volgens
Dio Cassius graag doet voorkomen alsof hij deze opdrachten met tegenzin aanvaard
heeft. In werkelijkheid koestert hij zich in zijn populariteit, heeft hij een hoge dunk
van zichzelf en is hij uit op zelfverheerlijking. Hij propageert de vergelijking met
Alexandros en stimuleert kunsten en wetenschappen. De bouw van het eerste
permanente, stenen theater te Rome, bedoeld als eeuwig gedenkteken te zijner ere,
kan slechts worden gelegitimeerd door het te koppelen aan een tempel voor Venus.
De historiografen geven niet hoog op van zijn politieke intelligentie: hij blijkt niet
opgewassen tegen de bliksemsnel en rigoureus opererende Caesar.
Pompeius is een van de eerste Romeinse politici die de kunst als propagandamiddel
gebruiken. Hij laat zich als Alexander Romanus afbeelden met de anastole in het
haar en bakkebaarden. Ook Herakles staat model. De bewondering van de zijde van
Hadrianus leidt tot de vervaardiging van kopieën van zulke beelden in de 2e eeuw.
Het tegen Caesar gerichte epos Pharsalia van Lucanus uit Nero's tijd over de
burgeroorlog heeft ertoe bijgedragen dat Pompeius in middeleeuwse teksten als Li
faits des Romains of I fatti di Cesare als edel mens contrasteert met een negatief
geschilderde Caesar. In de tragedie Sertorius 1622 van Pierre Corneille staat Pompeius
als bondgenoot van Sulla in Spanje tegenover de nobele Sertorius die de zijde van
Marius heeft gekozen. De Pompée van 1643 behandelt, deels naar Lucanus, de
gebeurtenissen na de dood van Pompeius. Diens vrouw Cornelia is de hoofdpersoon

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

in de naar haar genoemde tragedie van Garnier 1574. Zij is het slachtoffer van een
verwoestende burgeroorlog, gelijk aan die welke het Frankrijk van die tijd teisterde
en die in 1572 de slachtingen van de Bartholomeus-nacht had veroorzaakt: een
parallellie die door Garnier niet in dit werk maar wel in andere stuk-
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ken, bijvoorbeeld zijn Porcia-tragedie, met zoveel woorden wordt aangegeven. Ook
La guerre civile van Montherlant 1965, eveneens gebaseerd op Lucanus' epos,
verwerkt de politieke spanningen van de eigen tijd, met name de in 1962
gepacificeerde Algerijnse kwestie.
In de Hollandse schilderkunst van de 17e eeuw is Pompeius enkele malen afgebeeld
als een edele persoonlijkheid. Heerschop vervaardigde voor de raadszaal van
Montfoort 1649 een doek met een gesprek tussen Poseidonios en Pompeius, waarin
de laatste zich ontvankelijk toont voor het ‘zedelijk goede’, zoals het ook de
magistraten betaamt. De voorstelling verwijst naar een bezoek in 62 op Rhodos aan
de oude en aan jicht lijdende filosoof Poseidonios, waarover wordt bericht door
Cicero in de Tusculanae disputationes en door Ploutarchos. Lairesse schilderde in
1688 voor de thans naar hem genoemde zaal aan het Binnenhof (»Scipio Maior) naar
een bericht in Ploutarchos' Sertorius-biografie, hoe Pompeius de brieven van Sertorius
verbrandt om nieuwe politieke onrust te voorkomen. Veel schilderijen zijn naar
Lucanus: bijvoorbeeld Tintoretto's schildering (tweede helft 16e eeuw) van de
terugkeer van Pompeius na de slag bij Pharsalos bij een in onmacht vallende Cornelia.
Op een doek van Mortimer 1776 zien we hoe Pompeius voor de slag bij
Dyrrhachium (Durazzo) in 48 Erichtho raadpleegt, een met de heksen uit
Shakespeare's Macbeth te vergelijken kol die in al haar gruwelijkheid door Lucanus
is beschreven. Panelen uit het atelier van Palma il Vecchio ca. 1510-12 met de dood
van Pompeius en met de aanbieding van diens hoofd hebben misschien deel
uitgemaakt van een serie over het leven van Caesar. Zoboli schilderde in 1724
Pompeius' en Caesars dood op twee bij elkaar behorende doeken. Een niet gedateerde
tekening van Géricault met de dood van Pompeius heeft sommigen ertoe gebracht
een doek uit het begin van de 19e eeuw aan deze schilder toe te schrijven. Het tafereel
van Caesar die zich afwendt van het hem aangeboden hoofd van Pompeius, een
uitdrukking van mededogen van deze overwinnaar, wordt behandeld onder »Caesar.
Duvoisin 1987; Giuliani 1986; Greenhalgh 1981; Herzog 1963; Michel
1967.

Porcia
(ca. 95-42) was de dochter van »Cato Uticensis, die zelfmoord pleegde toen Caesar
aan de macht kwam, en de vrouw van Marcus Iunius »Brutus, die in 44 een komplot
zou beramen tegen Caesar. Als dochter van een gewezen onverschrokken tegenstander
van Caesar en als liefhebbende echtgenote van Brutus was zij ten volle bereid haar
man te steunen, maar zij wilde, aldus Ploutarchos, pas in de geheimen van de
samenzwering worden ingewijd nadat zij zichzelf op de proef had gesteld. Zij bracht
zich met een mes een grote, pijnlijke wond toe en achtte zich toen pas een haar vader
en haar echtgenoot waardige vrouw.
Toen Brutus in de op de dood van Caesar volgende machtsstrijd het onderspit had
moeten delven tegen Octavianus en Marcus Antonius en zich in het zwaard had
gestort, smachtte ook zij naar de dood. Ploutarchos schrijft, Valerius Maximus
citerend, dat zij een tijdlang door haar omgeving daarvan kon worden afgehouden,
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maar dat ze er tenslotte toch in slaagde zich om te brengen, en wel door het inademen
van de damp van gloeiende kolen.
Het heldhaftige optreden van Porcia is beschreven in de Brutus-biografie van
Ploutarchos en in diens traktaat Virtutes mulierum dat is opgenomen in de Moralia.
Hij plaatst haar naast roemruchte vrouwen als »Semiramis, Timokleia (»Alexandros)
en Kamma (een vrouw die door Sinorix, de moordenaar
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van haar man, tot een huwelijk werd gedwongen en die hem ombracht door gif in
de hem aangeboden huwelijksdrank te mengen), en voorts naast groepen vrouwen
uit steden als Argos die in dagen van nood zelf de wapenen opnamen. Deze in later
tijd veel gelezen tekst, die ten doel had de gelijkwaardigheid van man en vrouw aan
te tonen, zal tot de roem van Porcia hebben bijgedragen, evenals de twee paragrafen
die Valerius Maximus aan haar wijdt. In De mulieribus claris ca. 1370 van Boccaccio
demonstreert zij Brutus met haar wonde dat zij hem in de dood zal kunnen volgen
als zijn onderneming mislukt.
Op cassoni (bruidskisten) is Porcia als toonbeeld van een onverschrokken echtelijke
toewijding in de 15e eeuw geschilderd door onder meer Jacopo del Sellaio en Michele
da Verona. In de literatuur van de nieuwe tijd toont zij haar markante karakter voor
het eerst in Julius Caesar 1599 van Shakespeare. Zich erop beroepend dat ze Brutus'
echtgenote is, en dus meer dan zijn tafel- en bedgenote, spreekt ze haar man toe en
overreedt ze hem dat hij moet overgaan tot daden. Krachtig en edel is Porcia ook in
de drama's waarvan zij de hoofdpersoon is en die haar naam dragen, bijvoorbeeld
van Garnier 1568 - met in het voorwoord een expliciete waarschuwing tegen de
verwoestende gevolgen van de burgeroorlog in Frankrijk - en Boyer 1645.

Pyrrhos
(319/18-273), zoon van de koning van Epeiros, Aiakides, die kort na Pyrrhos' geboorte
van de troon werd gestoten. Tijdens deze troebelen werd Pyrrhos in veiligheid
gebracht door Aiakides' dienaren. Bij een woeste rivier gekomen riepen ze de hulp
in van de bewoners van de andere oever door een schriftelijke boodschap aan een
steen of speer te binden en deze over de rivier te werpen. Ze kregen de gevraagde
hulp en ontkwamen met het kind aan hun achtervolgers. De koning van het gebied,
Glaukias, bracht het groot als een van zijn eigen zonen.
Toen Pyrrhos was opgegroeid, viel Glaukias Epeiros binnen en plaatste hij Pyrrhos
daar op de troon. Enkele jaren later kwamen de Epeiroten tegen hem in opstand. Hij
zocht toevlucht bij zijn zwager Demetrios van Phaleron, tiran in Athene, en nam deel
aan de grote slag tegen Ptolemaios I van Egypte bij Ipsos in 302, waarin deze de
overwinning behaalde. Om het vredesverdrag tussen Demetrios en Ptolemaios te
garanderen begaf Pyrrhos zich als gijzelaar naar Egypte. Hij huwde er een dochter
van Ptolemaios en wist zich een zo sterke positie te verwerven dat hij troepen kreeg
om Epeiros te heroveren.
Terug op de troon beraadde hij zich over de mogelijkheid zijn heerschappij uit te
breiden en begaf hij zich in een ingewikkelde machtsstrijd om Macedonië, eerst met
Demetrios, vervolgens met Lysimachos. Zijn streven bleef echter vruchteloos en hij
moest zich terugtrekken in Epeiros.
Een nieuwe kans op expansie deed zich voor in 279, toen Tarente en andere
Zuiditalische steden zijn hulp inriepen tegen Rome. Hij ging gretig in op de
uitnodiging, ondanks de waarschuwing van de wijze Kineas, die hem voorhield dat
het einddoel van al die oorlogen, een aangenaam leven in vrede, voor hem toch ook
zonder al die krijg nu reeds bereikbaar was. In Italië kon hij, ten koste van veel
verliezen overigens, de Romeinen onder consul Laevinus verslaan, mede door het
inzetten van de aan de Romeinen nog onbekende olifanten. Een felle rede van de
blinde Appius Claudius in de Senaat deed vredesonderhandelingen geheel mislukken.
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Daarna kreeg Pyrrhos te doen met »Fabricius, die militair tegen de bekwame strateeg
opgewassen bleek en die zich door hem ook niet liet overbluffen of omkopen. Toen
Pyrrhos later nog eens met veel moeite en zware verliezen de overwinning moest
bevechten - nòg zo'n overwinning zou hem, zei hij, naar
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Baldantonio, De zeer sterke Romeinen tegen Pyrrhos, 1551, aardewerk, diameter 34,6 cm. Rijksmuseum
Meermanno-Westreenianum, 's-Gravenhage. Het in Venetië vervaardigde bord weerspiegelt zowel
in de titel (op de achterzijde aangebracht) als in de iconografie de houding van de Venetianen tegenover
de bewoners van de door hen beheerste gebieden in Griekenland: de Romeinen (= Venetianen) zijn
voorgesteld in harnas en met helm, terwijl de soldaten van Pyrrhos als barbaren naakt of met een
korte tunica zijn weergegeven.
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de ondergang voeren; vandaar de spreekwoordelijke Pyrrhosoverwinning - ging hij
in op een uitnodiging van enige steden op Sicilië, onder meer Syracuse en Gela, om
deze bij te staan in de strijd tegen de Carthagers. Hij kon geen beslissing forceren
evenmin als, na zijn terugkeer op het vasteland, in Italië. Opnieuw zag hij zich
gedwongen terug te keren naar Epeiros.
Hij bleef ook na dit alles aanvalslustig, onder meer tegen de Spartanen. Uiteindelijk
werd hij tijdens schermutselingen in Argos getroffen door een dakpan, geworpen
door een Argolische vrouw, en daarna gedood.
Uit alle beschrijvingen treedt Pyrrhos naar voren als een geduchte condottiere. Velen
noemden hem de beste veldheer aller tijden: via Ploutarchos, Arrianos en Livius
weten we dat dit reeds gezegd was door Antigonos Gonatas en Hannibal. Hij staat
overigens ook bekend als een cultureel geïnteresseerd man, welke eigenschap door
hellenistische en Romeinse auteurs als belangrijk werd beschouwd. Hij zou zelf
traktaten hebben geschreven en aan zijn hof dichters en kunstenaars hebben gehad;
concrete gegevens daarover ontbreken echter.
Pyrrhos liet zich al bij leven portretteren als Alexandros, op wie hij volgens
Ploutarchos ook zou hebben geleken. Om zijn helm heeft hij een krans van eikeloof,
bijvoorbeeld bij een buste uit de Villa dei papiri te Herculaneum uit de 1e eeuw v.C.,
waar hij als voorbeeld van manhaftigheid was opgesteld. Op een schaal uit Zuid-Italië
uit de 3e eeuw v.C. zijn Pyrrhos' olifanten afgebeeld.
In de beeldende kunst van de nieuwe tijd is Pyrrhos vrijwel uitsluitend aanwezig
in relatie met Fabricius. Poussin schildert ca. 1637 hoe de dienaren van Aiakides
zich met het kind Pyrrhos bevinden bij de woeste rivier. Dit doek, bestemd voor
Richelieu, hoort bij een bijbels tegenbeeld in diens collectie: de redding van Mozes
uit de Nijl. Een schilderij van West 1769 voor George III (slechts bekend van een
gravure) waarin de jonge Pyrrhos wordt getoond aan Glaukias, was mogelijk een
toespeling op het lot van de grootvader van de opdrachtgever, die zijn jeugd had
moeten doorbrengen buiten Engeland.
In de opera wordt Pyrrhos opgevoerd in zijn confrontatie met Lysimachos bij
onder meer Scarlatti/Sinibaldi 1681, en in die met Demetrios bij Scarlatti/Morselli
1694 (La forza della fedeltà), Hasse/Metastasio 1732 en Rossini/Viganò-Mombelli
1812. Klinger schreef in 1791 het drama Pyrrhus' Leben und Tod. Simone de Beauvoir
gebruikt in een essay uit 1944 het gesprek tussen Pyrrhos en Kineas als illustratie in
haar betoog over de keuzevrijheid van de mens.

Marcus Atilius Regulus
(† 251 of 250) bekleedde in 267 en 256 v.C. de functie van consul. In het
laatstgenoemde jaar behaalde hij in Afrika enige overwinningen op de Carthagers.
Bij vredesonderhandelingen stelde hij onaanvaardbare voorwaarden die Carthago
de onafhankelijkheid zouden kosten. In een nieuwe strijd werd hij vernietigend
verslagen: deze nederlaag betekende voor de Romeinen de ongelukkige afloop van
de Eerste Punische Oorlog. Regulus geraakte in Carthaagse gevangenschap, maar
de Carthagers lieten hem naar Rome gaan in ruil voor andere Romeinse gevangenen,
met zijn belofte dat hij in gevangenschap zou terugkeren, indien zijn missie zou
mislukken en er aan de Carthagers geen andere gevangenen zouden worden gezonden.

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

Het gezantschap leek dus slechts op de uitwisseling van gevangenen betrekking te
hebben, al meent Livius dat er ook over vrede zou zijn gesproken. In Rome pleitte
Regulus krachtig tegen de ruil, zonder dat hij zelfs maar aan een vredesvoorstel wilde
denken, om daarna naar Carthago terug te keren. Daar stierf hij in gevangenschap.
Gruwzame details over die dood wor-
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den voor het eerst door Cicero verstrekt, met de bedoeling de manmoedigheid van
Regulus nog meer glans te verlenen. Hij zou zelfs de marteldood zijn gestorven in
een met spijkers doorboorde ton.
De talrijke vermeldingen in de Latijnse bronnen getuigen van de grote populariteit
van dit toonbeeld van compromisloze standvastigheid tegenover de Carthagers. Reeds
Naevius en Ennius, later Polybios en Livius roemen hem om die reden. Silius Italicus
beschrijft het dramatische afscheid van Regulus te Rome. Cicero, die in zijn
moraliserende geschriften Regulus vele malen noemt, geeft in De officiis als verklaring
voor Regulus' tegenstand dat het staatsbelang niet gediend zou zijn met het ruilen
van een oude man tegen Romeinen in de kracht van hun leven. Inzake de terugkeer
naar Carthago prijst hij de onwrikbare trouw aan het gegeven woord. Ook Valerius
Maximus ziet hem in het hoofdstuk over plichtsbetrachting als voorbeeld van trouw
aan de afgelegde eed, terwijl in het hoofdstuk over wreedheid zijn marteldood wordt
opgevoerd. Horatius sluit in een lang gedicht in Boek 3 van de Oden aan bij Cicero's
bezinning op de afweging tussen persoonlijk en nationaal belang en verwijt in dat
kader de soldaten uit zijn tijd, dus onder Augustus, dat ze zich zonder verzet door
de vijand gevangen laten nemen. Augustinus prijst in het voetspoor van Cicero Atilius
Regulus, getrouw als deze is aan de eed die hij heeft gezworen bij de goden, zij het
dan valse goden.
Via Florus, Eutropius, Orosius en een anonieme De viris illustribus blijft Regulus'
naam bekend in de middeleeuwen. We vinden hem onder meer bij Otto van Freising,
Vincent van Beauvais, en in de Flores historiarum van Matthew van Westminster
1235. Hij is steeds een toonbeeld van beheersing en beginselvastheid. Boccaccio in
De casibus virorum illustrium ca. 1365 en Lydgate in The Fall of Princes ca. 1435
vervolgen de gedachtengang van Augustinus.
Atilius Regulus komt niet voor in de beeldende kunst van de oudheid, wel in die
van later tijd. Rond 1330 is hij door Simone Martini geschilderd in een verloren
gegane cyclus ‘uomini famosi’ in het Palazzo Pubblico te Siena. In de waarschijnlijk
door Rinaldo Mantovano naar een ontwerp van Giulio Romano 1525-35 gedecoreerde
Sala d'Atilio Regolo van het Palazzo del Te te Mantua bevindt Regulus in het vat
met spijkers zich naast een personificatie van Iustitia (de gerechtigheid in de nakoming
van een eed ook tegenover de vijand). De grote Romein wordt in Rome onder meer
opgenomen in scènes uit de Punische oorlogen in het Palazzo dei Conservatori door
Ripanda, begin 16e eeuw. Beccafumi volgt in zijn decoratie ca. 1525 van het Palazzo
Sergardi te Siena Valerius Maximus door Regulus in de sectie ‘Religione’ te
rangschikken. Rosa schildert rond 1652 de marteldood. In de 18e eeuw gaat de
voorkeur uit naar het thema van het vertrek van een vastberaden Regulus, omringd
door jammerende Romeinse mannen en vooral vrouwen: het werd geschilderd door
onder meer West 1769 (zijn eerste opdracht van de Britse koning George III), Lépicié
1779, Verhaghen 1788 (Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel) en Pajou 1793,
en was het voorgeschreven thema van het concours voor de Prix de Rome 1791. Een
gigantisch doek van de Belgische neoclassicist Van Brée uit 1804 ging verloren; de
schets van dit werk bevindt zich in de Kon. Musea voor Schone Kunsten te Brussel.
Metastasio, wiens libretti in de opera van de 18e eeuw alom tegenwoordig zijn,
schreef in 1740 een tekstboek dat op muziek is gezet door onder meer Hasse 1750
en Jommelli 1752. Regulus, teruggekeerd in de boezem van zijn familie, gaat gebukt
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onder zijn smartelijke plicht, maar zwicht niet voor hun aandrang om in Rome te
blijven. Uiteindelijk tonen de familieleden en het volk begrip voor zijn keuze en
laten ze hem gaan. Een eerdere Regulus-opera is er van Scarlatti 1719. Purcell schreef
in 1692 muziek bij een toneelstuk
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van Crowne. De Engelse literatuur kent een korte evocatie in Paradise Regained
1671 van Milton en een Regulus-drama van Havard 1744, de Franse stukken van
Pradon 1688 en Arnault 1822, de Duitse een tragedie tenslotte van Bressand 1695
(naar Pradon) en een theaterwerk van Collin, dat in 1802 in première ging onder
regie van Goethe.
Mix 1970; Rosenberg 1965; Southard 1979a; Wallace 1967.

Rhodogoune
is de dochter van de Parthische koning Mithridates I. In 140 v.C. werd zij de vrouw
van een krijgsgevangene van haar vader, Demetrios II Nikator. Deze vorst had
voortdurend oorlog gevoerd met Egypte en met de Joden en was vervolgens ten
strijde getrokken tegen de Parthen: officieel om zijn Griekse bondgenoten te helpen,
in werkelijkheid om roem te verwerven. Hij werd onder het mom van
vredesbesprekingen in Parthische gevangenschap gelokt, waaruit hij verscheidene
malen trachtte te vluchten. Niettemin steeg hij na aanvankelijke vernederingen in de
gunst van koning Mithridates. De echtverbintenis met 's konings dochter Rhodogoune
bezegelde deze verhouding.
Demetrios was echter al gehuwd, en wel met de Egyptische prinses Kleopatra die
nu de zijde van de vijanden koos om wraak te kunnen nemen. In deze oorlog stonden
Demetrios en Rhodogoune tegenover Kleopatra en haar nieuwe man, Hiochos Sidetes,
een broer van Demetrios. Na een nederlaag in 132 deed Demetrios een vergeefse
poging om zich met zijn vroegere vrouw te verzoenen, waarna hij een einde aan zijn
leven maakte. De twee vrouwen zouden zich in de krijgshandelingen als leeuwen
hebben geweerd.
Rhodogoune wordt in teksten van Appianos, Iustinus en in de Boeken der
Makkabeeën, die handelen over de genoemde Joodse oorlogen, om haar heldhaftigheid
geprezen. Zij wordt als een toegewijde echtgenote tegenover haar rivale Kleopatra
geplaatst. Voor Dio Chrysostomos is zij, in diens rond 100 n.C. geschreven dialoog
over de schoonheid, slechts een synoniem voor uiterlijke schoonheid.
Dankzij haar heldhaftig gedrag op het slagveld past zij uitstekend in reeksen van
manmoedige vrouwen. Zo werd zij in het paleis van Versailles, in de zogeheten
Antichambre de la Reine die ooit diende als verblijf voor de lijfwacht van de koningin,
in 1673 door Vignon geschilderd in een reeks afbeeldingen (de overige van de hand
van Paillet) van zulke vrouwen: »Artemisia die als vlootaanvoerster Xerxes bijstaat,
»Zenobia in de veldslag met Aurelianus, Hypsikrateia aan de zijde van »Mithridates
en »Cloelia te paard. Pierre Corneille weefde in 1644 rond Rhodogoune een uiterst
gecompliceerde tragedie van liefde en trouw.

Romulus & Remus,
de legendarische stichters van Rome, zijn in alle overleveringen de tweelingzonen
van Rea Silvia (soms Ilia genoemd naar Ilion/Troie). Volgens Naevius en Ennius,
auteurs uit de 3e eeuw v.C., was hun vader Ascanius, zoon van Aeneas. Volgens
anderen was hun vader een zoon van Numitor, de koning van Alba Longa, en waren
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zij langs déze weg afstammelingen van Aeneas, zij het op vele generaties afstand
van de Trojaan. Het meest gangbare verhaal, verteld door onder meer Livius en
Ovidius, zegt dat de koningszoon Amulius zijn oudere broer Numitor had verjaagd
en diens dochter had gedwongen Vestaalse maagd te worden. Zo zou de concurrerende
tak uitsterven.
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Desondanks werd het meisje zwanger - naar eigen zeggen was ze overweldigd door
de god Mars - en beviel ze van de tweeling Romulus en Remus. Amulius gaf opdracht
de kinderen prijs te geven aan het water van de Tiber. Toen het land langs de rivier,
die buiten haar oevers was getreden, weer droogviel, strandde de mand met de
kinderen. De herder Faustulus vond de baby's bij een wolvin die de twee zoogde. Ze
werden door hem en zijn vrouw Acca Larentia grootgebracht.
Volwassen geworden brachten ze Amulius om en installeerden ze hun grootvader
Numitor op de troon van Alba Longa. Zelf koesterden ze de wens een stad te stichten
op de plaats waar ze waren opgegroeid. De tweelingbroers, beiden ambitieus, zagen
uit naar voortekenen die duidelijk moesten maken aan wie de heerschappij zou
toevallen: Remus vanaf de Aventijn, Romulus vanaf de Palatijn. Remus zag, als
eerste, zes gieren, Romulus zag er vervolgens twaalf, zodat ze beiden meenden een
gunstig omen ontvangen te hebben. Toen Romulus begon met de ommuring van de
Palatijn, sprong Remus minachtend over de paar stenen. Daarop werd hij gedood
door Romulus, aan wie daarmee het gezag over het zojuist gestichte Rome toeviel.
De Palatijn werd uitgebouwd, later werden de andere heuvels en de tussenliggende
dalen (met onder meer het Forum Romanum) aan het areaal toegevoegd.
Romulus toonde zich een bekwaam militair aanvoerder in de oorlogen met de
omringende stammen, onder wie de Sabijnen, van wie hij een aantal dochters roofde
om de bevolkingsaanwas in Rome te verzekeren (»Sabijnse maagden). Romulus zou
de Sabijnse vrouw Hersilia tot vrouw hebben gekozen. Later kwam het, mede op
aandrang van deze vrouwen onder aanvoering van Hersilia, tot een vrede tussen
Sabijnen en Romeinen. Romulus en de Sabijnse koning Titus Tatius regeerden
gezamenlijk, totdat de laatste op verraderlijke wijze door de Laurentijnen werd
omgebracht. Over het einde van Romulus wordt verhaald dat hij plotseling, onder
donder en bliksem, door een wolk werd omhuld en van de aarde weggenomen.
Het bovenstaande is naar Livius, die onder meer wordt gevolgd door Ovidius in zijn
Fasti. De relazen van andere historici, onder wie Dionysios van Halikarnassos, komen
in hoofdlijnen met dat van Livius overeen. Ploutarchos maakt voorts gewag van de
Griekse traditie volgens welke Rome is gesticht door en zijn naam heeft gekregen
van een zoon van Odysseus en Kirke. Van de tragedies Romulus en Lupus (Wolf)
van Naevius en van de Annalen van Ennius bleef weinig tot niets bewaard. Als
stichtingsdatum geldt in de traditie 21 april 753. Volgens de Griekse historicus
Timaios zou Rome in 814-813 zijn gesticht, Fabius Pictor nam 748-747 aan.
Al zijn de verhalen rond Romulus en Remus zuiver legendarisch, feit is dat een
van de oudste nederzettingen van Rome op de Palatijn gelegen heeft, zoals
opgravingen hebben uitgewezen. Ook de traditionele chronologie is niet geheel uit
de lucht gegrepen, daar er ook in het archeologisch bronnenmateriaal een
bewoningsfase bekend is die met de ‘Koningstijd’ (ca. 750-500) overeenstemt.
Veel gebruiken en instituties, bijvoorbeeld de Senaat, worden toegeschreven aan
Romulus en zijn tijdgenoten. Ook veel feesten zouden op die tijd teruggaan. Zo
werden de Lupercalia op 15 februari gevierd bij het ‘Lupercal’, de grot aan de voet
van de Palatijn waar de wolvin de jongetjes zou hebben gezoogd. Dit vermoedelijk
als vruchtbaarheidsritueel te kenschetsen feest werd in 494 n.C. getransformeerd in
een Mariafeest.
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In de Romeinse literatuur wordt Romulus gezien als een noodgedwongen
oorlogsvorst die slechts met het zwaard en met harde bestuurlijke hand de
fundamenten van de Romeinse staat kon leggen. Tot een toestand van vrede kwam
het onder Romulus niet, wel onder zijn opvolger »Numa Pompilius die, de vruchten
plukkend van het harde in-
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terne en externe bewind van Romulus, de vrede kon handhaven en de Romeinse staat
kon inrichten.
Uiteraard behoren de verhalen rond Romulus al vroeg tot de motieven in de
niet-officiële en officiële kunst. Rea Silvia is onder meer voorgesteld in schilderingen
in een graf op de Esquilijn eind 3e eeuw v.C.; in de Domus Aurea (het paleis van
»Nero) en in Pompeii, maar ook in reliëfvorm op het luxe gebruiksaardewerk dat
onder de naam terra sigillata bekend staat (1e eeuw v. en n.C.), en op gemmen uit
die tijd. Augustus plaatste haar in het pediment van de tempel voor Mars Ultor van
16 v.C. op zijn Forum Augustum. Op dat Forum stond voorts een beeld van Romulus
met de buit uit de strijd tegen Acro, koning van Caenia, welk beeld we kennen dankzij
een wandschildering in Pompeii en van munten; pendant was een groep van Aeneas,
Ascanius en Anchises. Het vinden van Romulus en Remus is voorts op de Ara Pacis
12-9, een ander propagandamonument van Augustus, voorgesteld. Het fries van de
Basilica Aemilia op het Forum, waarvoor de datering uiteenloopt van de tweede helft
van de 1e eeuw v.C. tot de tijd van Nero, behelst het hele leven van Romulus (nu in
Antiquarium Forum, helaas zeer fragmentarisch). Een Flavisch reliëf stelt de
gelijkstelling met de god Quirinus voor.
De wolvin is een oud motief. Livius meldt dat in 296 v.C. een beeld van het dier
met de tweeling door de Ogulnii was opgesteld bij het Lupercal. De oudste
beelddragers zijn munten uit 269; het motief blijft op het geld tot onder Theodonk
(490-526) in gebruik. De beroemde bronzen wolvin in de Capitolijnse Musea dateert
van ca. 400 v.C., wellicht van na de inval der Galliërs in 387 (»Camillus). Het zou
oorspronkelijk een grafteken met kwaadwerende betekenis kunnen zijn geweest,
vervaardigd door een kunstenaar uit Veii; de jongetjes werden er pas aan het einde
van de 15e eeuw, wellicht door Pollaiuolo, bijgemaakt. De afbeeldingen zijn voorts
talrijk op gemmen en cameeën (bedoeld als gelukssymbool vanwege de eeuwigheid
van Rome) en reliëfs. Grafmonumenten zijn met de wolvin gesierd in vooral de
Romeinse provincies (Balkan en Gallië) ten teken van Romes voorspoed en
eeuwigheid.
Augustinus signaleert de immoraliteit van de broedermoord in het kader van een
betoog over de nietswaardigheid van de Romeinse goden, die immers deze daad
hebben gedoogd. Machiavelli daarentegen verdedigt in Il principe 1513 de moord,
omdat Romulus omwille van het staatsbelang zo moest handelen. Het buitengoed
Rheinsberg van Frederik de Grote heette ‘Remusberg’ op grond van de mythe dat
Remus naar het noorden was gevlucht om daar een nieuw rijk, en wel dat van Frederik,
te stichten. Amulius en Numitor van Voltaire uit 1706 is een fragment van een drama
naar Livius over de redding van de tweelingen.
In de beeldende kunst van de middeleeuwen zijn de verhalen rond Romulus en
Remus zeldzaam. Een ivoor in de Vaticaanse Musea uit de 9e eeuw toont de zoging
door de wolvin met erboven Christus aan het kruis: het Roomse rijk is op het
Romeinse gegrondvest, maar is er tegelijkertijd letterlijk en figuurlijk aan
bovengeschikt. Vanaf de renaissance is de tweeling, en met name Romulus, aanwezig
in tal van cycli te Rome die, dikwijls ter benadrukking van de continuïteit van de
geschiedenis van het oude en het bestaande Rome of Italië dan wel van de ouderdom
van het geslacht van de opdrachtgever, scènes geven uit die vroegste geschiedenis.
Het geldt bijvoorbeeld voor een mogelijk aan Luzio Romano toe te schrijven cyclus
in het Palazzo Angelo Massimo uit het midden van de 16e eeuw, en voor een decoratie
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van onbekende hand ca. 1555 in het Palazzo Ricci-Sacchetti. De Cavaliere d'Arpino
bracht tussen 1595-99 vijf taferelen uit de vroegste geschiedenis van Rome aan in
de Sala Maggiore van het Palazzo dei Conservatori, met twee voorstellingen uit het
levensverhaal van Romulus, en voorts met het gevecht tussen de »Horatii en de
Curiatii, de
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schaking van de Sabijnse maagden en, als element van pietas tegenover deze
krijgshaftige scènes, de instelling van het college van Vestalinnen door Numa
Pompilius. Buiten Rome is er een nauwelijks nog zichtbare 15e-eeuwse cyclus van
onbekende hand in de Loggia van het Palazzo Trinci te Foligno en zijn er in de 16e
eeuw cycli met Romulus & Remus-taferelen onder meer in de Villa Imperiale in
Terralba bij Genua (Cambiaso ca. 1565) en in het Palazzo Magnani te Bologna (de
gebroeders Carracci ca. 1589). Siena, dat door Senes, een zoon van Romulus, zou
zijn gesticht, kent voorstellingen van de tweeling naar het Romeinse voorbeeld, onder
meer een bronzen wolf van Lorenzo Turini 1429-30 dat het model vormde voor veel
kleine beeldjes.
Pietro da Cortona's schilderij ca. 1643 met de overhandiging door Faustulus van
Romulus en Remus aan Acca Larentia was een van de drie doeken die deze schilder
bijdroeg aan een reeks van tien schilderijen ter decoratie van de Galerie van het Hôtel
de La Vrillière te Parijs. Met uitzondering van een door Reni geschilderde ontvoering
van Helena hadden alle stukken betrekking op de Romeinse geschiedenis; en op
Poussin na, die voor de Galerie »Camillus en de schoolmeester van Falerii leverde,
waren alle betrokken schilders Italianen.
Ricci 1706-08 en Houbraken eind 17e eeuw (Rijksmuseum Amsterdam) schilderden
de vondst van de kinderen door Faustulus, Rubens 1617-18 de voeding door de
Capitolijnse wolvin. In de Audienzzimmer van de Residenz te Würzburg bracht
Bellucci in 1715 Romulus en Remus in een plafondschildering. Ingres schilderde in
1812 Romulus met de trofeeën van Acro in het Quirinaal te Rome, bestemd om dienst
te doen als residentie voor Napoleon I en zijn zoon, de beoogde koning van Rome.
In de andere kunsten komen Romulus en/ of Remus nauwelijks voor. Hasse
componeerde ter gelegenheid van het huwelijk van aartshertog Leopold in 1765 een
opera op een libretto van Metastasio over Romulus en Hersilia. De film van Corbucci
1962 over de broederstrijd (DUEL OF THE TITANS) stijgt in kwaliteit en in getrouwheid
aan de historiografische teksten (hier vooral Livius en Ploutarchos) uit boven de
gemiddelde peplum-film.
Binder 1964; Dulière 1979; Schauenburg 1966; Zanker 1987.

De Sabijnse Maagden
speelden een belangrijke rol in het conflict tussen het opkomende Rome onder
»Romulus en de naburige Sabijnen. De inwoners van Rome kampten met een
vrouwentekort en bleven daardoor verstoken van nageslacht. De nabuurstammen
blokkeerden evenwel huwelijken van hun vrouwen met de Romeinen evenals met
de vele andere mannen die uit de omgeving tot de stad waren toegelaten. Romulus
organiseerde een groot feest ter ere van Neptunus en nodigde daarvoor de Sabijnen
en andere nabuurstammen uit, die met hun vrouwen en dochters massaal kwamen
opdagen. Op een bepaald teken stortten de Romeinen zich tijdens het feest, dat op
de plaats van het latere Circus Maximus zou hebben plaatsgevonden, op de jonge
vrouwen. De mannen van de naburige stammen trokken zich verbitterd terug, maar
de geroofde vrouwen konden het, naar Livius verzekert, al snel goed vinden met hun
ontvoerders, uitstekende minnaars en echtgenoten als dezen bleken te zijn.
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Enige tijd later kwam het tot felle gevechten tussen de Romeinen en de Sabijnen,
die er dankzij het verraad van »Tarpeia in waren geslaagd het Capitool te bezetten.
Toen de finale confrontatie tussen de twee stammen zich aftekende, wierpen de
destijds ontvoerde Sabijnse vrouwen zich onder aanvoering
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van Romulus' echtgenote Hersilia met hun Romeins-Sabijnse kinderen tussen de
strijdende partijen. De strijders werden door deze interventie zozeer geroerd dat het
tot vrede kwam en zelfs tot een gezamenlijke regering van Romulus en de Sabijnse
vorst Titus Tatius over de twee volkeren.
Een en ander wordt op sobere wijze verhaald door Livius en omstandiger door
Ploutarchos in zijn Romulus-biografie. Dio Cassius schildert op dramatische wijze
hoe de vrouwen, jammerend, de kleren opengereten, zich in de strijd mengen. De
roof was volgens Livius gevolg geweest van het feest, volgens Ploutarchos noodzaak;
het gebruik dat een Romein zijn bruid over de drempel van zijn huis moest dragen,
zou een reminiscentie van de schaking zijn. Ook Appianos zegt dat de Sabijnse
mannen er door de smekende vrouwen van werden overtuigd dat de Romeinse mannen
destijds niet uit begeerte, maar uit noodzaak tot de ontvoering waren overgegaan.
Augustinus laat zich in zijn De civitate Dei de kans niet ontgaan om de spot te drijven
met de Romeinse betrachting van het ‘ius et bonum’.
Het verhaal van de roof van de Sabijnse vrouwen, beroemd element in de
stichtingslegende van Rome, is opgenomen in het fries van de Basilica Aemilia
(»Romulus & Remus). In de nieuwe tijd is de ontvoering een vaak terugkerend motief.
Op cassoni zou het tafereel kunnen worden verstaan als verwijzing naar liefdesdrang
dan wel naar de herkomst van het voorgeslacht. De ontvoering leent zich ook voor
het vooral in de 16e eeuw populaire motief van de raptus (schaking), zoals men dat
ook terugvindt in afbeeldingen van bijvoorbeeld Hades en Persephone. Naar verluidt
zou het beeld van Giambologna 1582, dat een ereplaats kreeg in de Loggia dei Lanzi
te Florence, vooral zijn bedoeld als een kunstige ‘figura serpentinata’, en pas achteraf
de benaming ‘Sabijnse maagdenroof’ hebben gekregen. Het beeld bleef populair en
komt onder meer voor op het doek ‘Atelier van een beeldhouwer’ van Van den
Bossche ca. 1700. Tot de raptus-traditie behoorde ook een verloren gegaan wassen
beeld van Adriaen de Vries, door Jan Muller ca. 1594 in drie gravures vastgelegd.
De Italiaanse schilderkunst kent vele tientallen panelen en doeken met de
maagdenroof, van Genga ca. 1500-03, Sodoma ca. 1511 en Pietro da Cortona ca.
1629 tot Giordano (tweemaal ca. 1680-90), Ricci 1700-01 en Tiepolo ca. 1722. In
de fresco-reeks van de Cavaliere d'Arpino 1595-99 in het Palazzo dei Conservatori
te Rome maakt de gebeurtenis deel uit van een reeks scènes uit de vroegste
geschiedenis van de stad, zoals ook in die van de gebroeders Carracci 1596 in het
Palazzo Magnani te Bologna en van Cambiaso ca. 1565 in de Villa Imperiale te
Terralba. In de Lage Landen zijn er werken van onder meer Rubens ca. 1635 (een
schets ca. 1617-18 voor een beoogde pendant van een naar zijn ontwerp geschilderde
interventie door de vrouwen, bleef onuitgevoerd) en Willem van Mieris 1698, in
Frankrijk Poussin tweemaal ca. 1635 en 1637-38 en Doyen ca. 1759, in Duitsland
Rottenhammer begin 17e eeuw en Schönfeld (driemaal 1640, 1670). Thornhill
schilderde de ontvoering in 1706 in de ‘Sabine Room’ in Chatsworth in Engeland.
Ook voor tuinbeelden bleek het motief geliefd, getuige een groep van Jan Xavery
begin 18e eeuw voor de ‘Oude Hof’ in Den Haag en van Räntz en Schnegg in Schloss
Fantaisie 1750-52 bij Bayreuth (op de sokkel zijn daden van Herakles uitgebeeld).
Verhoudingsgewijs spaarzaam afgebeeld is het tafereel van de tussenbeide komende
en vredestichtende Sabijnse vrouwen. Na afbeeldingen op cassoni en op doeken van
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onder meer Guercino 1645 (voor La Vrillière, zie »Romulus & Remus) en Vincent
1781 vindt deze traditie een hoogtepunt en afsluiting in het werk van David 1799.
Enlèvement 1979; Germer/Kahle 1986.
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Jan Muller, Roof van een Sabijnse maagd, ca. 1594, gravures, ca. 42 × 28 cm. Museum voor Schone
Kunsten, Boedapest. De gravures behoren tot een reeks van drie aanzichten van een verloren gegaan
wassen beeld door Adriaen de Vries.
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Sappho
(ook Psappho) is een van de weinige ons bekende dichteressen uit de Griekse oudheid.
Ze leefde rond 600 v.C. in Mytilene op Lesbos als telg van een adellijke familie.
Herodotos verhaalt over een van haar broers dat deze zoveel geld spendeerde aan de
beroemde hetaere Rhodopis dat hij door zijn zuster in een gedicht met schimpscheuten
werd overladen.
In de literatuur wordt zij in verbinding gebracht met een jongeman, Phaon, een
uit de mythologie afkomstige figuur, aan wie uit dank voor bewezen diensten door
Aphrodite bijzondere schoonheid was verleend. Omdat de liefde van Sappho door
de jongeman niet werd beantwoord, pleegde de dichteres, aldus het verhaal, zelfmoord
door zich van de Leukadische rots in zee te werpen.
Het werk van deze in de hele oudheid geliefd gebleven dichteres is helaas slechts
in fragmenten overgeleverd. Het bestond vooral uit epithalamia (bruidsgedichten)
voor meisjeskoren en uit lyrische verzen. Het had als centraal thema de
vergankelijkheid van de jeugd. Van de dichter Alkaios, een vermoedelijk met haar
bevriende plaatsgenoot, zijn verzen in een vergelijkbare stijl bekend. Sappho, die
getrouwd zou zijn geweest met een zekere Kerkylas en een dochter met de naam
Kleïs had (wellicht het meisje dat in de fragmenten wordt aangesproken als ‘dierbare
dochter’), heeft mogelijk een soort internaat gedreven waar meisjes werden
toevertrouwd aan een aristocratische dame en zo tot hun huwelijk als het ware in
familieverband leefden. Met deze meisjes ging zij, blijkens de gedichten en andere
bronnen, hartstochtelijke vriendschappen aan.
Sappho's leefwijze en seksuele geaardheid hebben in de loop der eeuwen veel stof
tot discussie gegeven. Seneca behandelt de ‘kwestie’ in een van zijn Epistolae.
Maximus van Tyros maakte in de 2e eeuw n.C. een, overigens onjuiste, vergelijking
met de kring van mannen rond »Sokrates. In de Byzantijnse Suda, een soort
encyclopedisch werk uit de 10e eeuw, is van twee Sappho's sprake: een ‘goede’ en
een lesbische, dus ‘kwade’. Deze discussies herleven in de nieuwe tijd met een fel
essay van Bayle 1695. Tot in onze eeuw circuleren dubbelzinnige interpretaties die
ten onrechte een verhouding van vader en dochter of een zuiver pedagogische band
in de verzen lezen - maskeringen die Burnier, in een opstel uit 1981, nog tot
verontwaardiging brengen. Het is immers zonneklaar dat hier een van de vroegst
bekende lesbische dichteressen aan het woord is die met een aantal van haar meisjes
liefdesrelaties heeft onderhouden.
Een vroege behandeling van het thema van Sappho en Phaon, in Menandros'
Leukadia uit de 4e eeuw v.C., is ons bekend uit een vermelding bij Strabo. Het verhaal
keert terug in een ‘brief’ van Sappho in de Heroides van Ovidius en in een van de
Dodengesprekken van Loukianos.
In de beeldende kunst van de oudheid zijn er enkele fictieve portretten in de vorm
van vaasschilderingen (met Alkaios, ca. 500), beelden en mozaïeken (bijv. Mytilene,
3e eeuw n.C.) bekend. De episode met Phaon was in de zogenaamde Basilica
Sotterranea bij de Porta Maggiore te Rome in stucreliëf voorgesteld aan het begin
van onze jaartelling; de functie van het gebouw is nog niet goed verklaard en men
denkt aan een cultusruimte waarin de sprong van Sappho de bevrijding van de ziel
voorstelt.
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Sappho's werk vond veel navolging, zo reeds bij Catullus in zijn epithalamium.
In de 19e eeuw vinden we talrijke reminiscenties in de vorm van vertalingen,
bewerkingen en ‘reconstructies’ van haar gedichten. Omtrent haar leven en leefwijze
is er enerzijds de voor een lesbische liefde weinig ruimte latende traditie van het
verhaal met Phaon, ten vervolge op Ovidius en Loukianos. Lyly gaf het verhaal reeds
in een op divertissement gericht stuk uit 1584, met als gelukkige ontknoping
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een vereniging van de twee gelieven. Verri spint in 1780 rond het tweetal een roman
die grote beroemdheid kreeg. Grillparzer voert haar in zijn toneelstuk uit 1818 op
als een hoogstaande dichteres die afdaalt naar een aardse liefde en vervolgens geschokt
is als zij afgewezen wordt. In gedichten van Lamartine 1816 en Leopardi 1822 is zij
een kuise vrouw die niet kan huwen met Phaon en

Sappho op de Leukadische rots, ca. 40-45 n.C., stucreliëf, 3 m breed. Basilica Sotterranea bij de Porta
Maggiore, Rome. Rechts staat Sappho met één voet op de rots. Een gevleugelde Eros duwt haar naar
beneden, waar in zee de nimf Leukotheia haar met een opengespreid zeil opwacht. Links in het water
een Triton met vissestaartpoten en een andere rots met Phaon. Daarboven is een rots met (een beeld
van) Apollo, de beschermer der kunsten, voorgesteld. De functie van de onderaardse ruimte is nog
onduidelijk: gedacht wordt aan een funeraire ruimte of aan een verzamelplaats voor leden van de
neopythagoreïsche leer. In beide gevallen stelt de sprong van Sappho de bevrijding van de ziel van
het aardse gewicht voor.

zelfmoord pleegt. Verwantschap met deze visie tonen enkele kunstwerken waarin
Sappho Alkaios afwijst: Chassériau 1849 en Alma Tadema 1881. Opera's rond het
tweetal zijn er van onder meer Van Bree/Van Lennep 1834, Pacini/Cammarano 1840
en Gounod/Augier 1851.
Van de andere traditie, waarin Sappho een hartstochtelijk minnende, lesbische
vrouw en
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dichteres is, getuigt onder meer een gedicht in het geruchtmakende Les fleurs du mal
1857 van Baudelaire en The nightingale en A Pilgrimage of Pleasure 1863-64 van
Swinburne, die in later werk (On the cliffs 1879) overigens een ander beeld oproept.
Swinburne's eerste Sappho-gedichten inspireerden de later om zijn homoseksualiteit
veroordeelde schilder Solomon tot een schilderij 1864 met het liefdespaar Sappho
en Erinna, een dichteres die in laat-antieke literatuur in verbinding wordt gebracht
met Sappho. Een lascieve Sappho is te vinden in gedichten van Verlaine 1867 en
1886, Lorrain 1885, Louÿs in Chanson de Bilitis 1894 en Kloos 1882-83 (publikatie
1893). Deze Tachtiger voerde in een toneelstuk 1879, mogelijk in navolging van
Morris 1868-70, de lesbienne op naast Rhodopis, de geliefde van Sappho's broer.
Sappho verschijnt ook veelvuldig in de literatuur van de 20e eeuw, onder meer
bij Rilke in gedichten uit 1905 en 1907. In de Nederlandse letterkunde komt zij voor
in Couperus' novelle De rots 1913 (de fatale sprong als achtergrond bij een fictieve
zelfmoord op Lesbos) en in gedichten van Van de Woestijne 1907, Boutens (Carmina
1912), Gerhardt (o.a. De hovenier 1961) en Faverey (o.a. Zijden kettingen 1983).
Een aan Sappho toegeschreven gedicht speelt een rol in Cirkel in het gras van Oek
dejong uit 1985.
David brengt Sappho en Phaon bijeen in zijn schilderij uit 1809. De dood van de
dichteres komt voor bij Gros 1801, enkele malen bij Moreau (1872 en 1884), verder
bij Ary Renan 1893 en Khnopff 1912. Treurend om de onbereikbare Phaon is zij
voorgesteld in beeldhouwwerken van Dannecker 1802, Bourdelle (vijfmaal tussen
1887-1925, o.a. Utrecht en Antwerpen), Pradier 1848 (Salon 1852) en in een schilderij
van Delaunay 1876. Een triomferende dichteres is zij daarentegen in een beeld van
Clésinger 1858. Representante van de vrouwelijke artistieke en intellectuele
vermogens is Sappho met haar lier (naast Penelope aan haar tapijt en Aspasia te
midden van Griekse filosofen) in een plafondschildering van Michel Corneille eind
17e eeuw in de antichambre van de koningin te Versailles.
Van Erp Taalman Kip 1988; Von Heintze 1966; Kolsteren 1981; Robinson
1924; Rüdiger 1933.

Sardanapal(l)os,
de historische Assurbanipal, in de bijbel Asnappar, een der laatste koningen van
Assyrië, zou hebben geleefd in de 7e eeuw v.C. Naar een Griekse legende bracht hij
zijn dagen overwegend door te midden van zijn eunuchen en vrouwen. In zijn harem
ging hij dikwijls als vrouw gekleed en amuseerde hij zich met bezigheden als het
spinnen van wol. Door make-up en kleding zou hij nog maar moeilijk als man
herkenbaar zijn geweest. De liefde bedreef hij met mannen èn vrouwen. Deze
buitenissige levenswandel bracht de aanvoerders van zijn lijfwacht, Belesys en
Arbakes, ertoe met de Perzen en Meden tegen hem in opstand te komen. Sardanapallos
geraakte in de strijd tegen de opstandige aanvoerders aan de verliezende hand en
werd uiteindelijk langdurig belegerd in de stad Ninos. Toen hij het uitzichtloze van
zijn situatie inzag, richtte hij in zijn paleis een enorme brandstapel op en kwam hij
met al zijn eunuchen, vrouwen en schatten om.
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Zijn naam was in de oudheid verbonden met verwijfdheid, en wel de specifiek
oosterse, die de Griekse en Romeinse cultuur voortdurend bedreigde: Diodoros,
Ovidius in zijn Ibis en Augustinus laten zich in deze geest scherp uit. Aristoteles
noemt in zijn Ethika Nikomacheia de naam erger dan het scheldwoord zwijn. Een
bepaald Dionysos-type in de beeldhouwkunst uit ca. 360 v.C. is naar hem genoemd:
de god is voorgesteld als een man met lange baard en statige houding, ge-
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huld in een dunne mantel die het hele lichaam bedekt. Deze betiteling komt voort
uit de inscriptie op een kopie in de Vaticaanse Musea en zou samenhangen met een
associatie met het karakter en de levenswandel van Dionysos.
Volgens de overlevering - met name Diodoros naar een verloren gegaan traktaat
van Ktesias - was er voor Sardanapallos een groot grafmonument opgericht dat
Alexandros in 333 bij Babylon zou hebben bezocht. Een door vele auteurs, onder
wie Cicero in zijn Tusculanae disputationes en Augustinus, geciteerde inscriptie op
de tombe zou hebben gesproken over de vergankelijkheid van rijkdom.
Behoudens vermeldingen van Sardanapallos als toonbeeld van verwijfdheid of
verwekelijking in de middeleeuwse literatuur (bijvoorbeeld in de in cyrillisch schrift
gestelde Kroniek van Manasse uit de 12e eeuw en de Confessio amantis van Gower
1390) en emblematiek, begint het thema pas te leven vanaf het begin van de 19e
eeuw. Van groot belang daarbij is een toneelstuk uit 1821 van Byron, uitdrukking
van Epicureïsche idealen waarin vrede en genot meer in tel zijn dan oorlog en glorie.
Met het einde in zicht zendt Sardanapallos iedereen heen; alleen de bijzit Myrrha,
die met haar meester in een haat-liefdeverhouding leeft, wenst te blijven en met hem
te sterven. Deze stofbehandeling vinden we in enkele toneel- en muziekbewerkingen
terug, onder meer in een cantate van Berlioz 1830, een concertstuk van Berton 1882
en opera's van Litta/Rotondi 1844 en Joncières/Becque 1867. In deze traditie gold
Sardanapallos naast »Elagabal voor auteurs als Gautier, Flaubert, Wilde en Huysmans
als het toonbeeld van de dandy, in positieve èn negatieve zin, en als mannelijke
pendant van femmes fatales als »Semiramis en »Kleopatra.
Het beroemde en op de Salon van 1828 schandaal verwekkende doek van Delacroix
1827, waarop wordt afgebeeld hoe Sardanapallos zijn concubines en paarden laat
neersteken, berust op een eigen inventie van de schilder en is door Byron geïnspireerd.
Een kleinere versie stamt uit 1844.
Alazard 1963; Farwell 1958; Goedegebuure 1987; Johnson 1960; Spector
1974.

Gaius Mucius Cordus Scaevola
heeft zijn bijnaam Scaevola (‘linkshandige’) te danken aan een heldendaad in 507
v.C. Hij kon de vernederende belegering van Rome door de Etrusken onder Porsenna
niet verdragen en begaf zich met toestemming van de Senaat heimelijk in het
vijandelijke kamp om deze te doden. Hij wist door te dringen tot bij de koninklijke
troon, maar kon niet uitmaken wie van de twee rijk uitgedoste heren Porsenna was.
De man die hij daarop neerstak bleek de secretaris van de vorst te zijn.
Scaevola werd gegrepen en bedreigd met de vuurdood. Om te tonen hoe weinig
het lichaam telde als de eer en het vaderland op het spel stonden, stak hij zijn
rechterhand in het vuur en liet deze verbranden. En hij bezwoer dat talloze Romeinen
met evenveel moed als hijzelf bereid waren hun leven te wagen om Porsenna om te
brengen. De koning was zeer onder de indruk en schonk de moedige Romein de
vrijheid. Hij knoopte zelfs vredesonderhandelingen aan, die leidden tot beëindiging
van de oorlog.
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Het verhaal, uitvoerig verteld door Livius, is ook te vinden bij Florus en Dionysios
van Halikarnassos. Bij de laatste ontbreekt de episode van de hand in het vuur en
volstaat, om Porsenna afdoende te imponeren, de enkele mededeling dat driehonderd
Romeinen gereedstaan voor nieuwe aanslagen. Bij Valerius Maximus geldt Scaevola's
daad als exemplum van ‘patientia’, het verduren van smart, zoals ook een jeugdige
dienaar van Alexandros geen krimp geeft en zijn werk voortzet als er
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Agostino Rubini, G.B. Ghellini als Mucius Scaevola die zijn hand in het vuur steekt, 1582-84, stuc,
ca. 150 cm hoog. Teatro Olimpico, Vicenza. De figuur maakt deel uit van de aankleding van de
toneelfaçade van het door Andrea Palladio kort voor zijn dood in 1580 voor de Accademia Olimpica
ontworpen theater. De leden werden voorgesteld in de gedaante van antieke personages.
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door een ongelukje vurige kolen op zijn arm zijn terechtgekomen.
De heldendaad van Scaevola die voor de moed van de Romeinen zijn hand in het
vuur stak, is door de eeuwen heen beroemd en spreekwoordelijk gebleven. De
machtige familie Loredan in Venetië liet een stamboom maken die terugging tot deze
held. Scaevola is geen belangrijk onderwerp geworden in de literatuur. Een drama
van Ryer 1646 oogstte geen succes in Parijs. Het toneelstuk van Feith 1794 getuigt
van diens tegen de Oranjes gerichte houding.
In de beeldende kunst geniet het tafereel een grote populariteit. Alleen al in Rome
zijn te noemen een klein reliëf in de bronzen deur van Filarete ca. 1440 voor de
Sint-Pieter, een schildering van Pinturicchio in de Palazzina della Rovere-Colonna
ca. 1490, een schildering door een onbekende schilder eerste kwart 16e eeuw in de
Villa Turini-Lante (nu in het Palazzo Zuccari) en de door Luzio Romano e.a. tegen
1545 voltooide beschildering van de Sala della Biblioteca van de Engelenburcht. In
de Sala dei Capitani van het Conservatorenpaleis werd hij rond 1590 geschilderd
door Laureti. In een van de hoeken van het door Pietro da Cortona 1633-39
geschilderde plafond in de grote zaal van het Palazzo Barberini is Scaevola
representant van de Fortitudo. Elders zijn afbeeldingen te noemen in de Loggia del
Capitaniato te Vicenza (een plafondschildering van Fasolo 1572, die daarnaast ook
de martiale daden van onder meer »Curtius, »Horatius Cocles en »Manlius Torquatus
afbeeldde), in een van de vertrekken van Anna van Oostenrijk in het Louvre
(plafondschildering van Romanelli 1655-56) en in Schloss Weikersheim bij Würzburg
(stucplafond van Schwitt 1598). In deze laatste decoratie zijn de andere toonbeelden
van virtus »Regulus, de »Horatii, Curtius, »Fabius Maximus en Manlius Torquatus.
Guercino maakte voor La Vrillière 1646-49 een doek dat de opdrachtgever echter
niet heeft bereikt.
In de Noordelijke Nederlanden is de heldendaad te zien op de in 1543-45 geplaatste,
door Colijn de Nole vervaardigde schouw in het Oude Stadhuis te Kampen. Scaevola
symboliseert daar de patriottische moed, Coriolanus het uiteindelijke respect voor
de eigen staatsgemeenschap, »Curius Dentatus de onbaatzuchtigheid. In de door Jan
Erwen Aertsz ca. 1540 vervaardigde koorbanken van de Grote Kerk te Dordrecht
zijn de heldendaad en de daaropvolgende triomftocht de enige profaan-historische
voorstellingen in een grote reeks christelijke en allegorische afbeeldingen.
Schilderijen zijn er onder meer van Mantegna ca. 1490, Tintoretto 1545, Poussin
1643-45, Schönfeld ca. 1670, Le Brun ca. 1643, Tiepolo eenmaal tussen 1725-30 en
eenmaal 1753, Anwander ca. 1755 en Dumont ‘Le Romain’ voor de Salon van 1747.

Publius Cornelius Scipio Africanus Maior
(235-183) onderscheidde zich voor het eerst in de slag bij Pavia tegen Hannibal,
gedurende de Tweede Punische Oorlog, door zijn vader Publius Cornelius Scipio uit
de strijd te redden. Toen na de voor de Romeinen catastrofaal verlopen slag bij
Cannae in 216 een groep jonge patriciërs overwoog Italië te verlaten, dwong hij hen
onder bedreiging met de dood trouw aan Rome te zweren. Nadat zijn vader en zijn
oom in Spanje het onderspit hadden gedolven tegen de Carthagers en op het slagveld
de dood hadden gevonden, werd Scipio ondanks zijn jeugdige leeftijd in 210 tot
opperbevelhebber in Spanje benoemd. Alleen enige oudere senatoren achtten hem
daarvoor te onervaren en verzetten zich tegen de benoeming. In vier jaar tijd wist hij
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de vijand uit Spanje te verdrijven. Na het innemen van Carthago Nova (nu Cartagena),
hoofdstad van de Punische provincie in Spanje, toonde hij een edel karakter door
afstand te doen van
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een als deel van de buit hem toekomend meisje, een inwoonster van deze stad.
Bij zijn terugkeer in Rome nam hij het standpunt in dat de Carthagers niet langer
moesten worden bestreden in Italië en dat het strijdtoneel moest worden verlegd naar
Afrika. Zijn visie kreeg ondanks verzet van »Fabius Maximus de overhand. Bekleed
met consulaire bevoegdheden landde hij in 204 in Afrika, waar hij mocht rekenen
op steun van Masinissa (»Sophoniba & Masinissa). Zijn successen maakten de
Carthagers zo ongerust, dat ze Hannibal terugriepen uit Italië. Een gesprek tussen
de twee grote tegenstanders, in een ‘woordelijk verslag’ te vinden bij Polybios en
Livius, bleef zonder resultaat. Zo kwam het tot de grote krachtmeting bij Zama in
202, waarin beide aanvoerders van hun grote strategische talent blijk gaven en Scipio
uiteindelijk de overwinning behaalde. Scipio legde de Carthagers uiterst strenge
vredesvoorwaarden op en keerde terug naar Rome waar hem een grote triomftocht
ten deel viel, uitvoerig beschreven door Livius en Appianos. Ook werd hem het
predikaat Africanus verleend.
In het Oosten opereerde hij daarna aan de zijde van zijn broer Lucius Cornelius
Scipio, die vanwege hun beider triomfen in de strijd tegen Antiochos III de erenaam
Asiaticus toegekend kreeg. De geschiedschrijvers situeren in deze jaren een
ontmoeting met de naar het hof van Antiochos uitgeweken Hannibal. Ze melden
voorts dat Scipio zich beginselvast toonde, toen Antiochos hem wilde chanteren met
het leven van zijn zoon, die door de koning gevangen was genomen. Antiochos,
vervuld van bewondering voor Scipio's standvastigheid, liet de jongeman tenslotte
zonder meer vrij.
Toch was voor Scipio na zijn terugkeer in Rome geen schaduwloos bestaan
weggelegd. Kandidaten die door hem voor het consulaat waren voorgedragen, leden
een nederlaag en zijn pleidooien voor een versterking van de macht van de Senaat
riepen tegenstand op. Zelfs moesten hij en zijn broer zich in processen verweren
tegen beschuldigingen als zouden ze zich in de door hen veroverde gebieden op
onrechtmatige wijze hebben verrijkt en zich hebben laten omkopen door Antiochos.
Verhaald wordt hoe Scipio zich tot geen ander verweer verwaardigde dan een
verwijzing naar zijn verdiensten en levensloop, en hoe hij zelfs de beweerdelijk
belastende documenten in het openbaar zou hebben verscheurd. Verbitterd trok hij
zich in 187 in vrijwillige ballingschap terug op zijn landgoed te Liternum, waar hij
vier jaar later zou overlijden.
De familie der Scipionen behoort tot de meest vooraanstaande van de Republiek. Zij
leverde vele hoge magistraten en stond een culturele bloei na. Al vroeg stimuleerde
zij de navolging van de Griekse cultuur, hetgeen aversie veroorzaakte, onder meer
bij »Cato Censorius. In die nieuwe gedachtenwereld past een verheerlijking van de
gestorven familieleden: Scipio Africanus Maior groeit dan ook reeds kort na zijn
dood uit tot een fabuleuze held. De door zijn zoon »Scipio Minor in de clan
opgenomen Griekse historicus Polybios gaf daar een belangrijke aanzet toe. Andere
historici die uitgebreid over hem schrijven zijn Livius, Appianos, Diodoros Sikoulos
en Silius Italicus.
In het kader van verheerlijking passen anekdoten die zijn deugden en kwaliteiten
illustreren, evenzeer als mythologiseringen. Zo wordt door Gellius verteld over de
verwekking van Scipio door een slang. Aldus zou Scipio van goddelijke afkomst
zijn; een identiek verhaal is bekend over Augustus. Tot de in de historiografie steeds
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terugkerende motieven behoren zijn optreden tegenover de tot desertie neigende
jonge Romeinen en het redden van zijn vader op het slagveld. Ook het bewust gekozen
isolement te Liternum werd een topos. Cicero geeft in zijn hele werk blijk van een
grote verering voor Scipio - bewonderaar van de Griekse cultuur, uiterst zelfbewust
en aristocratisch politicus en groot veldheer - en voert hem op
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in tal van dialogen. Hij ontwikkelt zijn vertoog over de vriendschap (De amicitia)
aan de hand van de diepe vriendschap tussen Scipio en Laelius, die jarenlang zijn
politieke en militaire rechterhand was. Ook door Valerius Maximus wordt hij
voortdurend ten voorbeeld gesteld, steeds in prijzende zin.

Sebastiano Ricci, De zelfbeheersing van Scipio, ca. 1705, doek, 114 × 137 cm. Windsor Castle,
Windsor. Links van Scipio wijst de vader naar het meisje, rechts knielt de verloofde. Rond de troon
staat het Scipio Maior ten geschenke aangeboden vaatwerk.

Toch bevat de historiografie ook de weerklank van ergernis die er bij de tijdgenoten
geweest moet zijn over Scipio's arrogantie. Polybios acht het nodig te betogen dat
Scipio niet arrogant, slechts zelfbewust was. Tegenover de kennelijke spot over de
beweerde goddelijke inspiratie van Scipio - een mystifi-
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catie die deze zich graag liet aanleunen - prijst hij het beroep op deze relatie met het
goddelijke als een verstandige daad ter versteviging van het gezag en trekt hij een
vergelijking met het beroep van »Lykourgos op de goddelijke afkomst van diens
wetgeving.
De veruit bekendste anekdote, zowel in de oudheid als in later tijd, betreft de
houding van de jeugdige Scipio tegenover het meisje dat hij na de inname van
Carthago Nova had kunnen krijgen. De bekendste vertelling is die van Livius. Het
mooie meisje komt als krijgsgevangene Scipio toe, de door haar ouders aangeboden
geschenken worden door de veldheer grootmoedig afgewezen en het meisje zelf
wordt ongeschonden ter beschikking gesteld van haar verloofde Allucius. Met deze
daad weet Scipio de bewoners van de stad aan zich te binden. Het edelmoedige
optreden - in de historiografie te vinden bij Silius Italicus, Appianos en Dio Cassius
- wordt in de moraliserende literatuur en in de dichtkunst van de oudheid tientallen
malen geprezen als toonbeeld van beheerste omgang met de macht, van magnanimitas
(grootmoedigheid) waarmee men de overwonnenen beter aan zich bindt dan met
geweld, en van continentia of abstinentia: beheersing van seksueel verlangen en
(vanwege de afwijzing van de geschenken bovendien) van verlangen naar geld en
rijkdom.
Petrarca is na de oudheid de eerste auteur die een belangrijke plaats inruimt voor
deze Scipio. Als grote republikein en als grondvester van de suprematie van Rome
over de landen aan de Middellandse Zee is hij in de ogen van de dichter een geschikt
instrument voor de opwekking van een Italiaans bewustzijn. Hij werkte vanaf 1338
tot in de jaren vijftig aan zijn Latijnse epos Africa waarin Scipio Africanus Maior
de hoofdpersoon is. Enkel al het bericht dat hij dit epos aan het schrijven was en dat
het de stijl van Vergilius' Aeneis zou hebben, leidde ertoe dat hij in 1341 op het
Capitool werd gelauwerd als dichter. Het werk bleek echter niet in de smaak te vallen,
bleef onvoltooid en geraakte in een betrekkelijke vergetelheid. Petrarca bezingt de
daden van Scipio vanaf de verovering van Spanje tot de slag bij Zama en de terugkeer
naar Rome, inclusief het Sophoniba-verhaal. Dat Petrarca, die Livius volgt, zich
spiegelt aan de structuur van de Aeneis, is overal merkbaar. Vergelijkbaar met de
postume verschijning van Anchises aan zijn zoon Aeneas laat hij Scipio een droom
krijgen waarin zijn vader verschijnt. Deze schetst de wereldheerschappij die voor de
Romeinen zal zijn weggelegd, wanneer ze de overwinning op Hannibal zullen hebben
behaald, en laat hem vooruitzien naar de grote veroveringen van Marius, Pompeius,
Caesar, Augustus, Vespasianus en Titus. Tijdens de terugreis naar Rome houdt de
dichter Ennius aan Scipio voor dat hij veel later een Homeros zal vinden die waardig
is zijn daden te bezingen: Petrarca.
In zijn wel succesrijke gedichtencyclus Trionfi (na 1352) plaatst Petrarca Scipio
als toonbeeld van kuisheid tegenover Caesar die zich overgeeft aan Kleopatra: een
verwijzing naar Scipio's continentia. Dat beeld vinden we ook in De viris illustribus.
In de beeldende kunst van de oudheid is Scipio niet voorgesteld, behalve in de
vorm van imaginaire portretten. In de schilderkunst van de nieuwe tijd geniet het
continentia-tafereel blijkens de honderden geregistreerde kunstwerken een
buitengewone populariteit. Het tafereel is, vanaf de 16e tot in de 18e eeuw, een vast
onderdeel van het repertoire van de historie-schilders. Zo komt het meermalen voor
in het oeuvre van Veronese rond 1565, Ricci viermaal tussen 1700 en 1713, de kring
van Rubens, Van den Eeckhout viermaal tussen 1650 en 1670, Pittoni (enige malen
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ca. 1730-35), Jordaens enkele malen midden 17e eeuw, Frans Francken II 1617 en
1640, Restout 1728 en 1750, Tiepolo (o.m. een fresco ca. 1743 in de Villa Cordellina
bij Vicenza, in een combinatie met Dareios' familie bij »Alexandros) en Steen o.m.
ca. 1670. Ten minste eenmaal komt het tafereel voor in het oeuvre van Van Mander
(1600, Rijksmuseum Amsterdam), Jan Brueghel 1609 (de scè-
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ne zeer klein in een landschap), Van Dyck ca. 1620, Cornelis de Vos ca. 1630, Poussin
1643-45, Van Noordt 1672 (Rijksmuseum Amsterdam), Heiss 1679, Lemoyne 1727,
Troy 1728, Crespi 1730, Wachters ca. 1730-40, Conca ca. 1720, Allan 1774, West
ca. 1776, Breul 1788, Reynolds 1789 en Verhaghen 1805 (Stedelijk Museum Leuven).
Brenet 1787 behoort tot de weinigen die afbeelden hoe de zoon van Scipio door
Antiochos aan zijn vader wordt teruggegeven.
Ook in decoratiecycli is Scipio veelvuldig aanwezig, blijkens context of inscriptie
vrijwel steeds vanwege zijn zelfbeheersing en grootmoedigheid ten opzichte van het
meisje. Dit geldt voor de 14e-eeuwse decoratie te Padua, voor die van de Anticapella
te Siena begin 15e eeuw en van de Cambio te Perugia (Perugino ca. 1500), voor het
houtsnijwerk van Van Soest in de raadzaal te Lüneberg en voor de Sala dei Imperatori
1531-32 in het Palazzo del Te in Mantua; voorts voor decoraties van Pietro da Cortona
1633-39 op het plafond in het Palazzo Barberini te Rome (»Fabius Maximus) en in
zijn beschildering 1641-42 van de Sala di Venere in het Palazzo Pitti te Florence;
voor de Wahlstube in Frankfort in een stuk van Abraham de la Rue 1632, voor de
Römersaal te Riegersburg, voor Romanelli's decoratie 1655-59 van de appartementen
van Anna van Oostenrijk in het Louvre, voor anonieme 16e-eeuwse fresco's in het
sterfhuis van Petrarca te Arquá en voor die van Ricci 1706 in het Palazzo Marucelli
te Florence (»Fabricius), en voor een van de door de Poolse koning Poniatowski in
1767 bestelde schilderijen (»Skylouros). In de Villa Emo bij Padua schilderde Zelotti
ca. 1550 de continentia in combinatie met de dood van »Verginia, in het huis van
Samuel Bernard te Parijs combineerde Troy 1728 deze met een »Coriolanus. De
scène had ook onderdeel moeten uitmaken van een in 1765 bestelde cyclus van vier
doeken voor het paleis te Choisy, waarin voorts »Traianus, Augustus en Marcus
Aurelius, maar Lagrenée kwam niet tot uitvoering van zijn aandeel. De combinatie
van Scipio met het tafereel waarin »Alexandros Kampaspe schenkt aan Apelles,
onderstreept de continentia-betekenis die ook wel aan deze laatste gebeurtenis is
gegeven: Genga in de Villa Imperiale te Pesaro ca. 1530 en Dürer in het stadhuis te
Neurenberg na 1521 (verloren gegaan). In de residentie van Ludwig X te Landshut,
tegen het midden van de 16e eeuw gedecoreerd door Bocksberger de Oudere, Refinger
e.a., staat Scipio afgebeeld met Caesar en Kleopatra: deze wendt zich af van Scipio,
bij wie ze immers toch maar kansloos geweest zou zijn, en keert haar boezem naar
Caesar, die ze wel kon verleiden. Het is een illustratie van de tegenstelling die is te
vinden in de Trionfi van Petrarca. De Neue Residenz te Bamberg bezit een serie
Brusselse tapijten van ca. 1650 met een aantal Syphax-taferelen en een Triomf van
Scipio.
Ook in de Noordelijke Nederlanden is de continentia van Scipio aanwezig in
openbare gebouwen. Hardenstein maakte in 1653 een schoorsteenstuk voor de
burgemeesterskamer te Deventer, een anoniem kunstenaar rond 1770 een schilderij
voor de vergaderzaal van de Tienraden te Breda. Lairesse schilderde in opdracht van
het Hof van Justitie van Holland, Zeeland en West-Friesland in 1684 de
continentia-scène voor de naar hem genoemde Lairesse-zaal op het Binnenhof, en
bracht daarnaast - zoals ook Beccafumi ca. 1525 in het Palazzo Bindi-Sergardi te
Siena - een andere Scipio-scène in beeld: het aan de jonge Romeinen afdwingen van
de eed. De raadsheer die het programma ontwierp, liet Lairesse ook de heldendaad
van »Horatius Cocles schilderen alsmede enkele, in de beeldende kunst verder
nauwelijks voorkomende taferelen: »Pompeius die de brieven van Sertorius verbrandt,
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en Lucius Papirius Cursor die een zekere Quintus Fabius, die met succes maar
eigenmachtig slag had geleverd met de vijand, ter verantwoording roept en hem de
doodstraf aanzegt, maar hem uiteindelijk genade zal schenken: een verhaal van
gestrengheid èn clementie (naar Livius).
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Tenslotte - chronologisch gezien een van de laatste specimina - is Scipio's continentia
onderwerp van een van de twee uitgevoerde fresco's (de andere betreft »Scaevola;
beoogd was echter een serie van acht antieke geschiedenissen) van Appiani 1813 in
de residentie van de onderkoning voor Napoleon te Milaan, Eugène de Beauharnais.
In de vorstelijke entrees, die in de 16e eeuw in toenemende mate werden gestileerd
naar de door de klassieke auteurs beschreven triomftochten en waarbij de route werd
gedecoreerd met afbeeldingen van grote helden uit de oudheid zoals Alexandros en
Caesar, moet ook Scipio Maior herhaaldelijk hebben gefigureerd. Zo maken de
bronnen melding van Scipio-afbeeldingen bij de entrees van 1535 en 1536 in Napels
en Rome van Karel V, die na zijn overwinningen in Turkije wel werd geprezen als
de ‘derde Africanus’. Ook in een andere bij uitstek voor vorsten bestemde kunstvorm,
de tapijtweefkunst, is Scipio dikwijls aanwezig. Veel tapijten gaan terug op twee
series kartons van Giulio Romano uit het begin van de 16e eeuw en zijn in Brusselse
ateliers geproduceerd tussen 1520 en 1670. Ook de acht fresco's met scènes uit het
leven van Scipio (inclusief de verwekking door een slang) in het Conservatorenpaleis
te Rome, in de eerste helft van de 16e eeuw vervaardigd door schilders uit de
omgeving van Daniele da Volterra en Perino del Vaga, gaan deels terug op deze
tapijtontwerpen. Voor Scipio's optreden in verband met Hannibal en Sophoniba wordt
naar die figuren verwezen.
Reeds in 1558 verscheen een helaas verloren gegaan Nederlands toneelstuk van
Willem van Haecht te Antwerpen. Een stuk van Desmarets 1639 werd ca. 1649
vertaald door Jan Lemmens en genoot in de Nederlanden een redelijk succes getuige
enkele herdrukken. In de muziek kennen we verscheidene opera's over het Spaanse
meisje van Cavalli/Minato 1664 en, op een libretto van Zeno, van Scarlatti 1714,
Caldara 1724, Galuppi 1746 en Graun ca. 1730; minder frequent is het
Noordafrikaanse deel van Scipio's expeditie: Galuppi/Vanneschi (Scipione in Africa)
1741. Een film van Gallone 1937 over Scipio Maior past in de propaganda van het
Mussolini-bewind rond de oorlog in Abessinië.
Bernardo 1962; Buist 1975; D'Astier de la Vigerie 1907; Hunter 1916;
McCann 1931; Mirimonde 1948; Snoep 1970; Van Thiel/Miedema 1978.

Publius Cornelius Aemilianus Scipio Africanus Minor
(186-129), zoon van Aemilius Paullus, werd door adoptie opgenomen in het geslacht
van de Scipionen en daarmee werd hij kleinzoon van »Scipio Africanus Maior. Hij
onderscheidde zich in de strijd tegen de Carthagers in Spanje; daarna deed hij dienst
als militaire tribuun in Afrika. Hij toonde er zich, in het begin van de Derde Punische
Oorlog, niet alleen een moedig en bekwaam krijgsheer maar ook een goed diplomaat,
die erin slaagde de verdeling van het rijk van de Romeinse bondgenoot Masinissa
(»Sophoniba & Masinissa) na diens dood in 149/8 onder diens zonen te regelen.
Ondanks zijn relatief jeugdige leeftijd werd hij aangewezen als bevelhebber van de
Romeinse troepen die tegen Carthago zouden optrekken.
Hij wist Carthago te verzwakken door de stad aan de landzijde af te sluiten en de
haven te blokkeren. Het graven van een nieuwe haven en de bouw van nieuwe schepen
baatten de Carthagers niet meer, toen Scipio er in 146 in slaagde de stad binnen te
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dringen. Overeenkomstig de uit Rome ontvangen bevelen maakte hij de stad met de
grond gelijk, hoewel hij bittere tranen weende bij het zien van de verwoesting van
deze grootse stad.
Na een diplomatieke missie in het Oosten werd hij naar Spanje gezonden om een
einde te maken aan de ongelukkig verlopende strijd
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tegen Numantia. Hij herstelde de tucht onder de gedemoraliseerde troepen en hongerde
de steeds onafhankelijk gebleven stad uit. Pas na negen maanden, in de zomer van
133, capituleerde zij; haar viel hetzelfde lot ten deel als Carthago. Terug in Rome
trotseerde Scipio de onder het volk heersende stemming door de moord op Tiberius
»Gracchus, zijn zwager toch, voor juist te verklaren. Met roem overladen trok hij
zich terug uit het openbare leven om zich op zijn landgoed te Gaeta, dikwijls in
gezelschap van zijn vriend Gaius Laelius, te wijden aan de studie van de filosofie en
de staatsinrichting. Ook de Arkadische edelman en geschiedschrijver Polybios en de
stoïcus Panaitios verkeerden in zijn kring.
In zijn politieke interventies verzette hij zich tegen de hervormingsbeweging die
nu onder aanvoering stond van Gaius Gracchus. Toen Scipio in 129 dood in bed
werd aangetroffen, kwam op Gracchus en zijn aanhangers de verdenking te rusten
dat ze Scipio hadden laten wurgen.
De meeste gegevens over Scipio zijn te vinden bij Polybios en Appianos. De latere
literatuur heeft van Scipio Minor evenals van Scipio Maior een ideaal beeld
geschapen: een intelligente, in militaire en politieke zaken onverschrokken, vrijgevige,
in de Griekse cultuur gedrenkte aristocraat. Belangrijk is de genoemde vriendschap
met de eerste Griek die de geschiedenis van Rome tot onderwerp nam, Polybios.
Levenslange vriendschap verbond hem ook met Laelius, die literaire kringen
patroniseerde.
Vele malen stelt Valerius Maximus deze Scipio ten voorbeeld, onder meer in het
hoofdstuk ‘de disciplina militari’ (over de zuivering van het kamp in Spanje van
handelaren en prostituées, en de bestraffing van deserteurs), in een reeks voorbeelden
van zelfvertrouwen (hoe hij al op zeer jeugdige leeftijd in Spanje en in de strijd tegen
de Carthagers succes had), en in de verhandeling over vrijmoedig optreden (hoe hij
tegen de stemming onder het volk in staande hield dat Tiberius Gracchus terecht
omgebracht was). Ook Cicero spreekt zijn hele werk door lovend over deze Scipio.
In boek 6 van De republica uit 54-52 laat Cicero Scipio verhalen hoe hem na zijn
aankomst in Afrika zijn voorvader Scipio Maior in een droomgezicht verschijnt en
hem zijn lotsbestemming beschrijft. Het gesprek tussen de beide Scipionen, bekend
als het Somnium Scipionis, handelt over vele onderwerpen waaronder de indeling
van de kosmos, lichaam en ziel, en het gelukzalige hiernamaals waarin voor de jonge
Scipio een plaats is weggelegd, die hij echter pas zal kunnen innemen nadat hij aan
zijn verplichtingen jegens familie en vaderland voldaan heeft. Dit Somnium Scipionis
genoot in de middeleeuwen grote bekendheid, getuige de meer dan honderd
manuscripten die bewaard zijn gebleven. Vooral het commentaar van Macrobius ca.
400 die de tekst in christelijke zin had geduid, vond verbreiding. Zo wordt
herhaaldelijk naar de droom van Scipio verwezen in de 13e-eeuwse Roman de la
rose en beschrijft Chaucer in The House of Fame 1379-80 hoe hij, in een droom
meegevoerd naar grote hoogten, hoger steeg dan Scipio die in diens droomgezicht
hel, hemel en aarde nog goed had kunnen waarnemen.
Een opmerkelijke eenling in de literatuur van de nieuwe tijd, waarin voor Scipio
slechts een bijrol is weggelegd, is een tragedie van Cervantes ca. 1600: Numancia.
In dit stuk toont Scipio zich hard en onverbiddelijk tegenover de langdurig belegerde
Numantijnen, die zich begeven in een heroïsche collectieve zelfmoord. Een
verschijning zegt Scipio de komst aan van Filips II, die zal heersen over een groter
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rijk dan het Romeinse imperium. Carthago's vernietiging is in 1960 verfilmd door
Gallone. Mozart componeerde in 1772 een jeugdwerk, Il sogno di Scipione, op een
libretto van Metastasio 1743 waarin Cicero gevolgd wordt. Een opera van
Scarlatti/Zeno 1714 handelt over Numantia.
In de beeldende kunst treedt Scipio zowel
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in de oudheid als daarna slechts sporadisch op. Wel figureert hij in de illustraties bij
Cicero's Somnium. Een paneel van Rafaël 1500-01 met een dromende jongeman is
lange tijd beschouwd als een afbeelding van Scipio Minor, maar wordt nu gezien als
een weergave van Scipio Maior.
Van Lohuizen-Mulder 1977.

Semiramis,
volgens de legenden een dochter van de godin Derketo, werd te vondeling gelegd in
de woestijn, waar ze overleefde doordat duiven haar voedden. Ze werd gevonden
door de herder Simmas, die haar grootbracht als zijn eigen kind. Later werd ze de
vrouw van Onnes (ook wel Menones), die namens de Assyrische koning Ninos het
gezag uitoefende over de stad Niniveh. Haar schoonheid en vooral haar verstandige
raadgevingen die de Assyriërs hielpen de stad Baktra in te nemen, trokken de aandacht
van Ninos, die geheel in haar ban raakte. Onnes wilde haar ondanks 's konings beloften
en dreigementen niet afstaan en pleegde tenslotte zelfmoord, waarna de ambitieuze
Semiramis de vrouw werd van de koning en hem een zoon schonk, Ninyas. Aldus
Diodoros Sikoulos die het verloren gegane geschrift Persika van Ktesias citeert.
Volgens een ander verhaal echter, door Diodoros toegeschreven aan Athenaios, zou
Semiramis haar carrière zijn begonnen als concubine in het paleis van Ninos.
Ook van het vervolg van het verhaal bestaan verschillende versies. Volgens onder
meer Aelianus stond Ninos het koningschap voor vijf dagen af aan zijn vrouw, een
termijn die voor Semiramis lang genoeg was om haar man de macht te ontnemen en
hem te doden of althans gevangen te zetten. Ploutarchos volgt in De amore deze
versie. Iustinus maakt van deze perfide machtsgreep geen gewag. Hij verhaalt slechts
dat na het overlijden van de koning Semiramis, beducht dat zij als vrouw zich niet
zou kunnen handhaven, enige tijd vermomd ging als haar zoon Ninyas, om haar eigen
gedaante pas weer aan te nemen toen ze zeker was van haar positie.
Zij zet de veroveringen van Ninos voort en bouwt een van haar residenties,
Babylon, uit tot een fabuleuze stad. Sommige antieke auteurs, onder wie Strabo,
schrijven haar ook de aanleg van de hangende tuinen, een van de Zeven
Wereldwonderen, toe. Zij bracht haar rijk tot bloei door de aanleg van wegen en
bevloeiingskanalen. Haar manhaftigheid wordt door Valerius Maximus geïllustreerd
met het verhaal dat ze eens, toen ze hoorde dat in Babylon een opstand dreigde,
ijlings het toilet-maken onderbrak om pas weer aandacht aan haar uiterlijk te besteden
toen de opstand onderdrukt was.
Semiramis is niet alleen vanwege haar voor een vrouw ongehoord machtige positie
de geschiedenis ingegaan, maar ook vanwege haar onmatigheid in de liefde. Zo zou
ze regelmatig kloeke mannen uit haar leger in haar bed hebben genood en deze
minnaars bij het ochtendgloren hebben laten ombrengen. In deze karakterkleuring
past dat haar dood het gevolg zou zijn geweest van haar tegennatuurlijke passie voor
haar zoon. Toen deze dat niet langer kon verdragen, vermoordde hij zijn moeder bij
het graf van Ninos. Een variant, waarin van deze incest niet wordt gerept, luidt dat,
wanneer Ninyas tegen haar conspireert, zij hem vergeeft en de kroon overdraagt,
terwijl ze zelf de gedaante van een duif aanneemt en wegvliegt naar goddelijke sferen,
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een traditie die weerklank vindt in Loukianos' De Dea Syria en Ovidius'
Metamorfosen.
Semiramis is een historisch-mythische verbeelding van Sammuramat die in de 9e
eeuw v.C. invloed op de Babylonische vorsten uitoefende. In het Oosten leeft zij
voort als een legendarische prinses, onder meer in de ge-
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daante van Sheherazade in de Sprookjes uit 1001 nacht. De incest en andere vormen
van seksuele bandeloosheid krijgen in de vroegchristelijke traditie bij Orosius en
Augustinus zoveel reliëf dat Semiramis als grote zondares kan terugkeren in Dantes
Inferno en bij Petrarca (Familiarum rerum libri). Wreed en pervers is zij ook in het
toneelstuk van Manfredi 1593: boden snellen af en aan om te verhalen hoe Semiramis
na de moord op haar echtgenoot uit begeerte naar haar zoon ook Ninyas'

Edgar Degas, Semiramis ziet toe op de bouw van Babylon, ca. 1861, doek, 151 × 258 cm. Musée
d'Orsay, Parijs.

vrouw en kinderen doodt, en hoe vervolgens Ninyas zijn moeder en zichzelf ombrengt.
Zijn het incestmotief en de vermoording door Ninyas nog aanwezig in het stuk van
Virués 1609, ze ontbreken in het tweedelige werk van Calderón 1653 (La Hija del
Aire, De dochter van de lucht): Semiramis sterft uiteindelijk op het slagveld, geplaagd
door de herinnering aan de door haar gepleegde moorden. Nobeler is Semiramis bij
Desfontaines 1647: de verhouding met Ninyas, aan-
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gegaan zonder dat zij weet dat het haar zoon is, wordt afgesloten met haar zelfmoord,
en de moord op Ninos is een wraakneming voor een gedwongen huwelijk. Het laatste
element is ook aanwezig bij Gilbert 1647 en keert terug in het libretto van Zeno voor
de opera van Aldovrandini 1701. De incest in onwetendheid en de daaropvolgende
zelfmoord domineren de tragedie van Crébillon 1717. Bij Voltaire 1748 toont
Semiramis zich tegenover een doodgewaande maar teruggekeerde Ninyas vol berouw
over de moord op Ninos; niettemin wordt zij later, in het halfduister van de grafkelder
van Ninos, omgebracht door Ninyas, die niet zijn moeder wil doden, maar meent
een van haar vroegere handlangers tegenover zich te hebben. Semiramis komt daarna
vooral voor bij de symbolistische of decadente auteurs rond en na 1900. Zo schreef
Péladan een toneelstuk in 1897 en dichtte Valéry een ‘mélodrame’ in 1934, op muziek
gezet door Honegger. Een in 1933 postuum gepubliceerd fragment van Hofmannsthal
volgt Calderón.
In de 17e eeuw zijn er opera's van Cesti/Moniglia 1667 en van Ziani, een priester
die in 1670 het Semiramis-thema gebruikt voor een vrolijke schets van de Venetiaanse
zeden. In de 18e eeuw maakt het thema vooral opgang door een veelgebruikt libretto
van Metastasio, waarin Semiramis poseert als haar zoon Ninyas, maar die gedaante
tenslotte aflegt en dan wordt bevestigd in haar koninklijke macht: opera's van onder
meer Vinci 1729, Porpora 1729, Jommelli 1741, Gluck 1748, Sacchini 1764, Salieri
1782, later nog Meyerbeer 1819 en Rossini 1823. Het ‘melodramma tragico’ van
Rossini/Rossi 1823 volgt Voltaire, bij wiens stuk Gluck in 1765 een muzikale
pantomime componeerde.
In de beeldende kunst van de nieuwe tijd is Semiramis vooral aanwezig als
fabuleuze en krijgshaftige vorstin. Haar afbeeldingen in een aantal fresco- en
tapijtreeksen vooral in de 15e eeuw gaan terug op haar presentatie als een van de
‘Neuf Preuses’ of ‘The Nine Worthy Women’ (»Tomyris). Een aantal malen wordt,
soms herkenbaar naar Valerius Maximus, geschilderd hoe Smiramis zich gereedmaakt
voor de strijd: Pietro da Cortona ca. 1620-24, driemaal Guercino ca. 1624 en 1645,
Backer 1669 (Frans Halsmuseum Haarlem) en in de tweede helft van de 18e eeuw
onder meer Rode en Mengs. Giordano schilderde in 1689 voor de echtgenote van de
Spaanse koning Karel II tweemaal een krijgshaftige Semiramis te paard. Andere
scènes zijn er van Reni ca. 1631 (Semiramis door Ninos gekroond) en uit dezelfde
tijd van Conca (Semiramis bij het graf van Ninos door Ninyas gedood). Verschillende
episoden uit haar leven zijn ook te vinden op een tapijtreeks (Conservatorenpaleis
te Rome) uit het Brusselse atelier van Wauters midden 17e eeuw. Degas schilderde
ca. 1861 hoe zij de bouwwerkzaamheden in Babylon in ogenschouw neemt.
De aan Semiramis toegeschreven hangende tuinen werden in de 18e eeuw een
enkele maal in sprookjesparken ‘gereconstrueerd’, bijvoorbeeld op het buiten
Sanspareil bij Bayreuth rond 1745, waar ook enige Odyssee-episoden zijn vereeuwigd,
en in het verdwenen Keurvorstelijke Slot te Berlijn door Elsholtz rond 1657. Het
motief is overigens al vanaf de middeleeuwen in de literatuur en beeldende kunst
aanwezig, onder meer omdat in het Speculum humanae salvationis (»Kyros)
Semiramis, die vanaf haar hangende tuinen haar koninkrijk overziet, werd opgevoerd
als prefiguratie van Maria die het rijk Gods aanschouwt.
Binder 1964; Ehrmann 1964; Eilers 1971; Haun 1949; Pettinato 1985.
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Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v.C.-65 n.C.), evenals de dichter Lucanus geboren in Cordoba, was de zoon
van Lucius Annaeus Seneca en Helvia. Hij bekwaamde zich in de voetsporen van
zijn strenge vader in de retorica. Uit zijn verbanning door Caligula, die volgens Dio
Cassius afgunstig was op zijn redenaarskunst, werd hij teruggeroepen door Agrippina
Minor, om te worden belast met de opleiding van de jonge »Nero. In de eerste jaren
van Nero's keizerschap verwierf de retor, filosoof en literator - die al een aantal
tragedies op zijn naam had staan en in zijn traktaat De clementia aan Nero een soort
vorstenspiegel had voorgehouden - zich een sterke bestuurlijke positie en een groot
vermogen. Na de dood van Agrippina en van zijn medestander Burrus verzwakte
zijn positie. Hij trok zich in 62 terug op zijn landgoederen om zich te wijden aan zijn
filosofische en literaire geschriften, waaronder de bewaard gebleven Epistulae
morales.
Verdacht van medeplichtigheid aan de samenzwering van Piso, volgens Dio Cassius
terecht, volgens Tacitus onbewezen, moest hij zich op bevel van Nero het leven
benemen. Tacitus geeft een dramatische beschrijving van de gang van zaken; soberder
is Dio Cassius. Een centurio brengt het keizerlijke bevel over aan Seneca, die zijn
in jammerklachten uitbarstende vrienden vermaant en hen herinnert aan zijn wijze
lessen omtrent de aanvaarding van het lot. Zijn vrouw Paulina wil met hem sterven
en beiden snijden de polsaders door. Daarna overreedt hij, vrezend dat de smart van
de een de moed van de ander zal aantasten, zijn echtgenote ertoe van hem afscheid
te nemen en in een ander vertrek uit het leven te scheiden. De oude man verliest te
langzaam bloed, en als ook een beker gif niet tot een snelle dood leidt, neemt hij een
heet bad dat zijn einde bespoedigt. Nero laat uit vrees voor een te grote volkswoede
Paulina's zelfmoord tegenhouden. Zij zal haar man enkele jaren overleven.
Tacitus en Suetonius stellen Seneca als edele gestalte lijnrecht tegenover Nero,
Dio Cassius daarentegen is uitgesproken hatelijk. Seneca wordt beschuldigd van
overspelige verhoudingen met Germanicus' dochter Iulia en Agrippina, geschilderd
als een op geld en macht beluste intrigant wiens gedragingen strijdig zijn met zijn
leerstellingen, en er zelfs van beticht de aanstichter te zijn geweest van Nero's moord
op Agrippina.
Vanaf de late middeleeuwen tot in de barok heeft Seneca een uitstekende reputatie.
De traditie van ‘Seneca Christianus’ zegt dat hij zou hebben gecorrespondeerd met
Paulus; zijn sterven werd vergeleken met de passie van Christus. Deze laatste gedachte
vinden we onder meer bij Rubens' vriend Lipsius 1604 en in anonieme drama's voor
jezuïetencolleges in Zuid-Duitsland in de 18e eeuw. Zijn reputatie als stoïsch schrijver
en denker berust voorts op zijn tot in de 18e eeuw zeer invloedrijke tragedies, op
zijn morele geschriften en op Tacitus' beschrijving van zijn sterven. Dit sterven staat
centraal in een aantal toneelstukken: onder meer Tristan l'Hermite 1644, Lohenstein
1665 (Epicharis), Creutz 1754 en E. Chr. von Kleist 1758. De goede reputatie van
Seneca vindt weerklank tot in onze tijd: zo voert de DDR-auteur Hacks in 1980 Seneca
op als individu tegenover de kapitalistische samenleving. Voor Diderot en andere
18e-eeuwse auteurs is Seneca evenwel niet van een zelfde nobelheid als Sokrates,
omdat hij al te zeer in de kwade reuk van Nero is blijven staan. Ook in
L'incoronazione di Poppea van Monteverdi/Busenello 1642 is voor Seneca een
weinig glorieuze rol weggelegd.
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In de beeldende kunst van de oudheid is Seneca, behalve in een enkel portret, nooit
voorgesteld. De oudste afbeelding van de zelfdoding is waarschijnlijk een miniatuur
van rond 1200. Het portret in houtsnijwerk in de koorbanken van de kathedraal in
Ulm door Syrlin ca. 1470 behoort tot een portretreeks met onder meer Cicero en
Empedokles. In de eerste geïllustreerde editie van
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Noël Hallé, De dood van Seneca, 1750, doek, 154 × 122 cm. Museum of Fine Arts, Boston. Het hoofd
van Seneca is naar het vroeger als Seneca geïnterpreteerde antieke beeld van een oude visser (nu
Louvre, Parijs) gemodelleerd. Links bezwijmt Paulina.
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Boccaccio's De mulieribus claris uit 1473 is ook een prent opgenomen; hier speelt
Paulina een belangrijke rol.
De dood van Seneca wordt herhaaldelijk afgebeeld in de Italiaanse barok: Guercino
1643, vijfmaal Giordano tussen 1645 en 1695, Ricci ca. 1706 (met als pendant de
ontmoeting van Alexandros met »Diogenes) en Conca, die op een doek uit 1735
Paulina op de achtergrond plaatst (pendant is de zelfmoord van »Cato Uticensis). In
1611 schildert Rubens, naar een hellenistisch beeld van een oude visser dat voor een
Seneca-afbeelding werd gehouden (nu in het Louvre), de stervende filosoof in een
wasbekken. Deze mede aan de ‘Schmerzensmann’ ontleende iconografie bleek
uitermate vruchtbaar, getuige talrijke illustraties in Seneca-edities en schilderijen
van onder meer Vignon 1633 en De Peters tussen 1780-90. Die populariteit blijkt
ook uit de afbeelding in de vorm van een biscuitreliëf door Wedgwood 1779.
Schilderijen voor de Prix de Rome 1773 van de prijswinnende Peyron (verloren
gegaan maar in een gravure vastgelegd) en David volgen een werk van Hallé 1750,
waarin een prominente plaats is ingeruimd voor Paulina die van haar gemaal afscheid
moet nemen. Seneca's stoïsche dood, specimen van het in de 17e en vooral in de 18e
eeuw geliefde motief van de zelfmoord van wijze mannen (vgl. »Cato Uticensis en
»Sokrates) komt verder voor bij onder meer Honthorst ca. 1627 (viermaal, o.a.
Centraal Museum Utrecht) en naar hem Stomer ca. 1630 en Sandrart rond 1630. Een
theorie dat Honthorst met zijn werk zinspeelde op de dood van Oldenbarneveldt in
1619, is onwaarschijnlijk gezien zijn werk voor de Oranjes. Seneca is vooral geliefd
in de Duitse schilderkunst van de 18e eeuw: naast het genoemde werk van De Peters
zijn er schilderijen van onder meer Geiger, Johann Zick en Kauffmann. In de tuin
van de Ermitage te Bayreuth stond een nu verloren gegaan beeld van Seneca in het
bad als pendant van een Sokrates, beide van Schnegg 1755-58. Pittoni schildert ca.
1715 hoe het lijk van Seneca aan Nero wordt getoond met als pendant de dood van
Agrippina, Taillasson in 1793 hoe Paulina op bevel van Nero wordt afgehouden van
zelfmoord.
Derks 1982; Hess 1981; Oberreuter-Kronabel 1986; Saunier 1905.

Skilouros
is een slechts in legenden voorkomende Skythische vorst, die zijn tientallen zonen
aan zijn sterfbed bijeenriep. Hij liet eerst zijn jongste zoon een pijl breken en vroeg
vervolgens zijn oudste zonen gezamenlijk een bundel pijlen te breken. Toen zij daarin
niet slaagden hield hij hun voor dat ze met vereende krachten onoverwinnelijk zouden
zijn, bij verdeeldheid daarentegen een prooi voor hun vijanden.
Deze gelijkenis rond het thema ‘eenheid maakt macht’ is te lezen in de Moralia van
Ploutarchos, en is daarna in de literatuur slechts een enkele maal gebruikt, bijvoorbeeld
door La Fontaine in zijn Fables. In de kunst kennen we als eerste voorbeeld een
Bourgondisch wandtapijt uit de 15e eeuw, en later tekeningen uit de 16e en 17e eeuw
van onder meer Tobias Stimmer en Pietro da Cortona. Mareschet schilderde voor de
Bürgerstube van het stadhuis van Bern in 1585 twee panelen die moesten aansporen
tot wijsheid in de lokale politiek: Salomo en Skilouros. De Skilouros werd gezien
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als een toespeling op de tweedracht in de Zwitserse stedenbond. De laatste Poolse
koning, Poniatowski, bestelde rond 1767 in Parijs een reeks doeken, bedoeld om zijn
strevingen en positie weer te geven. Voor de eendracht stond het doek van Hall met
Skilouros en zijn zonen. Tot de serie behoorden voorts Caesar bij het standbeeld van
Alexandros (uitdrukking van het navolgen van grote voorbeelden) van
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Vien, Caesar met het hoofd van Pompeius (mededogen met overwonnen
tegenstanders) van Lagrenée en de zelfbeheersing van »Scipio Maior door Vien.

Sokrates
(469-399), zoon van de beeldhouwer Sophroniskos en de vroedvrouw Phainarete,
was zelf beeldhouwer. Volgens Pausanias stond er een beeldengroep van zijn hand
(de drie Gratiën) aan de ingang van de Agora in Athene. In de politiek en tijdens
militaire expedities toonde hij zich een loyaal Atheens burger. Zo vocht hij bij
Poteidaia, Delion en Amphipolis tussen 432 en 429; zijn vriend »Alkibiades zou hij
bij Poteidaia of Delion het leven hebben gered. Door die oorlogen raakte hij zijn
bescheiden vermogen kwijt.
De belangrijkste activiteiten waren voor Sokrates de filosofie en de onderwijzing
van de aristocratische jeugd. Zijn wijsgerige opvattingen zijn niet uit eigen geschriften
bekend: het gesprek zèlf, de dialoog met vrienden en vreemden, moest leiden tot een
formulering van de waarheid of althans van een proeve van waarheid. Dankzij zijn
directe leerlingen Plato en Xenophon, maar ook dankzij Aristoteles zijn veel van zijn
gedachten bekend, al moeten we er steeds rekening mee houden dat die auteurs, en
met name Plato, Sokrates spreekbuis maken van hun eigen opvattingen. In een
ironische toespeling op het beroep van zijn moeder noemt Sokrates zijn werkwijze
een vroedvrouwenmethode: hij heeft zelf geen leer of waarheid te verkondigen maar
helpt in de ander de waarheid geboren te worden. De werkwijze wordt beschreven
in de Platoonse dialogen en door Diogenes Laërtios in diens biografie. Sokrates
mystificeert soms bewust zijn eigen kennis of bron van kennis. Zo is het in het
Symposion een priesteres van Apollo met profetische gaven, Diotima, die de denker
zijn ideeën ingeeft.
Sokrates is het mikpunt van spot vanwege zijn uiterlijk. Hij zou er met zijn dikke,
kale hoofd, bolle ogen en mopsneus hebben uitgezien als een Sileen. Dat uiterlijk
grijpt de denker zelf regelmatig aan om zijn ideeën te illustreren: die Sileen is een
schijnbeeld, binnenin immers schuilt een goddelijk element, het ware, de ziel. Ook
trekt hij vergelijkingen met zijn vak: een gietmantel voor een bronzen beeld is ruw
en lelijk, het resultaat van het proces een glad beeld.
Dat hij de aristocratische jeugd opleidde tot vrijpostigheid en op deze en andere
wijze de gevestigde waarheden en waarden in de Atheense gemeenschap ondergroef,
heeft waarschijnlijk de protesten tegen zijn optreden opgeroepen. Reeds Aristophanes
maakt Sokrates in de komedie De wolken 423 belachelijk. In 399 komt het tot een
proces voor de Areopaag wegens ‘bederven van de jeugd’. Ondanks een onduidelijke
aanklacht en na een indrukwekkende pleitrede, waarin Sokrates geenszins het hoofd
buigt en waarvan we twee versies hebben in de Apologieën van Plato en Xenophon,
wordt de 70-jarige ter dood veroordeeld. In de gevangenis verzamelt hij op de laatste
dag nog vrienden om zich heen en totdat de inhoud van de gifbeker langzaam begint
te werken, spreekt hij met hen over de onsterfelijkheid van de ziel. Dit alles is door
Plato vastgelegd in de Phaido.
Op betrekkelijk late leeftijd trouwde Sokrates met Xanthippe. Zij kregen drie
kinderen. Over de vrouw is nauwelijks iets bekend. Plato schetst in de genoemde
Phaido haar bezoek aan de gevangenis in gezelschap van haar oudste zoon. Zij wordt
weggestuurd door Krito: Sokrates geeft klaarblijkelijk de voorkeur aan het filosofisch
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gesprek en wil in het aanschijn van de dood zijn onverstoorbaarheid laten blijken.
Op grond van passages in het Symposion van Xenophon heeft Xanthippe haar
spreekwoordelijk slechte naam gekregen. Wanneer Sokrates op een vraag van An-
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tisthenes over het huwelijk zegt dat een man een vrouw alles moet kunnen laten doen,
mits ze samen goed zijn, oppert Antisthenes dat hij haar moet opvoeden. ‘Maar zij
is zeer lastig’, is Sokrates' antwoord, vermoedelijk een scherts, maar voor het
nageslacht een stigma. In de latere literatuur zijn er talrijke plaatsen - bij Diogenes
Laërtios, in de Moralia van Ploutarchos, bij Aelianus en bij Gellius - waarin Xanthippe
wordt voorgesteld als een helleveeg tegenover een onverstoorbare en geestig
reagerende Sokrates. Zo zijn er verhalen dat ze in haar jaloezie de gesprekken van
de filosoof met zijn vrienden verstoorde, en dat ze

Antonio Canova, Krito sluit de ogen van Sokrates, 1787-92, gips, 122 × 249 cm. Gipsoteca, Possagno.

eens na een donderpreek een teil afwaswater over Sokrates' hoofd uitstortte, waarop
deze zei dat hij na donder regen kon verwachten. Gellius laat hem op een vraag van
Alkibiades waarom hij zijn kijvende vrouw niet aan de deur zet, antwoorden dat hij
zich met Xanthippe kan oefenen in het ondergaan van onrecht en onbeschaamdheid.
Wellicht is het door de vermeend gespannen relatie dat in verschillende bronnen
sprake is van een tweede vrouw, Myrto. In de ten onrechte aan Loukianos
toegeschreven imitatie van een Platoonse dialoog, Halkyon,
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noemt Sokrates Myrto en Xanthippe zijn twee echtgenoten.
Portretten van Sokrates moeten reeds enige decennia na zijn dood zijn vervaardigd.
De Atheners lieten ca. 330 v.C. een bronzen portret van een zittende Sokrates maken
door Lysippos. Een marmeren torso in Kopenhagen en een Romeinse wandschildering
in Ephesos zouden er de schaarse kopieën van zijn. De portretten vallen in drie
groepen uiteen: een Sileenachtige kop zonder al te persoonlijke trekken met het
accent op de bijzondere fysionomie, van Silanion of van de beeldhouwer Plato ca.
390-380; een individualistische weergave met hoog voorhoofd en edele oogopslag,
naar het voorbeeld van Lysippos ca. 330; en een barokke bewerking van de twee uit
de hellenistische tijd. Een reliëf in Athene zou Sokrates in gesprek met Diotima
voorstellen: de priesteres houdt een lever in haar hand die gebruikt moet worden bij
de voorspelling, terwijl een Eros tussen de twee in staat. Een mozaïek in Mytilene
op Lesbos uit de 3e eeuw n.C. stelt hem voor tussen Simmias en Kebes, de twee
gesprekspartners in de Phaido. Op zulke mozaïekvloeren is Sokrates soms een van
de Zeven Wijzen naast »Solon.
In de beeldende kunst van de nieuwere tijd komt Sokrates pas betrekkelijk laat
voor. Op het vloermozaïek in de dom van Siena ca. 1505 naar Pinturicchio flankeren
hij en Krates de figuur Sapientia (Wijsheid) op de Berg van Kennis. Krates, een
leerling van Diogenes, werpt een mand sieraden leeg uit verachting voor de aardse
rijkdom, terwijl Sokrates instemmend toeziet. Sokrates is duidelijk aanwezig op
Rafaëls fresco met de filosofen in de Stanza della Segnatura 1508-12 in het Vaticaan.
Tot de verhalende afbeeldingen behoort de door Diogenes Laërtios beschreven
scène dat Sokrates met behulp van een spiegel een jongen leert wat zelfkennis is,
bijvoorbeeld in een aan Paulus Bor toegeschreven doek tweede helft 17e eeuw: de
uiterlijk schone mens moet aan zijn innerlijk een niet minder schone gestalte geven,
terwijl de uiterlijk lelijke mens die lelijkheid kan compenseren door voorbeeldig
gedrag. Hij is toonbeeld van patientia, wanneer hij door Xanthippe water over het
hoofd krijgt uitgestort, zoals op een gravure van Vaenius 1607. Later volgen Watteau
(een jeugdwerk ca. 1700) en Dandré-Bardon 1754. Zucchi decoreerde in 1766 de
bibliotheek van Osterley Park House met toepasselijke antieke figuren: Apollo en
de Muzen; Sokrates en Perikles luisteren naar Aspasia; Anakreon offert aan de
Gratiën; Plato en leerlingen; Horatius en Cicero; Sappho gedicteerd door Eros;
Vergilius leest voor aan Augustus; Caecilius Metellus laat een marmeren kraai op
het graf van zijn meester Diodoros plaatsen; Pythagoras geeft vissen en vogels de
vrijheid; voorts Catullus en Homeros. Om dezelfde redenen figureert Sokrates ook
in de bibliotheek van klooster Waldsassen 1724 in een portret van Stilp. Een kolossaal
beeld van Schnegg in de tuin van de Ermitage te Bayreuth volgt een antieke buste
uit het bezit van de opdrachtgeefster Wilhelmine, de zuster van Frederik de Grote.
Op gipsreliëfs 1790-92 beeldde Canova af hoe Sokrates Alkibiades op het slagveld
redt. Uit de jaren 1787-92 stamt een reeks van vier reliëfs in gips en deels in marmer
naar de Phaido met scènes rond het proces en het sterven van Sokrates. Deze dood
is in die jaren een geliefd onderwerp in de beeldende kunst, blijkens Abildgaard 1784
(Sokrates peinzend in zijn kerker), Tischbein 1785 (Sokrates in de kerker in het
gezelschap van Plato en Xenophon), West ca. 1756, David 1787 en Peyron eveneens
1787 (het nemen van de gifbeker). Via een ets van Rode 1774 werd het thema populair
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in Duitsland met werken van onder meer Zick 1794 (afscheid en heenzending van
de familie, met als pendant Diogenes die met een lantaarn mensen zoekt).
Dat Sokrates in deze jaren regelmatig in de beeldende kunst verschijnt is te
verklaren uit de bewondering die de ‘philosophes’ voor hem koesterden: verdediger
van de rede,
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slachtoffer van fanatisme en hypocrisie. Met name Rollin heeft dit beeld voor de 18e
eeuw gemunt. De bewondering spreekt bijvoorbeeld uit een Sokratesstuk van Voltaire
1759, gevolgd door Savigny 1762. Collot d'Herbois voert in 1790 Sokrates, in
werkelijkheid toch geveld door de democratische krachten in Athene, op als slachtoffer
van de aristocratie. In de Franse Revolutie gold hij daarentegen ook wel als toonbeeld
van edel verzet tegen de revolutionaire waan van de dag, bijvoorbeeld voor
opponenten als Mme Roland en Condorcet. In deze traditie staat ook het grote,
driedelige gedicht van Helmers 1790. Mendelssohns Phaedon oder über die
Unsterblichkeit der Seele in drey Gesprächen 1767 oefende invloed uit op schrijvers
als Schadow 1800 en Menzel 1834.
Bewondering is Sokrates overigens al veel eerder in de westerse cultuur ten deel
gevallen. Origenes, Erasmus, Montaigne: zij allen hebben Sokrates geprezen als een
wijze filosoof. Nietzsche daarentegen toonde in zijn geschriften een felle afkeer van
Sokrates, die het ethische stelde boven het esthetische, het verstand en de rede boven
de instincten, de roes en de driften, en aldus in de ogen van Nietzsche de ‘décadence’
van de Griekse samenleving representeerde. Ook het stuk Aspasia van Hamerling
1876 ademt enigszins deze geest: Sokrates, afgewezen door de schone Aspasia, wendt
zich af van de schoonheid en vlucht in resignatie. In de roman Pericles and Aspasia
1832 van Landor wordt Sokrates' tijd behandeld; de auteur laat uiteenlopende
filosofen, kunstenaars en politici in brieven steeds andere gezichtspunten aan de orde
stellen.
Diotima als vrouw die de man binnenvoert in het goddelijke, treedt onder meer
bij Schlegel 1795 en Hölderlin 1800 naar voren. Na een beschrijving bij Gower van
de duldzaamheid van Sokrates jegens de kijvende en waterstortende Xanthippe wordt
de verhouding tot de vrouw behandeld in meestal van bewondering voor de
onverstoorbare Sokrates getuigende stukken van onder meer König 1721 (door
Telemann op muziek gezet), Langendijk 1756, Mercier 1809 en Banville 1885.
Mauthner brengt met zijn roman uit 1884 eerherstel voor de vrouw: Sokrates is een
onverdraaglijke betweter en een onverschillig vader en echtgenoot. In de komische
opera Il Socrate immaginario van Paisiello/Lorenzi 1775 wordt Sokrates voorgesteld
als karikaturaal beeld van hedendaagse onderzoekers van de oudheid. Satie
componeerde naar de Phaido en enkele andere Platoonse dialogen zijn
Sokratesoratorium 1918. De redding van Alkibiades wordt door Brecht in een
vertelling 1949 geïroniseerd: Sokrates kon niet van het slagveld wegkomen vanwege
een doorn in zijn voet en moest zich toen wel dapper tonen, maar hij is ook zo eerlijk
dit aan Alkibiades te bekennen. Rijdes' roman Het derde beeld 1943 beschrijft de
weddenschap van Sokrates en Pheidias over een beeld van het mooie meisje Rhodia:
de beeldhouwer moet proberen ook de schone ziel te laten uitkomen in het marmer.
De discussie over het proces, dat in de Nederlandse letteren wordt behandeld door
Van Hoeck 1966 en Brakman in De oorveeg 1984 (waarin een ‘correctie’ op de Krito
wordt gegeven en het doodvonnis van Sokrates juist wordt geacht), is hernomen door
Stone 1988.
Abma 1949; Edmunds 1987; Fresco 1983; Gigon 1947; Hertel 1921;
Montuori 1981; Nash 1978; Oberreuter-Kronabel 1986; Peters 1976; Pigler
1938; Trousson 1967.
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Solon
had als dichter, diplomaat, militair en handelsman zijn sporen al verdiend, toen hij
in 594-93, in de jaren dat Athene werd geteisterd door een economische en sociale
crisis, werd gekozen tot diallaktes: een bemiddelaar tussen de standen, bekleed met
grote volmachten om twee zaken tot stand te brengen: kwijtschelding of althans
draaglijke regeling van de enorme schuldenlast die op veel Atheners drukte en hen
tot slaven maakte van de schuldeisers, en herverdeling van de grond. Volgens
Aristoteles' Politeia slaagde hij in de oplossing van het eerste probleem, zodat veel
burgers hun vrijheid herkregen, en stelde hij grenzen aan de hoeveelheid land die
men in bezit kon hebben. Hij zou ook een reorganisatie van het stelsel van munten,
maten en gewichten hebben doorgevoerd. Vervolgens ontwierp hij een indeling van
de burgerij naar inkomen, waarvan voortaan de militaire rang en de verkiesbaarheid
voor de verschillende politieke ambten zouden afhangen: Athene werd zodoende
een timocratie.
De Atheners zwoeren dat ze de nieuwe wetgeving gedurende ten minste 100 jaar
in ere zouden houden. Ploutarchos meldt dat Solon, om zich te onttrekken aan
verzoeken tot wijziging, Athene verliet en een aantal jaren in Egypte verbleef. Het
politieke compromis hield echter geen stand, de sociale en politieke tegenstellingen
leefden op en Solon moest na zijn terugkeer de in 560 begonnen tirannie van
Peisistratos nog meemaken. We weten geen geboorte- of sterfjaar, alleen dat hij
ongeveer 60 jaar oud werd.
De legenden spreken van de Zeven Wijzen, wijze staatslieden uit verschillende
Griekse stadstaten, die af en toe bijeenkwamen in Delphi of Korinthe, en aan
gastmalen hun wijsheden uitwisselden. Voor het eerst worden ze genoemd door Plato
in diens Protagoras, in later eeuwen door onder meer Ploutarchos en Diogenes
Laërtios. Ze passen in series Hebdomades (‘Zeventallen’) naast onder meer de Zeven
Wereldwonderen. Solon maakte volgens alle auteurs van dit gezelschap deel uit,
evenals Bias van Priëne, Pittakos van Mytilene en Thales van Milete; daarnaast
worden Chilon van Sparta, Kleoboulos van Lindos en Periandros van Korinthe
veelvuldig genoemd. Soms troefden ze elkaar af, bijvoorbeeld in de volgende door
Ploutarchos in zijn Solon-biografie verhaalde anekdote. Solon, te gast bij Thales,
verwonderde zich erover dat zijn gastheer geen gezin wilde stichten. De volgende
dag deed Thales het voorkomen alsof hij bericht had ontvangen van het overlijden
van een zoon van Solon. Toen deze zich overgaf aan zijn smart, hield Thales hem
voor dat hij zich zulks wilde besparen en daarom geen gezin stichtte. Ook andere
conversaties zijn ons overgeleverd; zo disputeerde hij met Anacharsis over het nut
en de houdbaarheid van een voor alle partijen rechtvaardige wetgeving. Ploutarchos
stelt echter vast dat de sceptisch gestemde Anacharsis door de geschiedenis in het
gelijk werd gesteld. De uitspraken van de Wijzen werden rond 300 v.C. door
Demetrios van Phaleron verzameld.
De grootste bekendheid kreeg zijn gedachtenwisseling met de schatrijke Kroisos,
koning van Lydië (561-546), die zich vanwege zijn onmetelijke rijkdom onkwetsbaar
waande. Toen het Perzische rijk onder »Kyros ook Lydië bedreigde, liet hij zich
leiden door een verkeerde uitleg van een orakel in Delphi, dat had gezegd dat er één
overwinnaar zou zijn. De strijd liep voor hem, anders dan hij had voorzien, uit op
een echec. Solon nu zou, volgens een geschiedenis die door Ploutarchos, Herodotos

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

en Diodoros Sikoulos wordt verteld en die wellicht geïnspireerd is door de fatale
afloop van 's konings expedities, tijdens een bezoek door Kroisos zijn rondgeleid
langs de in zijn residentie te Sardes opgeslagen schatten. Hij legde Solon daarna de
vraag voor wie volgens hem de gelukkigste mens ter wereld was, in de stellige
verwachting dat hij, de rijke Kroisos, als zodanig zou worden aangewezen. Solon
noemde echter
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de eenvoudige Tellos uit Athene, wiens kinderen het goed ging, die leefde in een
florerende stad, en die werd geëerd na een heldendood op het slagveld. In antwoord
op de vraag wie de op één na gelukkigste was noemde Solon Kleobis en Biton, twee
jongemannen uit Argos die, om de regel te eerbiedigen dat hun moeder tijdens een
Hera-feest naar de tempel moest worden vervoerd, bij gebreke van ossen zelf de
wagen trokken. Hun moeder, door de feestgangers gelukkig geprezen om zulke
zonen, vroeg Hera het tweetal het volmaakte geluk te schenken. De jongens legden
zich daarop te ruste in het heiligdom om niet meer te ontwaken. Toen Kroisos zich
over deze antwoorden geërgerd toonde, schetste Solon het betrekkelijke van het geluk
van de rijke en het ongeluk van de arme en noemde hij doorslaggevend hoe men zijn
einde tegemoet kon gaan. Moraal is dat niemand zijn geluk kan bepalen vóór zijn
dood.
Kroisos stuurde zijn gast heen, maar zou veel later doordrongen raken van het
gelijk van Solon. Nadat Kyros in 546 Kroisos had verslagen en de hoofdstad Sardes
had ingenomen, werd Kroisos op de brandstapel gebracht. Terwijl de vlammen reeds
oplaaiden, riep hij de naam van de wijze Solon uit. Kyros werd nieuwsgierig naar
de betekenis van deze uitroep en liet Kroisos van de brandstapel halen. Na het verhaal
realiseerde Kyros zich de kwetsbaarheid van het geluk van vorsten als Kroisos en
hemzelf en nam hij Kroisos op in zijn gevolg.
Solon was reeds in de klassieke tijd een legendarische wijze. Volgens sommigen had
hij de pederastie in Athene geïntroduceerd. In ieder geval staat hij bekend als auteur
van liefdesgedichten voor jongens. Indrukwekkend is de zogenaamde Muzenelegie,
waarin hij zijn politieke denkbeelden herleidt op de goddelijke ordening. Bakchylides
schetst hem in een loflied op een winnaar bij de Olympische Spelen in de eerste helft
5e eeuw als een navolgenswaardig man. Ploutarchos vereeuwigt hem niet alleen in
zijn Solon-

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

Myson, Kroisos op de brandstapel, 500-490 v.C., amfoor, 58,5 cm hoog. Musée du Louvre, Parijs.
Terwijl een man in sobere dracht de brandstapel aansteekt, verricht de op een troon gezeten koning
een plengoffer. Kroisos is gehuld in kostbare kledij en voorzien van krans en scepter ten teken van
zijn rang.
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biografie maar ook in Het banket der Zeven Wijzen, een traktaat in de Moralia.
Zijn bekendheid in de middeleeuwen ging vooral terug op teksten van Aristoteles
en Valerius Maximus. Een vroege navertelling van Herodotos' verhaal over Solon
en Kroisos is de novelle van Painter in The Palace of Pleasure 1566 die ten grondslag
ligt aan een toneelstuk van de Earl of Sterling 1601. Uit later tijd is er een
Kroisos-opera van Keiser 1711 en een stuk van Van Suchtelen 1905. In de Franse
Revolutie is Solon voor sommigen, onder wie Desmoulins, het voorbeeld bij uitstek
van de wijze wetgever, terwijl Saint-Just zich een aanhanger toont van Lykourgos,
over wie hij in 1794 een traktaat publiceert dat Ploutarchos getrouw volgt.
Een amfoor van Myson ca. 500-490 in het Louvre te Parijs toont Kroisos op de
brandstapel. Wellicht vindt de voorstelling haar oorsprong in een verloren gegane
tragedie. In de latere oudheid komt Solon voor in voorstellingen van de Zeven Wijzen,
onder meer op mozaïeken die portretten van dichters en staatslieden bevatten
(bijvoorbeeld Argos 3e eeuw n.C., Apameia 4e eeuw n.C., Rome 2e eeuw n.C., nu
in de Villa Albani aldaar, wellicht ook een mozaïek uit de 2e eeuw v.C., gevonden
te Pompeii, nu in het Museo Nazionale te Napels). De naar hen genoemde thermen
in Ostia bevatten een 2e-eeuws mozaïek met hun portretten en een geschilderde
weergave daarvan in de latrines, waarboven uitspraken de noodzaak van een goede
stofwisseling memoreren. Hier en in een toilet in een particulier huis te Ephesos kan
deze merkwaardig lijkende keuze verklaard worden met een opmerking bij Ploutarchos
dat voor Solon de mens die helemaal geen voedsel nodig zou hebben, de meest
volmaakte was.
Van de 14e tot 18e eeuw blijven Solon en andere wijzen en geleerden bekend op
de Balkan, waar kerkdecoraties hem laten zien in gezelschap van onder meer Sokrates,
Sophokles en Pythagoras. Zij zijn gechristianiseerd, zoals Vergilius en »Seneca in
het Westen, en vertegenwoordigen de heidense wortels van de ‘Stam van Jesse’;
blijkens de talrijke spelfouten in de naamaanduiding zijn ze vooral door het kopiëren
van oude voorbeelden bekend gebleven.
In de kunst van de 16e en 17e eeuw treffen we Solon aan in reeksen afbeeldingen
van de Zeven Wijzen: aldus bijvoorbeeld in de 16e eeuw in een grafiekreeks van
Cornelis II Floris, in de 17e eeuw in grafiekreeksen van Jacob de Gheyn de Jongere
en Testa. Perino del Vaga schilderde rond 1541 in de Stanza della Segnatura van het
Vaticaan Solon die de Atheners zijn wetten schenkt. In Versailles, waar Solon aldus
in een plafonddecoratie van Noël Coypel ca. 1673 voorkomt naast de wijze »Traianus,
is hij een lofprijzing aan het adres van Louis XIV en diens minister Colbert. In 1793
werden levensgrote beelden van Solon en Lykourgos in de zaal van de Assemblée
in de Tuilerieën opgesteld: Solon symboliseert hier de gematigde, Lykourgos de
radicale wetgeving. Voorts stonden daar als exempla onder meer »Cincinnatus,
»Camillus, »M.I. Brutus en Plato. R.N. Roland Holst schilderde hem ca. 1910 in de
inmiddels afgebroken zittingzaal van de Hoge Raad aan het Plein in Den Haag naast
andere wetgevers: Mozes, Iustinianus en Napoleon.
Solons confrontatie met Kroisos is vooral te zien bij de Hollandse school: Honthorst
1624 en Knüpfer meermalen rond 1650. Waarschijnlijk is het vanitas-element van
het verhaal - de vermaning inzake de loosheid en vergankelijkheid van rijkdom en
voorspoed - een verklaring van deze populariteit. Daarbuiten zijn er drie werken van
Frans Francken II tussen 1625 en 1640 (Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel).
De Solon door Herodotos in de mond gelegde vertelling rond Kleobis en Biton is in
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Fontainebleau 1550-60 afgebeeld door Primaticcio: uitdrukking van de verering van
François I voor zijn overleden moeder, Louise van Savoie.
Calza 1939; Edmunds 1987; Gaiser 1980; De Greeve 1983; Von Heintze
1977.

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

215

Sophoniba & Masinissa
(meestal Sophonisba/e, bij Dio Cassius Sophonis) is een liefdespaar in Noord-Afrika
aan het einde van de 3e eeuw v.C. Hun liefdesverhouding was een tragisch einde
beschoren. Sophoniba was volgens sommige auteurs eens door haar vader, de
Carthaagse opperbevelhebber Hasdrubal, toegezegd aan de veldheer Masinissa, maar
werd uitgehuwelijkt aan de Numidische koning Syphax. Toen deze zich keerde tegen
de Romeinen onder »Scipio Maior, en daarmee ook tegen Masinissa - sinds enige
tijd trouw bondgenoot van de Romeinen omdat Scipio een gevangen neef van hem
had vrijgelaten - werd hij in 203 door Masinissa verslagen en aan Scipio uitgeleverd.
Sophoniba wendt zich nu tot Masinissa, die liefde opvat voor de schone smekelinge
en belooft haar hoe dan ook uit handen van de Romeinen te houden. Scipio meent
dat zijn bondgenoot bezwaarlijk kan leven met een dochter van Hasdrubal en gewezen
echtgenote van Syphax, en beveelt hem met Sophoniba te breken. Gesteld voor
Scipio's ultimatum laat Masinissa zijn geliefde de gifbeker brengen (volgens Appianos
brengt hij deze zelf) met het verzoek deze als een ware dochter van Hasdrubal tot
zich te nemen, zodat zij niet in handen van de Romeinen zal vallen. Sophoniba pleegt
de zelfmoord met grote sereniteit, zeggende dat haar man haar geen beter geschenk
had kunnen brengen, maar dat zij liever zou zijn gestorven in het zicht van het
huwelijk.
De op verschillende wijzen te duiden verhouding tussen Sophoniba en Masinissa,
die geen andere oplossing ziet dan de uitnodiging tot zelfmoord, is slechts uit korte
beschrijvingen van Polybios, Livius en Dio Cassius bekend. Het motief maakt grote
opgang in de literatuur vanaf de late middeleeuwen tot in de 19e eeuw, in
navertellingen en adaptaties die meestal stoelen op Livius. Boccaccio neemt het
tragische verhaal op in zijn De mulieribus claris ca. 1370. Petrarca geeft het verhaal
een plaats in een variant op zijn Trionfo d'amore, en een prominenter plaats nog in
boek V van de Africa (»Scipio Maior). Na vroege dramatiseringen van Castellino en
Galeotto del Carretto rond 1500 is enige internationale bekendheid weggelegd voor
een stuk van Trissino 1524, waarin een eerder roerende dan heroïsche Sophoniba
optreedt, en Franse bewerkingen van Mellin de Saint-Gelais 1559 en Mermet 1584.
Voorts zijn er een novelle van Bandello en een roman van Barclay 1520. Houden
Montchrestien 1596 en Montreux 1601 zich in hun analyse van de gewetensnood
van Masinissa nog aan Livius, de Engelse auteurs Painter 1566 (The Palace of
Pleasure) en Marston 1606 volgen de vrijere parafrasen van Bandello. De Spaanse
toneelauteur Gaspar de Aguilar (Los amantes de Cartago, geschreven voor het
huwelijk van Filips III met Margaretha van Oostenrijk in 1614) laat Scipio zelf verliefd
worden op Sophoniba. Nog vrijer is de bewerking van Mairet 1634 (voorbeeld voor
Lee 1676 en Voltaire 1770), die ook Masinissa een edele liefdesdood laat sterven.
Bij Corneille 1663 is een jaloerse rivale van Sophoniba de drijvende kracht in het
drama. In het laat-barokke drama van Lohenstein 1669 is alle sereniteit geweken:
Masinissa berouwt te laat dat hij Sophoniba het gif heeft gezonden en wil dan
eveneens zelfmoord plegen, hetgeen door Scipio niet wordt toegestaan. In het stuk
van Thomson 1729 is Sophoniba vooral patriottisch. Alfieri brengt in 1789 de stof
als een wedijver van alle betrokkenen in edelmoedigheid. In de Nederlandse literatuur
zijn er tragedies van Guilliam van Nieuwelandt 1631 en Govert vanden Eembd 1620
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en een gedicht van Cats over dit ‘droevig trouwgeval’ in de Trouwring van 1637. In
dit gedicht vraagt Sophoniba haar geliefde haar waardig, en niet in handen van de
Romeinen, te laten sterven. Nadat de in liefde ontbrande Masinissa door Scipio scherp
is gewezen op zijn militaire plichten, gaat Sophoniba, klagend

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

216

Sophoniba drinkt de beker gif, aangereikt door Masinissa, 1e eeuw n.C., wandschildering uit het
zogenaamde Huis van Jozef II te Pompeii, 78 × 97 cm. Museo Nazionale, Napels. De man met het
scherpe profiel links is geïnterpreteerd als Scipio Maior. De scène is gesitueerd in een kostbare zaal
met zuilengang en beelden van Apollo (rechts) en Dionysos. Opvallend is de donkere huidskleur van
Masinissa.
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dat zij terzelfder tijd een tweede man èn de dood ontmoet, over tot de zelfmoord.
Het gedicht werd in 1654 door Dedekind vertaald in het Duits, in welke taal in 1647
en 1651 ook romans van Zesen en Neumark verschenen.
Een opera van Gluck 1744 heeft een libretto van Silvani voor de recitatieven,
terwijl Metastasio de tekst voor de aria's leverde. Een volledig libretto van Metastasio
werd op muziek gezet door onder meer Hasse 1739 en Galuppi 1762. Voorts zijn er
opera's van Caldara 1708, Leo 1719, Jommelli 1746 en is er muziek van Purcell voor
het stuk van Lee. In de 19e en 20e eeuw zijn er enkele uitlopers van deze
stofbehandeling, waarvan alleen het stuk van Geibel 1868 aan de vergetelheid is
ontkomen.
In de beeldende kunst van de oudheid kennen we een wandschildering uit Pompeii
uit de 1e eeuw n.C. (nu in het Museo Nazionale te Napels). Daar er geen aanwijzingen
in de vorm van bijschriften zijn aangebracht, zijn de huisbezitters via literaire bronnen
kennelijk vertrouwd geweest met het thema.
In de nieuwe tijd kennen we een vroege afbeelding van Sophoniba met de gifbeker
die wel eens is toegeschreven aan Mantegna, en gravures van Pencz en Aldegrever.
Later schildert Zelotti ca. 1570 een Sophonibareeks in de Villa Nordera te Caldogno.
In de Villa Porto-Colleoni in Thiene schildert Fasolo ca. 1560 de betovering van
Masinissa door Sophoniba, naast een scène met een andere verleidelijke vrouw:
»Kleopatra aan het banket met Marcus Antonius. Pietro da Cortona 1641-42 brengt
de zelfmoord in de Sala di Venere in het Palazzo Pitti te Florence, blijkens de
begeleidende tekst als lofprijzing van Sophoniba's deugdzaamheid. Tiepolo schildert
dezelfde scène in 1731 in een reeks Scipio-fresco's in een zaal in het Palazzo Dugnani
te Milaan. Een doek van Tiepolo is er uit 1760, andere zijn er van Pellegrini (viermaal
1700-1710), Pittoni 1716-20, en van voorlopers als Artemisia Gentileschi tweede
kwart 17e eeuw, Guercino 1648 en Preti rond 1680. Pittoni schildert ca. 1716 en
1720 zowel een Sophoniba die op het punt staat het vergif te drinken als een gestorven
Sophoniba. Buiten Italië zijn er twee doeken van Vouet ca. 1623, drie van Regnier
tweede kwart 17e eeuw, een schilderij van Honthorst ca. 1630-35 (lange tijd geduid
als het gelijksoortige tafereel van »Artemisia die een drank met de as van haar man
gaat nuttigen), Rembrandt 1634, Van den Eeckhout 1664 en Kauffmann eind 18e
eeuw.
De spektakelfilm CABIRIA van Pastrone 1914 geeft de levensloop van een meisje
van die naam dat als vertrouwelinge van Sophoniba getuige is van de zelfmoord van
haar gebiedster. D'Annunzio leverde een bijdrage aan het scenario van deze film.
Andrae 1890; Axelrad 1956; Chapeaurouge 1960; Ricci 1904.

Spartacus,
uit Thracië, volgens sommigen van koninklijken bloede, was verbonden aan de
palaestra van een zekere Lentulus in Capua. Met enkele tientallen andere gladiatoren
kwam hij in 73 v.C. in opstand. Deze beweging kon snel om zich heen grijpen door
de bijval van de zijde van de slaven, die aan een buitengewoon harde behandeling
waren onderworpen en vaak buiten hun schuld in deze toestand waren geraakt. Hij
trok met het voortdurend groeiend aantal medestanders door Campanië en versloeg
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de door Rome uitgezonden legers onder leiding van de twee consuls Lentulus en
Gellius. Het slavenleger trok door heel Italië en ging zelfs een bondgenootschap aan
met opstandige Galliërs in de Po-vlakte.
De grote successen moeten, ondanks waarschuwingen van Spartacus tegen de
jacht op buit en verzwakking van de discipline, tot grotere kwetsbaarheid hebben
geleid. Uit-
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eindelijk kon de praetor Crassus (later lid van het driemanschap met Caesar en
Pompeius) in 71 bij Petelia in Zuid-Italië de overwinning behalen. Spartacus kwam
volgens de meeste schrijvers in deze veldslag om; zijn overlevende medestanders
werden langs de weg van Brindisi naar Rome gekruisigd.
Sommige auteurs uit de oudheid, onder wie Ploutarchos in zijn Crassus-biografie,
tonen enige bewondering voor Spartacus' moed, voor zijn waarschuwingen tegen de
jacht op buit en voor zijn veldheerschap, en maken de vergelijking met Hannibal,
die er na de slag bij Cannae immers ook in geslaagd was het land in de greep van
terreur te houden. Bij Cicero echter en een eeuw later bij Lucanus is Spartacus een
boeman.
Vanaf het einde van de 18e eeuw gaat Spartacus vooral in Duitsland een rol spelen
in politieke en literaire discussies. Lessing noemt hem in 1770 ‘Verfechter der
Menschenrechte’. We kennen rond 1800 een treurspel Die Patrizierin van Voss en
stukken van Grillparzer (fragment) en Lingg. Veel succes had de roman Prusias
1883 van Eckstein. ‘Spartakus’ was niet toevallig de schuilnaam van Karl Liebknecht;
de slavenleider gaf zijn naam ook aan de door Liebknecht en Rosa Luxemburg in
1916 gestichte Spartakusbund. Marx had hem al, in brieven aan Engels, gekenschetst
als een representant van het antieke proletariaat. Door Lenin werd hij in een postuum
in 1930 gepubliceerd geschrift over de staat gevierd als de grote aanvoerder van de
slavenopstanden die het Romeinse systeem op zijn grondvesten deden schudden. In
1932 en daaropvolgende jaren verkondigde Stalin dat de slavenopstanden moesten
worden gezien als factor in de opheffing van de antieke produktiewijze. In de
communistische wereld bleef Spartacus dan ook een geliefd symbool van de opstand
tegen de bezittende klasse: zo draagt de voetbalclub van Praag zijn naam en
verschenen in de DDR in de jaren vijftig ten minste drie werken over de vrijheidsheld,
een roman van Fast 1951, een verhaal van Günther 1956 en een roman van Schumann
1959.
Ook tijdens het Risorgimento in Italië genoot Spartacus aanzien, getuige een toen
populaire roman van Giovagnoli 1874. Koestler publiceerde als politieke balling in
1939 de Engelstalige roman The Gladiators.
In de beeldende kunst is Spartacus niet erg belangrijk. In de Tuilerieën staat een
bronzen beeld van Barrias 1871 (repliek 1890 in de Ny Carlsberg Glyptotek
Kopenhagen). Katsjatoerian componeerde in 1955 muziek voor een Spartacus-ballet.
Kubrick maakte in 1960 een Spartacus-film waarin de slavenleider tegenover de door
Crassus belichaamde, verdorven Romeinse elite naar voren treedt als een nobel mens.
Guarino 1979; Günther 1979; Müller 1905; Riedel 1984.

Tarpeia
was de dochter van Spurius Tarpeius, de bewaker van het Capitool gedurende de
oorlog tegen de Sabijnen onder het koningschap van Romulus. Het meisje, dat buiten
de citadel water was gaan putten voor een offerdienst, verried aan de Sabijnen de
geheime route die naar boven voerde, in ruil voor al wat de mannen aan de linkerarm
droegen. De Sabijnen droegen aan deze arm immers hun door Tarpeia begeerde
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gouden armbanden, maar ook hun schilden. Nadat de Sabijnen dankzij haar verraad
het Capitool hadden kunnen innemen, werd ze door hen onder de schilden verpletterd
uit verachting voor haar eerloze daad.
Het verhaal figureert bij Livius en Valerius Maximus als voorbeeld van hebzucht,
verraad en bestraffing. Ploutarchos geeft in zijn Romulus-biografie een psychologische
verklaring voor het doden van Tarpeia: een verrader
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wordt gehaat juist door degene die zich van het verraad heeft bediend. Hij bespreekt
en verwerpt andere versies die in de literatuur moeten hebben gecirculeerd,
bijvoorbeeld dat Tarpeia de dochter was van de Sabijn Titus Tatius en de gedwongen
bijzit van Romulus, en dat ze daarom de toegangsweg verried. Livius oppert nog een
andere mogelijkheid: het meisje had het juist op de schilden voorzien en wilde op
die manier de vijand ontwapenen; uit wantrouwen werd ze gedood.
Haar naam werd door de Romeinen geassocieerd

Tarpeia wordt onder schilden bedolven, fotomontage van een fragment van een marmeren reliëf van
de Basilica Aemilia op het Forum Romanum, 74 cm hoog. Antiquario del Foro, Rome. De datering
is omstreden, omdat uit de bronnen twee bouwfasen van de laatst gebouwde Basilica Aemilia bekend
zijn. Aanbrenging tijdens de eerste herbouw (54-53) lijkt het meest waarschijnlijk. De soldaten links
en rechts van Tarpeia staan op het punt hun schild op haar te werpen.

met de Tarpeïsche rots, een steile rotswand van het Capitool vanwaar meinedigen
en verraders naar beneden werden gestort.
In de beeldende kunst van de oudheid is de bestraffing slechts enkele malen
afgebeeld. We vinden haar op munten uit 88 v.C. en van 50 jaar later, en op het fries
van de Basilica Aemilia (»Romulus & Remus). In de Sala della Biblioteca van de
Engelenburcht is het thema rond 1540, geschilderd door een kunstenaar uit het atelier
van Luzio Romano.
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Lucius Tarquinius Priscus & Tanaquil
vormden het koninklijk paar dat rond 600 v.C., na de vierde koning Ancus Martius,
over Rome regeerde. Tarquinius (zijn eigenlijke naam was Lucumo) was de rijke
telg van een vanuit Korinthe naar het Etruskische Tarquinia uitgeweken familie. Hij
meende dat voor hem grotere dingen waren weggelegd dan hij als zoon van een
immigrant in Tarquinia kon bereiken. Met zijn echtgenote Tanaquil, die hem in deze
ambitie krachtig steunde, trok hij naar het opkomende Rome. Vlak buiten de stad,
op de Ianiculus, greep een adelaar Tarquinius' hoofddeksel, vloog ermee omhoog en
daalde daarna weer neer om het terug te plaatsen. Tanaquil, naast haar man in de
wagen gezeten, maakte uit dit voorteken op dat hij een grote toekomst tegemoet
mocht zien.
In Rome maakte Tarquinius zich met zijn vrijgevigheid en raadgevingen geliefd
in brede kring, ook bij de regerende koning Ancus. Na diens overlijden wist
Tarquinius de overhand te krijgen op diens zonen en het koningschap te verwerven.
Hij was een goed en krachtig bestuurder. Een enkele maal toonde hij evenwel te
weinig respect voor de religieuze voorschriften. Zo bespotte hij de waarzegger Attius
Navius, toen deze hem voorhield dat hij een bepaalde militaire reorganisatie niet kon
doorvoeren zonder acht te slaan op de voortekenen. Hij daagde de waarzegger uit te
realiseren wat hij, Tarquinius, op dat moment in gedachten had. Toen Attius Navius
zich daartoe bereid verklaarde, vroeg hij hem een steen te splijten met een scheermes.
Navius aarzelde niet en kliefde de steen doormidden.
In het koninklijk paleis woonde een kind, Servius Tullius, volgens sommige auteurs
de zoon van een slaaf, volgens Livius echter een telg uit een door de Romeinen
overwonnen koninklijk geslacht. Waargenomen werd eens, hoe rond het hoofd van
het slapende jongetje vlammen speelden. Tanaquil herkende dit als een voorteken
van een bijzondere toekomst voor het kind. Het echtpaar bracht de jongen dan ook
groot als adoptiefzoon, tot ongenoegen van de zonen van Ancus Martius, die zich
het koningschap opnieuw zagen ontgaan. Zij vermoordden Tarquinius. Door het
ingrijpen van Tanaquil, die de dood van Tarquinius enige dagen geheim hield en
Servius Tullius intussen als plaatsvervanger op de troon installeerde, liep hun plan
tot machtsovername op niets uit en werd Servius Tullius opvolger van Tarquinius.
Het verhaal van Tarquinius en Tanaquil, zoals dat is te vinden in het eerste boek van
Livius, is mogelijk een reminiscentie aan de tijdelijke Etruskische heerschappij over
Rome. De koning zou Etruskische gebruiken als de gladiatoren- en circusspelen, de
triomftocht en de waarzeggerskunst in Rome hebben geintroduceerd, en begonnen
zijn met een omwalling die door zijn opvolger zou zijn voltooid (de zogenaamde
Serviaanse Muur waarvan nog her en der in Rome resten te zien zijn). Op het Capitool
begon hij met de bouw van de tempel voor Iupiter.
Volgens Lactantius kocht Tarquinius de Sibyllijnse Boeken van een onbekende
vrouw of van de Sibylle van Cumae zelf. Een anekdote zegt dat de koning niet de
gevraagde prijs wilde betalen en dat de vrouw drie boeken verbrandde. Bij hernieuwd
aanbod weigerde Tarquinius de rest te kopen, zodat er weer drie verloren gingen.
Uiteindelijk moest hij voor de resterende drie de prijs neerleggen die aanvankelijk
voor de complete reeks was gevraagd. De meeste auteurs, onder meer Dionysios van
Halikarnassos, Plinius Maior en Gellius, schrijven de aankoop toe aan de latere
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koning Tarquinius Superbus. Deze verzameling orakelspreuken werd bewaard in de
tempel van Iupiter en zou tot ver in de keizertijd een bron van advies zijn in geval
van een noodtoestand. De verzameling spreuken en geheimzinnige teksten stamt
vermoedelijk uit Klein-Azië en zou geschre-
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Tarquinius en Tanaquil naderen Rome, 1643, houten deurpaneel in de zaal met de ‘Trionfi di Mario’
in het Museo Capitolino, Rome. De voorstelling maakt deel uit van een reeks panelen met scènes uit
de geschiedenis van het antieke Rome. Linksboven vliegt de adelaar met de hoed van Tarquinius.
Boven het tweetal in de wagen zijn het Pantheon en de Pyramide van Cestius (resp. 2e eeuw n.C. en
ca. 12 v.C.) herkenbaar. Rechts boven zijn mogelijk »Numa Pompilius en de nimf Egeria, eveneens
op de Ianiculus, bij de heilige eik voorgesteld.
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ven zijn door de Sibylle van Erythrai. Voor de consultatie was een college van 15
mannen aangewezen, ingesteld door Tarquinius.
De koning stond afgebeeld in de galerij met ‘viri illustres’ op het Forum van keizer
Augustus, maar er zijn geen afbeeldingen bekend. Perino del Vaga schilderde rond
1525 in het Palazzo Baldassini te Rome twee Tarquinius-taferelen: de wagen-scène
en het splijten van de steen door Attius Navius. De adelaar die het hoofddeksel van
Tarquinius licht, is ook te vinden op een aan Jacopo del Sellaio toegeschreven
cassone-paneel uit de 15e eeuw. Beccafumi schilderde Tanaquil in een reeks panelen
ca. 1519 met Cornelia, Penelope en Marcia (de vrouw van »Cato Censorius) als
toonbeelden van deugdzaamheid en vernuft. Ricci schilderde 1694 de splijting van
de steen: deze heeft de vorm van een zuil en is vermoedelijk een toespeling op de
familie Colonna. Odevaere 1811-13 maakte voor het paleis van de koning van Rome,
het Quirinaal, ‘Tanaquil voorspelt de toekomst van Servius Tullius’, een niet
uitgevoerd ontwerp voor een decoratie die moest verwijzen naar de toekomst van de
pasgeboren zoon van Napoleon als koning van Rome. Hetzelfde thema werd door
Kauffmann in 1785 geschilderd voor de keizerin van Rusland.
In muziek en toneel is de thematiek van Tarquinius zelden gebruikt. Er is een
Servius-Tullius-opera van Steffani 1685. Hensen schreef in 1953 een toneelstuk over
Tarquinius en Tanaquil, waarin de voortdurende voorkennis en wijsheid als dodelijk
voor de menselijke geest worden afgeschilderd.
Eving 1933.

Themistokles
(ca. 524-459) koesterde volgens zijn biograaf Ploutarchos al in zijn jeugd een onmatig
verlangen naar een grote carrière die hem de eerste van de Atheners zou maken. Hij
moest zich als archon 493-2 meten met Aristeides: een politieke rivaliteit die volgens
sommige auteurs te herleiden was tot hun beider dingen naar de gunsten van de
jongeman Stesilaos.
Zijn politieke doorbraak komt als de Hellenen in 480 ten derde male in oorlog
geraken met de Perzen. Themistokles voorziet dat op de Griekse overwinning in 490
bij Marathon een nieuwe krachtmeting zal volgen, en bepleit met succes dat Athene
zich in de eerste plaats toelegt op het bouwen van een grote vloot. Een orakel had
trouwens gezegd dat de stad zich moest beschermen met ‘houten muren’. Als de
Perzen bij Thermopylai het verzet van »Leonidas hebben gebroken en de bondgenoten
aanstalten maken zich terug te trekken op de Peloponnesos om de Perzen vrij spel
te laten in Attika, organiseert Themistokles de evacuatie van Athene, dat nu volledig
op de vloot is aangewezen. Hij lokt met een vals bericht, namelijk dat de bondgenoten
naar hun steden zijn teruggekeerd en Athene er alleen voor staat, de vloot van de
opvolger van »Dareios, Xerxes, in de zeeëngte tussen Attika en Salamis. Hier kunnen
de zwaardere Perzische schepen slechts moeizaam manoeuvreren. Xerxes moet vanaf
zijn troon op het vasteland toezien hoe zijn vloot een verschrikkelijke nederlaag lijdt
tegen de Atheners. Themistokles drijft Xerxes terug naar Azië met een tweede bericht,
waarin de Perzen gewaarschuwd worden dat de Hellenen voornemens zijn de door
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Xerxes over de Hellespont geslagen schipbrug te vernietigen en aldus de terugweg
naar Azië af te snijden.
Na deze overwinning toont Themistokles zich onbeheerst in het uitbuiten van de
versterkte positie van Athene. Hij koestert het geheime plan de brand te steken in de
sche-
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pen van de bondgenoten om Athene een volstrekte suprematie te bezorgen. Hij
ontvouwt dit aan Aristeides, met wie hij zich heeft verzoend. Deze verklaart in de
volksvergadering dat het door Themistokles beoogde, nu geheim te houden plan voor
Athene uiterst profijtelijk èn uiterst schandelijk zou zijn, waarna de Atheners
Themistokles verbieden het hun onbekende plan ten uitvoer te brengen. Themistokles
toont zich zozeer bewust van zijn grote verrichtingen dat hij jaloezie en ergernis
opwekt en tenslotte in 474 wordt getroffen door het ostracisme en in ballingschap
moet gaan.
Een zwerftocht voert Themistokles langs het hof van de koning van Molossos,
Admetos, die hem bescherming biedt tegen de achtervolgende Atheners en Spartanen.
Thoukydides verhaalt hier hoe Themistokles, om de welwillendheid van Admetos
te verkrijgen, op advies van diens vrouw bij zijn smeekbede Admetos' kind in de
armen houdt. Daarna belandt hij aan het hof van Artaxerxes, de zoon en opvolger
van de inmiddels overleden Xerxes (volgens Diodoros komt hij nog bij de laatste).
In een zelfbewuste toespraak biedt hij Artaxerxes zijn diensten aan en herinnert hem
eraan dat hij de Hellenen heeft afgehouden van een achtervolging van de strijdmacht
van Xerxes op hun terugtocht via de Hellespont. Artaxerxes gaat graag op het aanbod
in.
Enkele jaren later dreigt een rechtstreekse confrontatie tussen de Perzen en de
Atheners. Themistokles wordt uitgenodigd de leiding van de Perzische strijdmacht
op zich te nemen. Thoukydides meldt dat Themistokles volgens een aantal schrijvers
de dood zou hebben gezocht, uit vrees dat hij zijn belofte inzake een overwinning
op de Atheners niet zou kunnen waarmaken, maar houdt het zelf op een natuurlijke
dood, daarin gevolgd door onder meer Nepos. Sinds een toespeling in De ridders
424 van Aristophanes op het drinken van stierebloed, wat gold als fataal, heeft het
idee postgevat dat Themistokles een einde aan zijn leven heeft gemaakt (en wel door

Potscherven van 474 v.C. of vroeger met de naam van Themistokles. Agoramuseum, Athene. Bij een
ostracisme kon iedere stemgerechtigde de kandidaat voor verbanning op een scherf (‘ostrakon’)
krassen en deze in een stembus werpen. Duizenden van zulke scherven zijn tijdens de Amerikaanse
opgravingen op de Agora aan het licht gekomen. De scherf links boven is voorzien van de toevoeging
‘ito’ (laat hem gaan). Alle dragen de naam van de vader van Themistokles, Neokles.
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het drinken van dit stierebloed) om niet opnieuw te hoeven collaboreren; we lezen
dat onder meer bij Diodoros en Ploutarchos.
Herodotos geeft geen sympathiek portret van de Atheense admiraal: hij is een geniaal
tacticus die zich veelal door persoonlijke motieven, onder meer geldzucht, laat leiden.
Zonder op details in te gaan laat de auteur merken dat het na de Perzische Oorlogen
slecht met hem zal aflopen. Ploutarchos in zijn Themistokles-biografie en
Thoukydides prijzen de door vriend en vijand bewonderde politieke en
militair-tactische intelligentie van Themistokles. Vanwege de veronderstelde
patriottische beweegreden voor de zelfmoord trekt Cicero in verschillende teksten
een vergelijking met »Coriolanus, die er eveneens te elfder ure van afzag de eigen
staatsgemeenschap de genadeslag toe te brengen. De kwestie rond de vlootverbranding
bespreekt hij in De officiis in het kader van een overdenking van de
spanningsverhouding tussen publiek nut en publieke moraal. Ook Valerius Maximus
doet dit, en wel in een reeks voorbeelden van iustitia tegenover de tegenstander,
waarin ook »Fabricius figureert vanwege zijn weigering in te gaan op het aanbod
van de lijfarts van Pyrrhos om op deze een gifmoord te plegen.
In de beeldende kunst van de oudheid kennen we uit een beschrijving van Pausanias
een reeks schilderingen van veldslagen tussen Athene en de Perzen in de Stoa Poikile
(‘Bonte Zuilenhal’) op de Agora van Athene, kort voor 460 v.C., vermoedelijk door
Polygnotos en Mikon. Het zuidfries van de Niketempel op de Akropolis van ca. 420
toont wellicht de slag bij Plataiai en is dan de oudste bewaard gebleven historische
voorstelling. Pausanias beschrijft voorts een herdenkingsmonument, in het midden
van de 2e eeuw v.C. opgericht door de koning van Pergamon, Attalos II: een
beeldengroep van de slag bij Marathon werd gecombineerd met heroïsche gevechten
als die van de Goden tegen de Giganten en Pergamon tegen de Kelten. Van deze
figuren zijn enkele bekend uit kopieën. Een portretherme te Ostia met de inscriptie
‘Themistokles’ lijkt een Romeinse kopie uit de 1e eeuw v.C. van een 5e-eeuws niet
geidealiseerd portret; het zou een van de vroegste ons bekende Griekse portretten
zijn.
In de letterkunde was de Perzische invasie direct na de vrede onderwerp van
tragedie en lyriek. Een verloren gegane tragedie van Phrynichos werd gevolgd door
De Perzen van Aischylos in 472, de enige bewaard gebleven tragedie uit de 5e eeuw
met een historisch thema. De dichter, die zelf had meegevochten, stelt Xerxes voor
als iemand die de dwaasheid van zijn expeditie niet heeft ingezien en door hybris
(overmoed) is bevangen. De tragedie geeft geen antipathiek beeld van de vijanden.
De opvoering werd bekostigd door »Perikles. Timotheos beschrijft de zeeslag bij
Salamis in de hymne De Perzen in 410.
Themistokles' zelfmoord door het drinken van stierebloed is in het laatste kwart
van de 15e eeuw geschilderd door Pinturicchio in de Palazzina della Rovere-Colonna
te Rome. Enkele afbeeldingen dateren uit de 18e eeuw, bijvoorbeeld een schilderij
van Lorenzo de' Ferrari en een fresco van Angeli in de Villa Giovanelli in Noventa
Padovana. Wunders plafond in de Audienzzimmer van de Ermitage te Bayreuth ca.
1740 met de ontvangst door Artaxerxes symboliseert de mildheid van een vorst
tegenover de vijand. De smeekbede van Themistokles aan Admetos was in 1819 het
verplichte thema voor de Franse Prix de Rome. De inscheping voor Salamis werd in
1825 door Odevaere geschilderd (stadhuis St. Niklaas). In het trappenhuis van het
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Neues Museum te Berlijn bracht Kaulbach in 1846-63 een fresco aan: ‘Bloeitijd van
Griekenland’, met Themistokles als hoofdpersoon.
In de muziekgeschiedenis staat hij centraal in een libretto van Metastasio, dat op
muziek werd gezet door onder meer Caldara 1736 en Jommelli 1757.
Xerxes staat in het Oude Testament (boek Esther) bekend als koning Ahasverus,
die rond
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500 op verzoek van de manmoedige Esther de Joden genade verleent; dit thema is
in het kader van ons boek niet van belang. Over Xerxes' hoogmoed handelt de
Serse-opera van Cavalli 1654 op een libretto van Minato voor het huwelijk van Louis
XIV. Händel/Postel voerden in 1738 Xerxes op in een komische opera. Couperus
volgde in zijn roman Xerxes of De hoogmoed 1919 het stuk van Aischylos, terwijl
Dèr Mouw in een gedicht in de eerste bundel Brahman 1919 de Perzische koning
laat peinzen voor de oversteek over de Hellespont. De trilogie De oude waereld van
Querido 1918-21 behandelt opkomst en ondergang van het Perzische rijk; in
Zonsondergang wordt de heilloze expeditie van Xerxes beschreven. De door Thomas
Mann zeer geprezen novelle Aeschylos bei Salamis van Reisiger 1952 geeft de visie
van de tragicus.
H. Drerup en H. Sichtermann in Fittschen 1988.

Tiberius Claudius Nero
(42 v.C.-31 n.C.) is de zoon van Tiberius Claudius en Livia. In 38, kort voor de
geboorte van Tiberius' broer Drusus, liet Livia zich scheiden van haar man om te
trouwen met Augustus. Tiberius kreeg de naam Tiberius Iulius Caesar. Hij maakte
zich verdienstelijk op veldtochten in Spanje, Armenië en Gallië. Toen Agrippa, de
echtgenoot van Augustus' dochter Iulia en de beoogde opvolger van Augustus, in 12
v.C. overleed, bewerkstelligde Livia dat haar zoon Agrippa's positie overnam met
inbegrip van een huwelijk met Iulia. Tiberius liet zich met tegenzin scheiden van
zijn echtgenote Vipsania Agrippina om in het huwelijk te treden met Iulia, volgens
alle auteurs een losbandige en onverdraaglijke vrouw. In 6 v.C. vestigde hij zich op
Rhodos, mogelijk om zich te onttrekken aan de intriges die erop gericht waren de
opvolging van Augustus te reserveren voor Lucius en Gaius, Iulia's zonen uit haar
eerder huwelijk met Agrippa. Het drijven van Livia, die gedaan kreeg dat Iulia wegens
ontucht levenslang werd verbannen naar het eiland Pandataria, droeg ertoe bij dat
Augustus zijn stiefzoon Tiberius terugriep van Rhodos. Na het overlijden van Iulia's
beide zoons werd Tiberius door Augustus geadopteerd. Hij werd opnieuw belast met
de leiding van veldtochten, met name in Germanië. Toen Augustus in 14 n.C. overleed,
werd hij zijn opvolger.
Hij toonde zich een bekwaam bestuurder van het inmiddels reusachtige Romeinse
rijk, maar ook een cynische, onpeilbare en ontoegankelijke autocraat, die met behulp
van talloze verklikkers en nieuwe of nieuw leven ingeblazen wetten op
majesteitsschennis werkelijke of vermeende tegenstanders meedogenloos uitschakelde.
In dit klimaat kwam op hem de verdenking te rusten dat hij de alom geliefde
»Germanicus had laten vergiftigen.
In 27 trok de keizer zich definitief terug op het eiland Capri, ongenaakbaar voor
de Romeinse bestuurders en voor zijn familie, met inbegrip van zijn heerszuchtige
moeder Livia. Hij zou zich er hebben overgegeven aan de meest perverse en wrede
seksuele uitspattingen. Het regeren liet hij over aan zijn vertrouweling Seianus. Deze
aanvoerder van de keizerlijke garde had zich al geruime tijd als rechterhand van
Tiberius een sterke machtspositie verworven. Hij zou ook een overspelige verhouding
hebben gehad met Livilla, echtgenote van Tiberius' zoon Drusus. Nadat Drusus door
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deze Livilla vermoord was, richtte Seianus tot Tiberius het verzoek met haar te mogen
trouwen, maar dit werd afgewezen.
Toen Tiberius op Capri de waarschuwing bereikte dat Seianus een greep naar de
alleenheerschappij beraamde, trof hij zijn maatregelen. Seianus werd met het bericht
dat een brief van Tiberius zou worden voorgelezen waarin hem promoties of
eerbetuigingen werden
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‘Grand Camée de France’, tweede kwart 1e eeuw n.C., sardonix, 31 × 25,5 cm. Bibliothèque National,
Cabinet des Médailles, Parijs. De voor het hof wellicht in 51 n.C., na de overwinning in Brittannië,
gemaakte camee heeft een moeilijke, reeds in zijn tijd slechts voor weinigen toegankelijke iconografie.
De symbolisch geladen voorstelling toont de uitreiking van het imperium aan Germanicus voor diens
expedities in het Oosten en is een metafoor voor de goddelijke macht van het Iulisch-Claudische huis.
De duiding wordt bemoeilijkt door een bewerking van de steen in de 3e eeuw n.C., waardoor enige
portretten veranderd zijn. Een aantal figuren is zonder moeite herkenbaar. In het midden zitten Tiberius
en Livia, voor hen staan Germanicus en diens vrouw Agrippina Maior, met daarnaast een als Nero
of Caligula geïnterpreteerd jongetje in militaire uitrusting in gezelschap van Providentia
(Voorzienigheid). Achter de zittende figuren zijn Claudius en diens vrouw Agrippina Minor
voorgesteld. In het bovenregister bevinden zich de in apotheose ten hemel gerezen Augustus (midden)
en Drusus Maior (rechts), van de wereld gescheiden door een teken uit de kosmos. Onder de troon
en in het benedenregister zitten leden van de door Germanicus in het Oosten overwonnen volkeren.
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toegekend, in de Senaat gelokt; zijn lijfwacht werd heengezonden. De brief bleek
echter een reeks aanklachten tegen hem te bevatten en hij werd door Macro, een door
Tiberius in vertrouwen genomen officier van de keizerlijke garde, gevangen genomen.
Nog dezelfde dag werd hij met zijn gezinsgenoten geexecuteerd.
Tiberius, die zijn kleinzoon Gemellus en zijn achterneef »Caligula had aangewezen
als zijn gezamenlijke opvolgers om afwisselend de regeermacht uit te oefenen,
overleed in 37. Volgens verschillende berichten zou Caligula het einde van de zieke
Tiberius hebben verhaast door hem onder een kussen te smoren.
Dio Cassius schrijft niet onwelwillend over de eerste periode van het bewind en
situeert het afglijden in machtswellust pas na het overlijden van Germanicus. Deze
betekende, of hij nu wilde of niet, vanwege zijn enorme populariteit een gevaar voor
Tiberius, zodat hij zich moest intomen tot Germanicus van het toneel was verdwenen.
Suetonius en Tacitus, historici die in hun hele werk het machtsverlies betreuren van
de senatoriale elite die door Augustus nog met respect was behandeld, schrijven in
felle bewoordingen over deze door haat en wantrouwen gedreven heerser. Suetonius
beschrijft hoe hij de vrouw en zonen van Germanicus de dood injaagt, en weidt uit
over de seksuele liederlijkheid en martelingen op Capri. Tacitus verontschuldigt zich
voor zijn soms eentonige opsomming van trieste feiten die zo ongunstig afsteken bij
de levendigheid van het politieke leven in de oude republiek, waarin immers van een
botsing van krachten sprake placht te zijn.
In de beeldende kunst is Tiberius een figuur die noch in de oudheid noch daarna
tot de verbeelding heeft gesproken. In de literatuur van de nieuwe tijd komt hij een
aantal malen voor. Ben Jonson geeft in zijn tragedie 1603 rond de val van Seianus
een somber beeld van het door een grillige tiran en corrupte trawanten geteisterde
Rome. Het schrikbewind is ook de zwarte achtergrond van een Drusus-tragedie van
Conti 1747 over de moord op Tiberius' enige zoon. Tiberius treedt vervolgens weer
naar voren in de literatuur van de 19e eeuw. In de onder Germanicus genoemde
drama's wordt hij als schurk afgeschilderd tegenover de edele Germanicus. In het
drama van Arnault 1828 over zijn einde bestaat de vloek van Tiberius in zijn
opvolging door een nog onwaardiger sujet, Caligula. De verschrikkingen van Tiberius'
bewind worden ook in L'esule di Roma van Rossini/Gilandoni 1828, met een goede
afloop, verklankt. In de Duitse literatuur is sprake van een zeker eerherstel voor
Tiberius, teken van een groeiende Caesaren-bewondering. Zo is er een drama van
Gregorovius 1851, waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat Tiberius' tirannie werd
opgeroepen door de nood van de tijd en zijn begrijpelijke afkeer van de mensen.
Voor Geibel (een ballade 1857) is de tirannie niet zozeer te wijten aan Tiberius' aard,
maar is zij een symptoom van de tot ondergang gedoemde niet-christelijke Romeinse
beschaving. In het voetspoor van Geibel laat Henzen in zijn toneelstuk 1895 de keizer
visioenen hebben omtrent de tijdens zijn regeerperiode gekruisigde Christus en de
door deze gevestigde religie, die tot de ondergang van de Romeinse beschaving zal
leiden. Flaubert ziet in zijn jeugdwerk Rome et les Césars de keizer als de eerste
‘romanticus’. Graves baseert zich in zijn roman I, Claudius 1934, die goeddeels
speelt in Tiberius' regeerperiode, op de werken van Dio Cassius, Suetonius en Tacitus.
Ook Burgess' The Kingdom of the Wicked 1985 volgt Suetonius in de kleurrijke
schildering van de keizer.
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Timoleon,
een Korinthiër uit de 4e eeuw v.C. Na enig aandringen van vrijheidslievende vrienden
nam hij deel aan de vermoording van zijn broer Timophanes, die streefde naar een
tirannie over Korinthe. Hij werd geprezen

Antoine-Jean Baron Gros, De dood van Timophanes, 1798, tekening, 44 × 58 cm. Musée du Louvre,
Parijs. Timoleon wendt zich bij een beeld van Pallas Athena af, terwijl zijn medestanders zijn broer
Timophanes ombrengen. Op de sokkel van het beeld staat onder een in niet-correct Grieks geschreven
opschrift ‘Korinte’ en Phrygische muts op een stok, teken van de Franse Revolutie.

als tirannenmoorder, maar wegens de broedermoord gegispt; zijn moeder verbande
hem uit haar omgeving. Timoleon, ten prooi aan wanhoop, trok zich langdurig terug
uit het openbare leven.
In 344 aanvaardde hij, onder indruk van het argument dat hij nu kon laten zien dat
het hem in de altijd nog betwiste moord op zijn
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broeder werkelijk was gegaan om het bestrijden van de tirannie, de functie van
scheidsrechter in de conflicten in Syracuse, dat zich als oude kolonie tot de moederstad
Korinthe had gewend. De aanhangers van de verjaagde tiran Dionysios II stonden
lijnrecht tegenover de rest van de bevolking onder Hiketas, die voor die verjaging
de Carthagers te hulp had geroepen. Timoleon versloeg de Carthagers, kon de partijen
verzoenen en vestigde in Syracuse een democratie. Ook elders op Sicilië werden de
tirannen afgezet en vervangen door democratische regeringen. Timoleon kon zich
terugtrekken en bleef tot het einde van zijn leven een alom gerespecteerde bewoner
van Syracuse.
Aldus Ploutarchos, die in zijn biografie een duidelijk geïdealiseerd beeld geeft van
Timoleon. Nuchterder is Diodoros Sikoulos, die bij de broedermoord noch bij de
aanvaarding van de Syracuse-opdracht spreekt van aandrang van de omgeving. Wel
geeft hij de gedachte weer, hier in de mond gelegd van Timoleon zelf, dat een wijs
bestuur over Sicilië zal bewijzen dat de moord van destijds een tirannenmoord geweest
is en dat bij blijken van heerszucht de daad gekwalificeerd moet worden als
broedermoord. Ook voert hij Timoleon op als degene die Sicilië voorspoed en
democratie gebracht heeft. Uitbundig in zijn lofprijzingen is Nepos in zijn
Timoleon-biografie.
In de moraliserende literatuur van de oudheid en van de nieuwe tijd is de
broedermoord een herhaaldelijk terugkerend voorbeeld van een conflict tussen
familiebanden en de verdediging van de vrijheid. Zo komt Montaigne in zijn Essais
1580 tot tweemaal toe op deze kwestie terug. Bewondering overheerst bij deze auteur,
zoals ook in de tragedies van Martyn 1729 en La Harpe 1764 en zeker in Alfieri's
Timoleon 1784: een van zijn ‘tragedie di libertà’, waarin de tragiek nog wordt
verhevigd, omdat hierin een al even nobele Timophanes ten tonele wordt gevoerd,
die echter geen afstand kan doen van de macht. Een stuk van Chénier 1794 met
muziek van Méhul werd vanwege zijn benadrukking van het vrijwillige aftreden van
Timoleon anti-tiranniek geacht en derhalve door Robespierre verboden. Een schilderij
van Taillasson 1796 met de oude en geliefde Timoleon, een werk dat een pacifistische
geest ademt, is waarschijnlijk geïnspireerd door dit stuk van Chénier. De dood van
Timophanes is in diezelfde jaren in beeld gebracht op schilderijen van onder meer
Lafond le Jeune 1796, Meynier 1791 en A.E. Fragonard 1793.

Timon
was een Atheens burger die leefde aan het einde van de 5e eeuw v.C. Enkele verhalen
over deze roemruchte mensenhater, die zich zo veel mogelijk verre hield van zijn
medeburgers, hebben bekendheid gekregen via Ploutarchos' biografie van Marcus
Antonius, die na de verloren slag bij Actium met Octavianus (de latere Augustus)
een afgelegen huis liet bouwen op Pharos aan de kust van Egypte om er een leven
te leiden als een verbitterde tweede Timon. Een van de verhalen over Timon keert
terug in Ploutarchos' Alkibiades-biografie. Timon namelijk toonde, hoezeer ook
afkerig van gezelschap, tot veler verbazing affectie voor Alkibiades. Desgevraagd
gaf hij als verklaring dat deze Alkibiades Athene immers nog groot onheil zou
bezorgen. Een andere anekdote verhaalt dat hij, toen hij in de volksvergadering
eindelijk eens het woord nam, dit slechts deed om aan te kondigen dat hij een huis
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ging bouwen en daarvoor een vijgeboom, waaraan al vele Atheners zich hadden
opgehangen, moest laten kappen: degenen die zich nog wilden opknopen, zouden
daarom haast moeten maken. De sfeer tijdens een maaltijd samen met de enige ons
onbekende persoon die het nog met Timon wist uit te houden, verpestte hij
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door deze disgenoot, die de kwaliteit van het voedsel prees, toe te voegen dat de
maaltijd hem had kunnen bevallen als hij alleen zou hebben getafeld. Hij bleef tot
zijn laatste snik consequent in zijn afkeer van mensen: hij overleed aan een ziekte
waarvoor hij niet de hulp van een arts wenste in te roepen. Ploutarchos geeft tenslotte
de tekst van een grafschrift van Kallimachos: ‘Aan alle kanten van mijn graf staan
dorens en staken. Je zult bij nadering je voeten verwonden. Ik, Timon de misantroop,
woon hier. Ga voorbij en spreek veel verwensingen uit. Maar loop door.’
Loukianos beschrijft in een dialoog hoe Timon, straatarm nadat hij met te gulle hand
heeft gegeven aan zijn medeburgers die hem in zijn daaropvolgende armoede mijden
als de pest, de goden aanroept om harder op te treden tegen het mensdom. Zeus
besluit hem opnieuw rijk te maken en weer komen de Atheners op Timon af als
vliegen op de stroop. De misantroop, door schade en schande wijs geworden, verdrijft
hen met stokslagen en scheldkanonnades.
Aristophanes maakt in zijn komedies, met name Lysistrata 411 en De vogels 414,
schampere opmerkingen over Timon. Strabo beschrijft het ‘Timonium’ van Marcus
Antonius. Cicero bespreekt in zijn Tusculanae disputationes de misantropie van
Timon als een ziekelijk gevolg van een onbeheerste streving van de ziel.
De dialoog van Loukianos, die mogelijk teruggaat op een op enkele fragmenten
na verloren gegane komedie van Antiphanes uit de 4e eeuw v.C, ligt in later tijd ten
grondslag aan een aantal toneelstukken: als eerste Boiardo 1487 in opdracht van
Ercole di Ferrara, daarna Carretto 1497 voor Isabella d'Este. Ook Shakespeare volgt,
althans in de hoofdlijnen van het tweede deel van zijn Timonstuk ca. 1607, de
Loukianos-tekst. Hij schildert eerst hoe een goedhartige en royale Timon ten
slachtoffer valt aan vleierij en oplichterij, en hoe hij zich na zijn financiële ondergang
terugtrekt in een grot. Timon, inmiddels een mateloze mensenhater, wordt na het
vinden van een schat opnieuw belaagd door vleiers, die nu op ruwe wijze de deur
wordt gewezen. Alkibiades, die op het punt staat met een leger tegen Athene op te
trekken, krijgt aanmoedigingen en financiële steun. Voor de verschillende anekdotes
waarmee dit verhaal is gelardeerd, put Shakespeare uit de genoemde biografieën van
Ploutarchos. De Spanjaard Méxia ontleent aan dezelfde bronnen de karaktertekening,
waarin vooral de bruutheid van Timon wordt benadrukt, in zijn stuk La silva de varia
lección 1540, dat ten grondslag ligt aan een verhaal van Painter in diens Palace of
Pleasure 1566. Purcell/Shadwell 1694 maken een entr'acte bij Shakespeare. Loukianos
is ook de bron voor een Nederlandstalige tragedie met de Griekse titel Timon
misanthropos van Meulewels 1636. In een Timon-stuk 1899 van Fabre, die een heel
eigen verhaal bouwt rond de wederwaardigheden van de mensenhater, is een
belangrijke rol weggelegd voor de Atheense massa die frequent op het toneel gebracht
wordt.
Timon wordt zozeer het schoolvoorbeeld van een mensenhater, dat literaire werken
die over misantropie handelen zonder dat hij als personage optreedt, toch zijn naam
dragen: bijvoorbeeld een komedie van Soden 1789 (Der neue Timon), een episch
gedicht van Bulwer-Lytton 1846 (The New Timon) en een drama van Dümmler 1917
(Timon von Athen). F. Bruckner parafraseert in zijn tragedie 1932 het stuk van
Shakespeare. Hij inspireert ook tot een bescheiden Timon-traditie in de beeldende
kunst, bijvoorbeeld een schilderij van Dance 1767.
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Titus Flavius Vespasianus
(39-81), zoon van Domitilla en Vespasianus. Steeds meer Romeinse legioenen
wensten na de snelle machtswisselingen die in 69 volgden op de dood van »Nero met als keizers achtereenvolgens Galba, Otho en Vitellius - dat Vespasianus, succesvol
veldheer in Judea, tot keizer zou worden uitgeroepen. Vespasianus trok op naar
Rome, waar Vitellius een smadelijke dood vond, en werd door de Senaat uitgeroepen
tot imperator. Titus bleef in Judea achter en nam zijn vaders taak, het neerslaan van
de opstand van de Joden, over. Na een lange belegering kon hij in 70 Jeruzalem
innemen. Tegen zijn nadrukkelijk bevel staken plunderende soldaten de tempel in
brand; de opstand werd in bloed gesmoord. De triomfboog van Titus op de Via Sacra
te Rome herinnert aan deze overwinning.
De opvolging in 79 van Vespasianus door Titus was met enige vrees tegemoet
gezien. Suetonius schrijft dat men Titus beschouwde als een nieuwe Nero: hij had
zich immers overgegeven aan allerhande orgieën en zich corrupt en wreed getoond.
Bovendien was hij al jaren verslingerd aan een Jodin, telg uit het geslacht van koning
Herodes: Berenike, die evenals haar broer Herodes Agrippa de zijde van de Romeinen
had gekozen. Titus bleek evenwel een goed keizer. Hij toomde zijn passies in en
zond Berenike heen.
In staatszaken toonde hij zich een waardig opvolger van zijn vader. Beiden stonden
een op consolidatie en economische groei gerichte politiek voor. Het Amphitheatrum
Flavium werd gebouwd op de plaats van een van de vijvers van Nero's Gouden Huis;
de naam Colosseum ontleende het aan een reusachtig beeld van Nero dat nu, door
de kop te vervangen, de zonnegod Sol-Helios voorstelde. Bij catastrofes zoals de
uitbarsting van de Vesuvius op 24 augustus 79 die Pompeii, Herculaneum en de
kleinere plaatsen in Campanië volledig deed verdwijnen onder lava en as, gaf hij
blijk van grote wijsheid en menslievendheid. Zijn bewind was kortstondig: de
plotselinge dood in 81 dompelde het volk in rouw. Zijn broer Domitianus werd als
opvolger aangewezen.
De meeste gegevens over Titus zijn te vinden bij Dio Cassius en in Suetonius'
biografie. Het optreden van Titus in Judea is uitvoerig beschreven door Flavius
Josephus. Talrijke vertalingen van diens Joodse oorlogen maakten hier te lande de
Joodse vrijheidsstrijd, die werd vergeleken met de opstand tegen Spanje, bekend.
Tot in de 19e eeuw verschenen edities en vertalingen. Vondel schreef in 1620 het
treurspel Hierusalem verwoest.
In de Franse literatuur is de liefdesverhouding tussen Titus en Berenike, waarover
is bericht door Suetonius en Dio Cassius, een herhaaldelijk terugkerend thema. Na
enkele evocaties (bijvoorbeeld een tragikomedie van Magnon 1660) is ze onderwerp
van toneelwerken van Racine en Corneille. Hun stukken gingen in 1670 een week
na elkaar in première. Racine, die in zijn voorwoord verwijst naar Dido en Aeneas,
toont een gepassioneerde Berenike die zozeer opgaat in haar liefde voor de mens
Titus dat ze niet kan voorvoelen dat de keizer Titus de band met de innig beminde
vrouw zal moeten verbreken. Bij Corneille verbreekt een edele en beheerste Berenike
zelf de relatie: waarschijnlijk een toespeling op de voor de monarch Louis XIV
onmogelijke liefdesrelatie met Henriette d'Angleterre, die het hof in rep en roer had
gebracht. Later kennen we een stuk van Otway 1677 naar Racine. Een tiental opera's
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(onder meer Porpora 1710, Araja 1730, Händel 1738 en Galuppi 1741) gaat terug
op Racine. De Clemenza di Tito-opera's van onder meer Jommelli 1758, Gluck 1752
en Mozart (diens laatste opera, uit 1791), zijn geschreven op een libretto van
Metastasio 1734. De liefdesverhouding tussen Titus en Berenike, hoewel inmiddels
beëindigd, leidt tot een onstuitbare reeks van liefdesverwikkelingen en komplotten,
maar als alles uitkomt toont Ti-
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tus zich vergevensgezind. Het Berenike-thema blijft in de Franse literatuur tot in de
20e eeuw aanwezig, bijvoorbeeld met stukken van Du Bois en Magnard beide 1911
en een roman van Lelouche 1988.
In de beeldende kunst heeft Titus uiteraard zijn plaats in de keizerreeksen (zie
»Nero). De Boog op het Forum te Rome is gedecoreerd met voorstellingen van het
wegvoeren van de schatten uit de tempel van Jeruzalem, de triomfale intocht in Rome
en, in het gewelf van de boog, de apotheose van Titus die op een adelaar ten hemel
wordt gedragen.

Triomftocht van Titus na de overwinning in Judea, 81 n.C. of later, marmeren reliëf in de Titusboog
aan de Via Sacra, Rome, 204 × 385 cm. Soldaten voeren de schatten uit de tempel van Jeruzalem
door de Porta Triumphalis de stad in: de zilveren horens (rechts) en de zevenarmige kandelaar. De
keizer was op de tegenoverliggende wand voorgesteld. De foto is naar een gipsafgietsel in het Museo
della Civiltà Romana, Rome.

De ondergang van Pompeii heeft met name in de 19e eeuw tot de verbeelding
gesproken. Het opkomende christendom speelt daarbij een belangrijke rol omdat
Pompeii de ondergang van het heidendom symboliseert. Zo kennen we een in zijn
tijd succesrijke opera van Pacini/Tottola 1825, gedichten van Mme Girardin 1828
en Méry 1830, en romans en verhalen van Bulwer-Lytton 1834, Baudelaire 1846
(over een teruggevonden manuscript) en Gautier 1852.
Deutsch 1986; Mireaux 1951.
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Tomyris
was in de 6e eeuw v.C. koningin van de Massageten, een geducht krijgersvolk aan
de Kaspische Zee. De grote »Kyros had zijn zinnen gezet op onderwerping van dit
volk en liet zich raden door Kroisos, die hem een list aan de hand deed. Hij moest
een waardeloos deel van zijn leger inzetten en het een overvloed aan spijs en drank
meegeven: de Massageten zouden de troepen in de pan hakken en, niet gewend aan
luxe en overdaad, zich daarna te goed doen aan hetgeen ze in het legerkamp zouden
aantreffen. Aldus geschiedde en Kyros kon de Massageten, die hun roes uitsliepen,
moeiteloos doden. Tomyris verloor zo een groot deel van haar krijgsmacht; bovendien
werd haar zoon Spargapises krijgsgevangen gemaakt. De vorstin vorderde haar zoon
terug, met de waarschuwing dat zij anders Kyros met bloed zou verzadigen, maar
deze ging er niet op in.
Toen Spargapises uit zijn roes ontwaakte, werd hij overmand door schaamte. Hij
vroeg Kyros hem van zijn boeien te bevrijden en pleegde terstond zelfmoord. Tomyris
trok bij het uitblijven van Kyros' antwoord ten strijde en kreeg na een lange en
verbitterde strijd de overhand. Ze liet op het slagveld het lijk van Kyros opsporen en
dompelde, haar aanzegging getrouw, het hoofd van Kyros in een zak met
mensenbloed.
Dit verhaal van Herodotos vinden we ook bij Loukianos, Valerius Maximus en
Diodoros en is met name via Valerius Maximus in de middeleeuwen bekend.
Boccaccio vertelt het in De mulieribus claris ca. 1370, Christine de Pisan in L'Epistre
d'Othéa à Hector ca. 1400. In het Speculum humanae salvationis 1324 (»Kyros)
komt Tomyris voor in een reeks vrouwen die ieder op eigen wijze vergelding zoeken:
Maria verplettert Satan, Judith snijdt Holofernes het hoofd af, de eveneens bijbelse
Jaël doorboort de slapen van Sisara, en Tomyris dompelt het hoofd van Kyros in
bloed. Tot in de 17e eeuw bevond zich in de gerechtszaal van het bisschoppelijk
paleis van Gent een kopie ca. 1500 (nu in Berlijn) van een verloren gegaan paneel
uit ca. 1480 van Robert Campin met deze onthoofding, naar alle waarschijnlijkheid
geïnspireerd door het ook in onze streken populaire Speculum. Het werd midden 16e
eeuw nageschilderd door William Key.
Tomyris komt voorts, zij aan zij met een vijftal Amazonen en met onder meer
Semiramis, voor in 14e-eeuwse dichtwerken waarin parallel aan de ‘Neuf Preux’
(Caesar) negen manhaftige vrouwen worden opgevoerd: in het Frans de ‘Neuf
Preuses’, in het Engels ‘The Nine Worthy Women’. Deze traditie gaat terug op
dichtwerken van Jehan le Fèvre 1373 en Eustache Deschamps ca. 1390 en staat
tegenover een ander, vooral in het Duitse taalgebied voorkomend negental bijzondere
vrouwen zoals beschreven onder »Lucretia. De ‘Neuf Preuses’ zijn in de 15e en 16e
eeuw te vinden op frescoreeksen (bijvoorbeeld in het kasteel La Manta bij Saluzzo
in Piemonte ca. 1420-30), in tapijtreeksen uit Brusselse ateliers zoals de vijf in het
Gardner Museum te Boston uit het tweede kwart van de 16e eeuw. Een zesde tapijt
(de dood van Kyros en de wraak van Tomyris) is zoek; het thema is op een tapijt in
de Spaanse koninklijke collecties bewaard gebleven.
Uitzonderlijk is Tomyris' positie los van de context van het Speculum of de ‘Neuf
Preuses’ in een kerkgebouw: Pordenone 1528-31 schildert haar in de koepel van de
Madonna di Campagna in Piacenza in gezelschap van vrouwen die op hun wijze
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kloek of kuis waren: de vredestichtende »Sabijnse maagden, »Verginia en Chiomara.
Deze laatste, echtgenote van de Galliër Orgiago, raakte eens in Romeinse
gevangenschap en werd, naar wordt verhaald door onder meer Valerius Maximus,
verkracht door een centurio, die ze later het hoofd liet afsnijden.
In een reeks fresco's van Andrea del Castagno ca. 1450 uit de Villa Pandolfini te
Legnaia (thans in het Uffizi te Florence) flankeert Tomyris met de Sibylle van Cumae
de bijbel-
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se heldin Esther. Uit later tijd zijn er schilderijen van Tomyris met het hoofd van
Kyros van Frans Francken II ca. 1620 en uit het atelier van Rubens 1622-23 naar een
tekening van de meester, die bekendheid kreeg door een gravure van Pontius 1630
en aldus ten grondslag ligt aan enkele specimina van volkskunst als een Amelander
hoekkastje en een tafelblad in het Zuiderzee-museum te Enkhuizen.
In de reeks vrouwen, door Ambrosius Holbein en Thomas Schmid ca. 1515
afgebeeld in de ontvangstzaal van het klooster Sankt Georgen in Stein am Rhein,
met Verginia, Artemisia, Lucretia en mogelijk ook Dido en Kandake (»Alexandros),
is de vrouw die een afgehouwen hoofd in de hand houdt, afwisselend geïnterpreteerd
als Tomyris of - vanwege het ontbreken van een kroon en een zak met bloed - als de
bijbelse Judith met het hoofd van Holofernes. Onzes inziens gaat het echter om
Orgiago's vrouw met het hoofd van de centurio.
Opera's zijn er van Albinoni/Lalli en Keiser/Hoë 1717. In de tragedie Mort de
Cyrus van Quinault 1659 is Tomyris verliefd op Kyros; als deze haars ondanks
vermoord wordt, pleegt ze zelfmoord. Deze liefde vinden we ook in de Kyros-roman
1649-58 van Mademoiselle de Scudéry.
Berger 1979; De Bruin 1965; Kruissink 1977-78; Siple 1930; Wilson /
Lancaster Wilson 1984.

Marcus Ulpius Traianus
(53-117), afkomstig uit Italica (Spanje), diende de keizers Domitianus (81-96) en
Nerva (96-98) vooral aan de noordgrenzen van het Romeinse rijk, gevormd door
Rijn en Donau. Vanwege zijn bekwaamheid en trouw werd hij door Nerva geadopteerd
en kreeg hij een deel van de keizerlijke bevoegdheden overgedragen. In 98 volgde
hij de overleden Nerva op; hij was de eerste keizer die uit Spanje afkomstig was. Hij
toonde zich een humaan heerser, toegankelijk voor zijn soldaten en onderdanen en
met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Rond 100 kreeg hij als eerste keizer van de
Senaat het predikaat ‘Optimus’ (de beste).
Hij werd ondanks zijn op vrede gerichte politiek in belangrijke mate in beslag
genomen door noodzakelijke militaire operaties. In het noorden, langs de Rijn,
versterkte hij de grenzen door de stichting van nieuwe legerkampen en steden, vooral
uiteraard op plaatsen waar reeds Romeinen waren gelegerd (o.a. Ulpia Noviomagus:
Nijmegen, en Ulpia Traiana: Xanten). De oorlogen in het oosten tegen de Daciërs
(101-106) en tegen de Parthen (113-117) hielden de keizer lang uit Rome weg. De
onderwerping van Mesopotamië voerde hem tot diep in het Midden-Oosten, maar
leidde niet tot definitieve gebiedsuitbreiding. In Syrië en het door de Romeinen
Arabia genoemde huidige Israël en Jordanië werden belangrijke nederzettingen
gesticht of uitgebreid (Damascus, Bosra, Petra). Tenslotte moet een volgens sommige
auteurs hard optreden tegen de opstandige Joden in Palestina worden vermeld.
De keizer betoonde zich ook in wetgevende en organisatorische zin actief. Het
wegennet werd uitgebouwd - overal vinden we mijlpalen met zijn naam - en het
bestuur over de provincies gestandaardiseerd. Van de enorme schatten die met name
de Dacische veldtocht had opgeleverd, werd Rome verfraaid en kreeg het talrijke
aquaducten.
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Traianus stierf in 117 aan de kust van de Zwarte Zee. Aan zijn neef en rechterhand
»Hadrianus liet hij een rijk na dat zijn grootste expansie had bereikt. Zijn as werd
bijgezet in een urn onder de Zuil van Traianus op het door hemzelf ingerichte en
naar hem genoemde Forum Traiani te Rome, dat pas onder zijn opvolger gereed zou
komen.
Reeds in de oudheid en ver daarna, tot Montaigne toe, werd Traianus beschouwd als
een
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uitstekende zoniet de beste Romeinse keizer, getuige ook het genoemde predikaat
Optimus. In de meeste geschriften komt hij als een perfect vredevorst naar voren,
bijvoorbeeld bij Plinius Minor in een uiterst vleierige pronkrede, de Panegyricus in
Traianum, waarin Traianus gezien wordt als een afspiegeling van Iupiter die de aarde
moet redden van het kwaad. Ook de tijdgenoot Dio Chrysostomos laat zich in
dergelijke bewoordingen uit. Van de overige auteurs is Dio Cassius de belangrijkste,

Traianus en de weduwe, ca. 1450, deel van een wandtapijt (vermoedelijk uit Doornik voor de rechtszaal
van het bisschoppelijk paleis te Lausanne), ca. 350 cm hoog. Historisches Museum, Bern. Naar panelen
van Rogier van der Weyden ca. 1430 voor het raadhuis van Brussel. Geheel links richt de weduwe
haar smeekbede tot de keizer; rechts daarvan wordt de soldaat ten overstaan van Traianus geëxecuteerd.
Het tweede tafereel toont de smeekbede van paus Gregorius aan God en ernaast de presentatie van
de schedel van Traianus. Volgens het bijschrift was de tong in perfecte staat bewaard gebleven, ten
teken dat de keizer altijd de waarheid had gesproken. Het niet afgebeelde gedeelte van het tapijt toont
de geschiedenis van graaf Herkinbald, die op zijn ziekbed zijn enige neef en erfgenaam eigenhandig
doodt, omdat deze na misdaden begaan te hebben niet de rechtmatige straf had gekregen.

terwijl de brieven van genoemde Plinius, waarin vraagstukken van administratieve
aard aan de orde komen, het reilen en zeilen in een provincie illustreren. De
Commentarii, een memoire-achtig werk van Traianus zelf, zijn verloren gegaan.
De talrijke veldtochten van Traianus zijn uitvoerig gedocumenteerd op munten
en in reliëfs: met name de Boog van Beneventum uit 109 en de Zuil van Traianus
uit 107-112, ingewijd in 113, zijn belangrijke getuigenis-

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

236
sen. Het eerste monument gedenkt de oorlogen tegen de Parthen en staat aan het
einde van de nieuwe weg naar Brindisi, aangelegd in het verlengde van de oude Via
Appia. De hoge roeping van de vorst wordt tot uitdrukking gebracht door de
aanwezigheid van de Olympische goden en Herakles. De Zuil ‘beschrijft’ de oorlogen
tegen de Daciërs in 101-102 en 105-106 in de vorm van een 200 meter lang fries dat
niet letterlijk als historische weergave maar veeleer als een epische verwerking van
die expedities moet worden geinterpreteerd. De keizer is zo'n zestig maal afgebeeld,
zij het nooit in een gevechtshandeling. De Zuil inspireerde tot vergelijkbare
monumenten voor Paleis Schönbrunn in Wenen en op de Place Vendôme te Parijs
1806-10. In Adamklissi (Roemenië) werd in 109 het Tropaeum Traiani opgericht,
eveneens om de overwinningen op de Daciërs te vereeuwigen. Van het
cilindervormige monument met reliëfversiering is een groot deel bewaard gebleven
evenals van het ervoor liggende altaar dat aan Mars Ultor was gewijd. Een dergelijk
monument, het Tropaeum Alpium, was in La Turbie (bij Menton) door Augustus
25-14 v.C. opgericht om de pacificatie van de Alpen te gedenken.
Een reliëf van de nu verloren gegane Boog van Traianus te Rome (nu in de Boog
van Constantijn) toont de keizer met een om genade smekende Dacische soldaat.
Mogelijk is het dit reliëf geweest dat aanleiding heeft gegeven tot een in de
middeleeuwen wijdverbreide legende rond Traianus. Deze zou tijdens een veldtocht
op aandrang van een weduwe van zijn paard zijn gestegen om zorg te dragen voor
de berechting en executie van een soldaat die haar zoon had vermoord. Paus Gregorius
de Grote (570-604), getroffen door dit blijk van rechtvaardigheid, betreurde dat deze
keizer als heiden zou moeten zuchten onder de eeuwige verdoemenis, en
bewerkstelligde met zijn gebeden diens bevrijding uit de hel. Wel kreeg hij van God
te horen dat hij zich in zijn gebeden voortaan zou moeten inzetten voor de christenen.
Van deze geschiedenis zijn vanaf ca. 700 verschillende versies in omloop, bij auteurs
als Johannes Diaconus 875, Honorius van Autun 12e eeuw, John van Salisbury in
zijn Polycratus midden 12e eeuw en de Kaiserchronik uit dezelfde tijd. In de laatste
versie is de moordenaar de zoon van Traianus zelf. Ook Dante vertelt het verhaal,
aan de hand van een beschrijving van het reliëf. Het Dacische kostuum is
waarschijnlijk aangezien voor vrouwenkleding. Een verdichting zonder het
Gregorius-element vinden we bij Sachs 1532.
Blijkens de vele voorstellingen van de keizer en de weduwe in de beeldende kunst
functioneert Traianus vanaf de middeleeuwen tot in de 18e eeuw als toonbeeld van
rechtvaardigheid. Zo is het tafereel afgebeeld op een 15e-eeuws kapiteel in het Palazzo
Ducale te Venetië. Rogier van der Weyden schilderde rond 1430 voor het stadhuis
te Brussel een verloren gegaan paneel met deze voorstelling, met als pendant het
doden door graaf Erkinbald van een misdadige neef. De schildering is onder meer
gekopieerd op een wandtapijt ca. 1450 voor de gerechtszaal van de bisschop van
Lausanne dat zich nu bevindt in het Historisches Museum te Bern. Elders in
Zwitserland werd de scène afgebeeld in glasschilderingen ca. 1600. In Duitsland is
Traianus met de weduwe onder meer te vinden in het huis van een Frankfortse
koopman, in combinatie met twee andere gerechtigheidsvoorstellingen: het oordeel
van »Kambyses en het zwichten van »Coriolanus. De ‘Goldener Saal’ in de Alte
Residenz van München kreeg in 1667 een decoratie door Schönfeld met onder meer
Traianus als rechtvaardige scheidsrechter naast Bocchoris, een Egyptische vorst die
een Salomonsoordeel had uitgesproken. Perugino bracht in de Cambio te Perugia
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ca. 1500 de rechtvaardige Traianus samen met drie figuren die door Valerius Maximus
worden genoemd in het hoofdstuk over ‘iustitia’: »Numa Pompilius, »Camillus en
de Griek Pittakos die, na een overwinning op de vijand behaald te hebben, afstand
deed van de alleenheerschappij over
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Mytilene ondanks de aandrang van zijn medeburgers. In 1765 schilderde Hallé keizer
en weduwe als onderdeel van een reeks historiestukken voor het koninklijk
buitenverblijf te Choisy. De reeks, waarvan voorts deel uitmaakten Augustus die de
tempel van Ianus sluit (Van Loo) en Marcus Aurelius die graan uitdeelt (Vien), viel
niet in de smaak van de vorst en is nu verspreid over Franse musea. Een laat specimen
is een doek van Delacroix 1840, die het thema echter vooral lijkt aan te grijpen voor
een spectaculaire schildering van de keizer te paard. Traianus als toegankelijk vorst,
in openbare audiëntie, is weergegeven in een plafondschildering van Noël Coypel
1672 in een appartement van het paleis te Versailles, waarin van dezelfde schilder
een afbeelding van Solon die zijn wetgeving toelicht. In de muziekgeschiedenis is
Traianus zeldzaam; te noemen is een opera Le triomphe de Trajan van Le
Sueur/Esméraud 1807.
Bartelink 1980; Boesch 1951; Muntz 1891; Seznec 1957b; Traeger 1985;
Walterko 1927.

Tullia
is een dochter van Servius Tullius (tweede helft 6e eeuw v.C.). De Romeinse koning
»Tarquinius Priscus had, met voorbijgaan aan zijn eigen zoons Arruns en Lucius
Tarquinius, deze Tullius aangewezen als troonopvolger. Als gebaar van verzoening
gaf de wijze en goede Tullius zijn twee dochters, beide Tullia geheten, ten huwelijk
aan de twee koningszonen. De ene Tullia, gehuwd met de haars inziens te weinig
ambitieuze Arruns, verbond zich met de aan haar smaak beter beantwoordende
Lucius. Samen vermoordden ze Arruns en de andere Tullia. Daarna zweepte Tullia
Lucius op om af te rekenen met de oude koning Tullius. Lucius zette de Senaat op
tegen de koning en verwijderde de oude vorst, toen deze hem ter verantwoording
riep, met harde hand uit de vergadering. Tullius, door iedereen in de steek gelaten,
werd in de straten van Rome afgemaakt. Daarna liet de nu geheel losgeslagen Tullia
de wagen waarmee ze door de stad vervoerd werd, over het lijk van haar vader rijden.
Lucius oefende daarna onder de passende naam Tarquinius Superbus (‘de trotse’)
een waar schrikbewind uit en verloor uiteindelijk zijn koningschap vanwege het
schandaal rond »Lucretia.
Livius weidt breed uit over de tomeloze ambitie van Tullia en besluit zijn vertelling
met haar beestachtige optreden jegens haar vader, welk relaas door Ovidius in zijn
Fasti in even schrille bewoordingen wordt gegeven. Valerius Maximus neemt dit
wangedrag op in zijn reeks exempla van wreedheid. In de nieuwe tijd wordt het
verhaal onder meer verteld door Painter 1566.
In de beeldende kunst is Tullia's optreden weinig uitgebeeld, en dan vrijwel
uitsluitend in de 18e eeuw: onder meer Tiepolo ca. 1718 (verloren gegaan), Bourdon
1735 en Bardin 1765.

Verginia
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(ook: Virginia) staat centraal in het derde boek van Livius' geschiedschrijving, waarin
de gebeurtenis wordt gesitueerd in de jaren 305-304 na de stichting van Rome, d.w.z.
448-447 v.C. De politieke spanningen tussen patriciërs en plebejers hadden, aldus
Livius, geleid tot een impasse, die pas werd overwonnen door de instelling van een
decemviraat (tienmanschap) dat ter bescherming van de volkspartij een wetgeving
tot stand zou brengen. De decemviri, voor een jaar gekozen, vervingen alle andere
politieke functionarissen: zowel de patricische consuls als de beschermers van het
volk, de tribunen. De wetgeving werd niet geheel voltooid zo-
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dat een tweede decemviraat nodig was. Appius Claudius was zo onbeschaamd zichzelf
ook voor de tweede termijn kandidaat te stellen en ontpopte zich na zijn herverkiezing
als een vijand van het volk. Na afloop van het decemviraat stuurde hij er zelfs op
aan dat men niet terugkeerde naar de oude instituties. Dit betekende onder meer dat
het volk, dat vroeger tegen besluiten van de Senaat en consuls in beroep kon gaan
bij de volkstribunen, van dit recht verstoken bleef: er waren geen tribunen meer. Het
machtsmisbruik van het decemviraat bleek onder meer uit de moord op een zekere
Lucius Siccius, die tegenover zijn medesoldaten had durven gewagen van de
verkiezing van volkstribunen.
In deze situatie doet zich de zaak Verginia voor. Appius Claudius heeft het begerige
oog laten vallen op dit meisje, de dochter van de alom gerespecteerde centurio
Verginius en verloofde van de ex-tribuun Lucius Icilius. Hij laat een van zijn cliënten,
Marcus Claudius, beweren dat Verginia de dochter is van een van diens vroegere
slavinnen en dat zij dus deze Marcus Claudius toebehoort. De zaak wordt vervolgens
voor het als rechter functionerende lid van het decemviraat gebracht, Appius Claudius
zelf, en de rechtszitting leidt tot immense beroering. Inmiddels heeft de verloofde
van Verginia ijlings haar vader uit zijn legerkamp naar de stad gehaald. Als na de te
verwachten uitspraak van Appius Claudius zijn trawanten metterdaad de hand op
haar trachten te leggen, wordt het meisje ter zitting, op het volgepakte Forum, door
haar vader neergestoken om haar uit handen van Appius Claudius te houden.
De zaak heeft grote gevolgen. Verginius maakt een dramatische rentree in zijn
legerkamp; de soldaten leggen de strijd tegen de Sabijnen neer en trekken zich terug
op een van de zeven heuvels van Rome, de Aventijn. Met deze ‘secessio plebis’
wordt het vertrek van de decemviri afgedwongen. Uiteindelijk beneemt Appius, door
het drijven van Verginius en Icilius met berechting en executie bedreigd, zich het
leven.
Livius opent zijn vertelling met een verwijzing naar een soortgelijke affaire, die
rond »Lucretia. Beide gebeurtenissen sproten immers voort uit wellust, en zoals de
verkrachting en zelfmoord van Lucretia leidden tot de uitdrijving van de Tarquinii,
zo bracht het misdadige optreden tegenover Verginia de decemviri ten val. In Livius'
voetspoor trekt Valerius Maximus dezelfde parallel.
De figuren in deze legende hebben pas tegen het begin van onze jaartelling namen
gekregen. Bij Diodoros zijn de personen nog anoniem. Dionysios noemt in zijn
uitgebreide vertelling wel Verginius, niet Verginia, die pas met name genoemd wordt
in korte en lange vermeldingen van de gruweldaad door Iuvenalis, Florus, Eutropius
en Aurelius Victor en door christelijke auteurs als Orosius en Zonaras. Cicero gaat
enkele malen in op de procesgang.
Boccaccio volgt in zijn De mulieribus claris ca. 1370 Livius. Chaucer bezingt in
zijn ‘Physician's Tale’ (Canterbury Tales ca. 1398), geinspireerd door de
Verginia-passage in de 13e-eeuwse Roman de la rose, de schoonheid van de dochter
van Verginius. Ook Painter (The Palace of Pleasure 1567) besteedt aan die schoonheid
veel aandacht. Gower brengt in zijn Confessio amantis 1390 zowel het Lucretia- als
het Verginia-verhaal onder in het boek dat gewijd is aan de vraag over welke
kwaliteiten een vorst of machthebber moet beschikken.
In de 16e eeuw verschijnen in verschillende talen toneelbewerkingen van Livius:
Accolti 1513, Sachs 1530, La Cueva 1588 en Abraham van Mildert 1618. In Frankrijk
volgt op een gedicht van La Barte (La mort de Lucrèce et de Virginie 1567) pas in
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1628 een theateradaptatie, en wel van Mairet, die zich nog zorgvuldig aan Livius
houdt. In latere Franse adaptaties wordt vrijer met Livius omgesprongen: de
bewerkingen van Le Clerc 1645 en Campistron 1683 tot Mercier 1767 en Leblanc
de Guillet 1786 hebben met elkaar gemeen dat Appius Claudius dreigt met het
ombrengen van de door hem gevangen ge-
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nomen Icilius om Verginia te dwingen hem terwille te zijn, en dat hij deze dreiging
met de dood moet bekopen. La Harpe legt in zijn dramatisering uit 1786 weer nadruk
op het politieke vrijheidsstreven dat in de eerdere Franse stukken op de achtergrond
was geraakt, waarin hij werd voorafgegaan door de Spanjaard Montiano y Luyando
1750 en de Italiaan Alfieri 1777. Het vrijheidsstreven van de Revolutie vinden we
tot in de 19e eeuw terug bij Lessing 1756-57 (fragment), Ayrenhoff 1790, Sanchamau
1795 (tegen Robespierre) en Guiraud 1827. Talrijke stukken

Omgeving van Sandro Botticelli, De geschiedenis van Verginia, ca. 1500, paneel, 86 × 165 cm.
Accademia Carrara, Bergamo. Links eist Marcus Claudius Verginia op, in het midden velt Appius
Claudius zijn oordeel. Vervolgens zijn het neersteken door Verginius en de bewening van Verginia
voorgesteld. Op de kleine reliëfs ziet men de schoolmeester van Falerii (»Camillus) en Camillus en
Brennus.

kennen we in Engeland, van Webster 1609 via Moncreiff 1755 tot Payne 1820 en
Sheridan Knowles eveneens 1820. De Italiaanse toneeltraditie heeft buiten Alfieri
geen stukken van betekenis opgeleverd, evenmin als het neoclassicistische of
romantische theater van de 19e eeuw. In de Engelse literatuur van de 19e eeuw geniet
de Verginia-ballade van Macaulay in zijn Lays of Ancient Rome 1842 bekendheid.
Hierin wordt de zaak behandeld in het licht van de tegenstelling tussen plebejers en
aristocraten. In de opera-literatuur komt Verginia slechts sporadisch voor, bij-
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voorbeeld Piccinni 1755 en Mercadente 1860.
In de beeldende kunst van de nieuwe tijd doet Verginia, behalve in illustraties van
de werken van Livius en Boccaccio, haar intrede op 15e-eeuwse cassoni, bijvoorbeeld
op een exemplaar uit de omgeving van Botticelli in Bergamo (een Lucretia-pendant
bevindt zich in Boston) en van Amico di Sandro in het Louvre. Evenals de
Lucretia-cassoni ademen ze mogelijk de geest van de republikeinse strevingen in het
Florence van die tijd. Pinturicchio plaatst ca. 1490 Verginius die zijn dochter doodt
in een reeks heldhaftige Romeinen op een plafonddecoratie in het Palazzo della
Rovere-Colonna te Rome. Ambrosius Holbein en Schmid schilderen haar rond 1515
in de ontvangstzaal van het klooster Sankt Georgen (Stein am Rhein), waarin ook
Lucretia is afgebeeld. In de Wahlstube te Frankfort (zie »Kambyses) waarschuwde
het doek van Johann Elsheimer 1632 tegen machtsmisbruik. De in 1965 gerestaureerde
gevel van een renaissance-huis in Weitra (Noordoost-Oostenrijk) bevat acht
Livius-scènes, helaas ten dele verdwenen. In het bovenregister zijn voorgesteld:
»Horatius Cocles, »Curtius, Tarquinius Priscus en »L.I. Brutus en Cassius of Manlius
die van het Capitool wordt geworpen. Onder volgen de vermoording van koning
Hiëronymus, de schoolmeester van Falerii (»Fabricius), de vierendeling van Mettius
en de dood van Verginia. Het grafische voorbeeld vormden illustraties van
Bocksberger de Jongere en Amman voor Livius-uitgaven (een in het Duits en een
in het Latijn) uit 1568, die in verkorte versies in dichtvorm met illustraties werden
uitgegeven. Ook elders in die regio vinden we ze terug: in Bohemen een
cassettenplafond in de Kaisersaal van Dobrovice bij Jungbunzlau (Mlada Boleslav)
tussen 1578 en 1581, nu aangebracht in Burg Svihov bei Klattau (Klatovy), en
stucdecoraties in Schloss Kurzweil bei Netolitz (Kratochvilee u Netolic) van Melana
ca. 1589.
Een schilderij van Knüpfer volgt mogelijk het toneelstuk Virginia's Treurspeel
van Van Mildert 1618. In de Hollandse school zijn er werken van onder meer Cornelis
van Haarlem en Houbraken (resp. begin en einde 17e eeuw), in Duitsland werken
van Kremser Schmidt ca. 1785 en Füger 1800, in Engeland van Dance 1761 (naar
een prent van Gravelot in Rollins Histoire Romaine 1738-41), in Frankrijk schilderijen
van Doyen 1759 en Brenet 1783, in Napels van Cestaro ca. 1755 en Camuccini uit
1804 (met als pendant de vermoording van Caesar).
Lejsková-Matyásová 1967 en 1970; Röttenbacher 1908.

Zaleukos
is, naast Lykourgos en Solon, een van de legendarische Griekse wetgevers. Hij
ordende in de 7e eeuw v.C. de rechtsregels van de Lokriërs. Een nieuwe regel werd
uitgevaardigd met betrekking tot overspel: wie zich daaraan schuldig maakte zouden
de ogen worden uitgestoken. De naleving van deze regel werd weldra op de proef
gesteld, toen zijn eigen zoon op dit misdrijf betrapt werd. Zaleukos liet de jongen
één oog uitsteken en offerde, om hem een volledige blindheid te besparen, een van
zijn eigen ogen op.
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Diodoros noemt Zaleukos slechts als een streng wetgever, vooral inzake de
zedelijkheid. Het verhaal betreffende de zoon kennen we via Aelianus in diens Varia
Historia ca. 200 en van Valerius Maximus, die de zaak kort beschrijft in het hoofdstuk
‘iustitia’ als voorbeeld van strikte naleving van de eigen wetgeving, zoals ook het
verhaal van »Charondas. Het thema dient in Italië, de Lage Landen en Duitsland als
strenge vermaning aan de gezagsdragers. Meestal is het uitsteken van het oog van
de zoon vereeuwigd. In het Palazzo Sergardi en het Palazzo Pubblico te
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Siena past het in Beccafumi's 16e-eeuwse decoratiecycli, die de geest ademen van
een draconische gestrengheid. Rafaël combineert in de Stanza della Segnatura 1508-12
in het Vaticaan het Zaleukos-tafereel met de berechting en steniging van de jegens
Suzanna wellustige grijsaards, Holbein in zijn verloren

Jan de Bray, Het oordeel van Zaleukos, 1676, doek, 212 × 255 cm. Stadhuis, Haarlem. De vader laat
een van zijn ogen wegnemen; de zoon, rechts op de voorgrond, wacht zijn beurt af. De vrouw met
balans en zwaard achter de rechter is een personificatie van Iustitia.

gegane raadhuis-decoratie te Bazel uit 1521-22 met een Charondas-afbeelding. In
de Sala d'Atilio Regolo van het Palazzo del Te te Mantua (»Regulus) staat Zaleukos
tussen personificaties van Iustitia en Caritas, zodat ook de edelmoedige opoffering
wordt gehonoreerd. Een onbekende kunstenaar bracht
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rond 1568 in de Artushof te Gdansk een fries aan waarop Zaleukos figureert in
combinatie met het oordeel van Salomo en dat van »Kambyses. In de drie reliëfs van
Quellinus in de Vierschaar van het Stadhuis op de Dam te Amsterdam 1650-1664
wordt het oordeel van Salomo aan de ene zijde geflankeerd door het uitsteken van
het oog van Zaleukos, aan de andere zijde door de executie van »L.I. Brutus' zonen.
Dit betekent mogelijk dat rechters alleen clement kunnen zijn ten koste van zichzelf.
Het schilderij van De Bray 1676 voor de schepenkamer van het stadhuis te Haarlem
is geïnspireerd door dit reliëf. Een eerder, anoniem stadhuisstuk ca. 1530 bevindt
zich te Hoorn.
In de literatuur is het thema zeldzaam. In een reeks exempla in Een Spieghelboeck
1600 van Jacob Duym worden onder meer Zaleukos, Miltiades en »Kimon met zijn
dochter Kimnoa opgevoerd als voorbeelden van resp. rechtvaardigheid en liefde.

Iulia Aurelia, later Septimia Zenobia
was de vrouw van Septimius Odaenathus uit Palmyra, die op gezag van de Romeinse
keizer Valerianus (253-260) als stadhouder van Syrië moest trachten een buffer te
vormen tegen de oprukkende Sassaniden onder Sapor I. Toen haar man in 269 of
270 overleed nam zij als regentes van haar zoontje Wahballât de macht over. Tijdens
haar bewind maakte ze bekwaam gebruik van de crises die het Romeinse rijk
teisterden en slaagde ze erin haar macht uit te breiden over een groot deel van het
Midden-Oosten tot en met Egypte. Palmyra was nu de schitterende hoofdstad van
het door de superbe Zenobia beheerste gebied dat reikte van Ankara tot diep in Arabië.
De Romeinen legden zich aanvankelijk bij deze expansie neer, maar toen Zenobia
de onafhankelijkheid van haar gebied proclameerde, trok de nieuwe keizer Aurelianus
(270-275) tegen haar ten strijde. De troepen van Zenobia, onder persoonlijke
aanvoering van de vorstin, werden bij Antiochië in 272 verslagen; ook Palmyra viel.
Zenobia zou op een kameel in de richting van de Eufraat zijn gevlucht. De meeste
auteurs melden dat Aurelianus, nadat hij Zenobia in zijn triomftocht van 274 te Rome
geketend had meegevoerd, haar toestond op een landgoed bij Tivoli de grote staat
te voeren die deze bijzondere vrouw paste. Sommigen zeggen dat zij en haar zoon
ter dood werden gebracht. Palmyra werd niet verwoest, maar de glorietijd van de
stad was voorgoed verleden tijd.
Onze belangrijkste bron is de niet altijd betrouwbare Historia Augusta uit de 4e eeuw,
een reeks biografieën van de 3e-eeuwse keizers door verschillende auteurs. Ook bij
Eusebius en bij Aurelius Victor en andere schrijvers van compendia, zoals Zonaras
en Eutropius, vinden we waardevolle gegevens. Vanaf de middeleeuwen staat Zenobia
te boek als een vrouw van een bijzondere statuur, bijvoorbeeld in Petrarca's Trionfi
ca. 1352, bij Boccaccio die haar een plaats geeft in zijn De mulieribus claris ca. 1370,
en in The Palace of Pleasure van Painter 1567, die haar contact met Aurelianus
voorafgaande aan de beslissende slag presenteert in de vorm van een briefwisseling.
Chaucer laat over haar vertellen door de monnik in de Canterbury Tales ca. 1398,
in een reeks voorbeelden van grote helden en vorsten met wie het uiteindelijk slecht
afliep: Alexandros, Caesar en Nero werden vermoord, Herakles en Samson vielen
ten slachtoffer aan vrouwenlisten, Zenobia tenslotte werd de gevangene van
Aurelianus. In later tijd is Zenobia als geduchte vrouw zonder meer of als
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representante van een ten ondergang gedoemde heidense cultuur, hoofdpersoon in
drama's van onder meer Calderón 1635, abbé d'Aubignac 1647, Bogaert 1743 en
Wilbrandt 1789. In het muziektheater treden Aurelianus en Zenobia enkele malen
naar voren in de 18e en 19e eeuw, bijvoor-
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beeld Leo/Zeno 1725 en Rossini/Romanelli 1813.
Een aantal malen komt de oosterse vorstin op Brusselse tapijten voor, soms in
reeksen beroemde vrouwen. Dat is ook de context van een schildering van Zenobia
tijdens de veldslag met Aurelianus (Paillet 1673) in de onder »Rhodogoune beschreven
reeks in het paleis te Versailles. De triomf van keizer Aurelianus met een gevankelijk
meegevoerde Zenobia werd door Jacopo Ripanda 1503-13 in fresco aangebracht in
het Conservatorenpaleis te Rome en door Celesti ca. 1707 in de Villa Rinaldi Barbini
te Asolo. Twee doeken van Tiepolo ca. 1730 (Zenobia spreekt de manschappen toe;
gevangenneming door Aurelianus) hebben waarschijnlijk het Ca' Zenobio te Venetië
gedecoreerd.
Op de aan Engelse handelslieden te danken herontdekking, in het midden van de
17e eeuw, van het geheimzinnige Palmyra, dat een goed gelegen oase bleek tussen
Damascus en de Eufraat, volgden culturele exploraties getuige bijvoorbeeld een
vedute uit 1693 van Hofstede (Allard Pierson Museum Amsterdam) en de belangrijke
werken met illustraties van Wood en Dawkins (The Ruins of Palmyra 1753). Hun
bezoek werd vereeuwigd door Hamilton 1758. Lady Hester Stanford Hope maakte
in 1813 haar triomfale opwachting in Palmyra en droomde van de stichting van een
nieuw rijk waarin zij als een nieuwe Zenobia zou heersen.
Shapley 1974.

Zenobia
is de vrouw van Rhadamistos, die tegen het midden van de 1e eeuw n.C. zijn oom,
de Armeense koning en Romeinse bondgenoot Mithridates, van de troon verdreef
en tenslotte in 68 op bevel van Galba vermoordde. Op zijn beurt werd Rhadamistos
verdreven door de Parthen, die Tiridates op de troon installeerden. Rhadamistos
moest in 51 samen met de zwangere Zenobia hals over kop vluchten. Tacitus verhaalt
in de Annalen dat Zenobia het tempo van de vluchtenden niet kon volgen. Omdat zij
niet in handen van de achtervolgers wenste te vallen, bad zij haar man haar te doden.
Haar man gaf gehoor aan haar smeekbede, stak haar neer en wierp haar lichaam in
een rivier. De wond was echter niet dodelijk. Zij spoelde aan op de oever, waar zij
door herders werd gevonden. Tacitus besluit zijn relaas met de mededeling dat zij
naar het hof van Tiridates werd gevoerd, waar zij als een koningin werd behandeld.
De vondst van Zenobia aan de oever van de rivier komt een enkele keer voor in de
kunst, bijvoorbeeld op een doek van Poussin 1657-60. Het Tacitus-verhaal is naverteld
door Painter 1567 en daarna enkele malen geadapteerd in de theatergeschiedenis,
bijvoorbeeld door Montauban 1653 en Crébillon 1711 en door Metastasio in een
door onder meer Porpora 1740 en Hasse 1763 op muziek gezet libretto.
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Aristoxenos van Tarente » Damon & Pythias
Arnault, Antoine-Vincent » Germanicus, Lucretia, Marius & Sulla, Regulus,
Tiberius
Arnold, Matthew » Empedokles
Arrianos » Alexandros, Pyrrhos
Assarino, Luca » Antiochos & Stratonike
Assereto, Gioacchino » Cato Uticensis, Phokion
Athenaios » Damokles, Phryne, Semiramis
Aubignac, abbé d' » Sept. Zenobia
Aubry, Octave » Coriolanus
Augier, E. » Sappho
Augustinus, Aurelius » Apollonios, Cato Uticensis, Cicero, Cincinnatus, Claudia
Quinta, Fabricius, Lucretia, Numa Pompilius, Regulus, Romulus & Remus,
Sabijnse maagden, Sardanapallos, Semiramis
Aurelius Victor » Hadrianus, Numa Pompilius, Verginia, Sept. Zenobia
Aurelius, Marcus » Phokion
Ayrenhoff, Cornelius von » Kleopatra & Antonius, Verginia
Babeuf, François-Noël » Lykourgos
Baburen, Dirck van » Demokritos & Herakleitos
Bach, Johann Christian » Cato Uticensis, Marius & Sulla
Bachelier, Jean-Jacques » Milon
Backer, Jacob Adriaensz. » Semiramis
Bakchylides » Solon
Baldantonio » Pyrrhos
Balducci, Matteo » Cloelia
Bandel, Ernst von » Arminius
Bandello, Matteo » Antiochos & Stratonike, Kyros, Lucretia, Sophoniba &
Masinissa
Banks, Thomas » Epameinondas, Germanicus
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Banville, Thodore de » Sokrates
Baour-Lormian, Pierre Marie » Alexandros
Baratta, Francesco » Artemisia
Barbier, Jules » Cloelia, Kleopatra & Antonius, Nero
Barclay, Alexander » Sophoniba & Masinissa
Bardin, Jean Hippolyte » Tullia
Bardon, Michel François d'André » Germanicus
Barlow, John » Caesar
Barrias, Ernst-Louis » Spartacus
Barry, James » Antiochos & Stratonike
Bartels, Adolf » Catilina
Barthélemy, Abbé » Demosthenes
Bassano, Jacopo » Curtius
Bataille, Nicolas » Alexandros
Batoni, Pompeo » Antiochos & Stratonike, Kleopatra & Antonius
Baudelaire, Charles » Sappho, Titus
Baudoin, Pierre-Antoine » Phryne
Bayle, Pierre » M.I. Brutus, Sappho
Beardsley, Aubrey » Messalina
Beaufort, Jacques-Antoine » L.I. Brutus
Beaumont, Francis » Kleopatra & Antonius
Beauvoir, Simone de » Pyrrhos
Beccafumi, Domenico » Apelles, Camillus, Cato Uticensis, Charondas,
Cincinnatus, Cloelia, Damon & Pythias, Fabius, Porcia, Regulus, Scipio Maior,
Tarquinius & Tanaquil, Zaleukos
Becque, Henri » Sardanapallos
Beethoven, Ludwig van » Coriolanus
Beham, Barthel » Kambyses, Lucretia
Bellucci, Antonio » Mykon & Pero, Romulus & Remus
Benserade, Isaac de » Kleopatra & Antonius
Bensold van Regensburg » Alexandros
Bentley, Phyllis » M.I. Brutus
Benvenuto di Giovanni » Lucretia
Berlioz, Hector » Kleopatra & Antonius, Sardanapallos
Bernabei, Tommaso » Curius Dentatus
Bernard, Cathérine » L.I. Brutus
Bernini, Gianlorenzo » Curtius
Berthélemy, Jean-Simon » Alexandros, Manlius Torquatus
Berton, Pierre » Sardanapallos
Beschey, Balthasar » Kambyses
Bessarion, Basilius » Demosthenes
Besse, Pierre de » Demokritos & Herakleitos
Beyer, Wilhelm » Cincinnatus
Bijlert, Jan van » Demokritos & Herakleitos
Blanc, Paul Joseph » Phryne
Blasetti, Alessandro » Nero
Bleecker, Dirck » Manlius Torquatus
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Blijstra, Reinder » Caligula, Epameinondas
Bloem, Jakobus Cornelis » Messalina
Blokker, Jan » Polykrates
Boccaccio, Giovanni » Claudia Quinta, Germanicus, Kleopatra & Antonius,
Lucretia, Mykon & Pero, Porcia, Regulus, Seneca, Sophoniba & Masinissa,
Tomyris, Verginia, Sept. Zenobia
Bock de Oudere, Hans » Apelles
Bocksberger de Oudere, Johann » Curtius, Fabius Maximus, Scipio Maior
Bocksberger de Jongere, Johann » Verginia
Bodin, Jean » Lykourgos
Bodmer, Johann Jakob » M.I. Brutus, Caesar, Cato Uticensis, Gracchi
Boëthius, Anicius Manlius Severinus » Cicero
Bogaert, Abraham » Antiochos & Stratonike, Phokion, Sept. Zenobia
Boiardo, Matteo Maria » Timon
Boiston, Jean Baptiste » L.I. Brutus
Boito, Arrigo » Nero
Bol, Ferdinand » Civilis, Curius Dentatus, Gyges & Kandaules, Fabricius,
Manlius Torquatus
Bonasone, Giulio di Antonio » Fabricius
Bond, William » L.I. Brutus
Bonincini, Giovanni » Camillus
Bor, Paulus » Sokrates
Bosio, François-Joseph » Cornelia
Bossche, Balthazar van der » Sabijnse maagden
Botticelli, Sandro » Apelles, Lucretia, Verginia
Bouchet, Louis André Gabriel » Arria, Cato Uticensis
Bouckart, J. » Hannibal
Bouillon, Pierre » Cato Uticensis
Bourdelle, Emile-Antoine » Sappho
Bourdon, Sébastien » Artemisia, Tullia
Boutens, Pieter Cornelis » Sappho
Boyer, abbé » Alexandros, Porcia
Bozzi, Paolo » Kleomenes & Agis
Bracciolini, Poggio » Caesar
Bracciolo » Alexandros
Bradley, David » Caesar
Brakman, Willem » Sokrates
Bramante [Donato d'Angelo Lazzari] » Demokritos & Herakleitos
Brant, Sebastian » Demokritos & Herakleitos
Brawe, Joachim Wilhelm von » M.I. Brutus, Caesar
Bray, Dirk de » Damokles
Bray, Jan de » Kleopatra & Antonius, Zaleukos
Brecht, Bertolt » Caesar, Coriolanus, Empedokles Hannibal, Horatii, Sokrates
Bree, Johannes Bernard van » Sappho
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Brée, Mathieu van » Regulus
Breenbergh, Bartholomeus » Alexandros, Camillus, Diogenes
Brenet, Nicolas-Guy » Cincinnatus, Scipio Maior, Verginia
Bressand, Friedrich Christian » Regulus
Breu de Oudere, Jörg » Arion, Curius Dentatus, Curtius, Fabricius, Lucretia
Breul, Nicolas Guy » Scipio Maior
Britten, Benjamin » Lucretia
Brod, Max » Alexandros, Cicero
Brosse » Antiochos & Stratonike
Bruch, Max » Arminius, Leonidas
Bruckner, Ferdinand » Timon
Brueghel I de Oudere, Jan » Scipio Maior
Brulez, Raymond » Alexandros
Brülow, Caspar » Caesar
Brumidi, Constanzio » Cincinnatus
Bruneau, Louis Charles Bonaventure » Gyges & Kandaules
Bruni, Leonardo » Antiochos & Stratonike, M.I. Brutus
Bryaxis » Artemisia
Bulthaupt, H. » Arminius, Leonidas
Bulwer-Lytton, Edward » Timon, Titus
Burgess, Anthony » Caligula, Tiberius
Burgkmair, Hans » Alexandros, Curtius, Lucretia
Burnier, Andreas » Sappho
Burton, Richard » Alexandros
Busenello, Giovanni » Nero, Seneca
Bussani, G.F. » Caesar
Bussi, Santino » Alexandros
Byron, George Noel Gordon » Sardanapallos
Caccini, Giovanni Battista » Perillos
Caesar, Gaius Iulius » Kleopatra & Antonius, Marius & Sulla
Caffarelli » Hadrianus
Cagnacci, Guido » Kleopatra & Antonius, Lucretia
Caldara, Antonio » Coriolanus, Fabricius, Kyros, Scipio Maior, Sophoniba &
Masinissa, Themistokles
Calderón de la Barca, Pedro » Alexandros, Semiramis, Sept. Zenobia
Cambiaso, Luca » Kleopatra & Antonius, Lucretia, Numa Pompilius, Romulus
& Remus, Sabijnse maagden
Cammarano, Salvatore » Sappho
Camoëns, Luís Vaz de » Antiochos & Stratonike
Campen, Jacob van » Diogenes
Campi, Giulio » Kambyses
Campin, Robert » Tomyris
Campistron, Jean de » Arminius, Verginia
Camuccini, Vincenzo » Augustus, Caesar, Camillus, Cornelia, Verginia
Camus, Albert » Caligula
Canero, Anselmo » Camillus
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Canova, Antonio » Sokrates
Caravaggio, Michelangelo Merisi da » Mykon & Pero
Carducho, Bartolomeo » Archimedes
Carlone, Carlo » Alexandros, Apelles
Caron, Antoine » Artemisia, Augustus
Caroto, Giovanni Francesco » Sophoniba & Masinissa
Carracci, Agostino » Apelles
Carracci, Annibale » Alexandros, Arion, Milon, Romulus & Remus, Sabijnse
maagden
Carracci, Lodovico » Alexandros, Demokritos & Herakleitos
Carretto, Galeotto del » Sophoniba & Masinissa, Timon
Castagno, Andrea del » Tomyris
Castellino, Jacopo » Sophoniba & Masinissa
Casti, Giambattista » Catilina
Castiglione, Giovanni Benedetto » Diogenes, Kyros
Cats, Jacob » Gyges & Kandaules, Sophoniba & Masinissa
Catullus, Gaius Valerius » Berenike, Sappho
Cavaliere d'Arpino [Giuseppe Cesari] » Horatii, Romulus & Remus, Sabijnse
maagden
Cavalli, Francesco » Antiochos & Stratonike, Artemisia, Coriolanus, Scipio
Maior, Themistokles
Cavelier, Pierre-Jules » Cornelia
Celesti, Andrea » Antiochos & Stratonike, Caesar, Sept. Zenobia
Cervantes, Miguel de » Scipio Minor
Cesari, Cesare de' » Kleopatra & Antonius
Cestaro, Jacopo » Lucretia, Verginia
Cesti, Pietro Antonio » Alexandros, Semiramis
Challé, Michel-Ange » Milon
Champaigne, Philippe de » Alexandros
Chapman, George » Cato Uticensis
Chapoton, Grégoire » Coriolanus
Charlton Heston » Kleopatra & Antonius
Chassériau, Théodore » Sappho
Chaucer, Geoffrey » Kleopatra & Antonius, Lucretia, Nero, Scipio Minor,
Verginia, Sept. Zenobia
Chénier, Marie-Joseph » Gracchi, Kyros, Timoleon
Chery, Philippe » Alkibiades
Cherubini, Luigi » Alexandros
Chevreau, Urbain » Coriolanus, Lucretia

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

264
Christine de Pisan » Tomyris
Cibber, Colley » Kleopatra & Antonius
Cicero, Marcus Tullius » Apelles, Artemisia, M.I. Brutus, Caesar, Cato
Censorius, Cato Uticensis, Cincinnatus, Coriolanus, Cornelia, Damokles, Damon
& Pythias, Demokritos & Herakleitos, Demosthenes, Diogenes, Fabius Maximus,
Fabricius, Gracchi, Gyges & Kandaules, Kyros, Leonidas, Manlius Torquatus,
Marius & Sulla, Perikles, Perillos, Pompeius, Regulus, Sardanapallos, Scipio
Maior, Scipio Minor, Spartacus, Themistokles, Timon, Verginia
Cicognini, Giacinto Andrea » Alexandros
Cigna-Santi, Vittorio Amadeo » Mithridates
Cima da Conegliano, Giovanni Battista » Curtius
Cimarosa, Domenico » Alexandros, Artemisia, Horatii
Cinthio, Giovanbattista Giraldi » Kleopatra & Antonius
Clark, John » Hannibal
Clerk, Jan de » Alexandros
Clésinger, Jean-Baptiste » Kleopatra & Antonius, Phryne, Sappho
Cleve, Joost van » Lucretia
Clodius, C.A. » Phokion
Colijn de Nole » Coriolanus, Scaevola
Collenius, Herman » Curius Dentatus
Collin, Joseph Heinrich von » Coriolanus, Regulus
Collot d'Herbois, Jean-Marie » Sokrates
Commodianus » Nero
Conca, Sebastiano » Alexandros, Cato Uticensis, Kleopatra & Antonius, Scipio
Maior, Semiramis, Seneca
Condorcet, Marie Jean, marquis de » Sokrates
Conti, Antonio » Alexandros, L.I. Brutus, M.I. Brutus, Caesar, Tiberius
Coppi, Giacomo » Alexandros
Corbucci, Sergio » Romulus & Remus
Corneille, Michel » Sappho
Corneille, Pierre » Augustus, Horatii, Kleopatra & Antonius, Marius & Sulla,
Pompeius, Rhodogoune, Sophoniba & Masinissa, Titus
Corneille, Thomas » Antiochos & Stratonike, Hannibal
Cornelisz. van Haarlem, Cornelis » Demokritos & Herakleitos, Verginia
Corradi, Giulio Cesare » Germanicus
Corradini, Enrico » Caesar
Cossa, Pietro » Kleopatra & Antonius, Messalina
Cottafavi, Vittorio » Messalina
Couperus, Louis Marie Anne » Alexandros, Caligula, Elagabal, Hadrianus,
Phryne, Sappho, Themistokles
Court, Joseph Désiré » Caesar
Couture, Thomas » Damokles
Cowley, Abraham » M.I. Brutus
Coypel, Noël » Solon, Traianus
Cranach, Lucas » Cloelia, Kambyses, Lucretia
Crayer, Caspar de » Diogenes
Crébillon, Prosper Jolyot de » Catilina, Semiramis, Zenobia
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Crespi, Giuseppe Maria » Lucretia, Scipio Maior
Creti, Donato » Alexandros, Apelles
Creutz, Gustaf Philipp » Seneca
Crowne, John » Regulus
Csokor, Franz Theodor » Alexandros
Cunego, Domenico » L.I. Brutus, Lucretia
Curtius Rufus, Quintus » Alexandros, Diogenes
Cuspidianus » Caesar, Nero
Cyrano de Bergerac, Hector Savinien » Nero
Dameas » Milon
Dance, Nathaniel » Timon, Verginia
Danchet, Antoine » Kyros
Dandré-Bardon, Michel François » Sokrates
Danesi, Luigi » Messalina
Daniel, Samuel » Kleopatra & Antonius
Daniele da Volterra » Fabius Maximus, Scipio Maior
Dannecker, Johann von » Milon, Sappho
Dante Alighieri » M.I. Brutus, Caesar, Cato Uticensis, Fabricius, Kleopatra &
Antonius, Lucretia, Semiramis, Traianus
Danti, Vincenzo » Augustus
Danton, Georges Jacques » Catilina
Daumier, Honoré » Apelles, Diogenes
David d'Angers » Epameinondas
David, Jacques-Louis » Antiochos & Stratonike, Apelles, L.I. Brutus, Hannibal,
Harmodios & Aristogeiton, Horatii, Leonidas, Phryne, Sabijnse maagden,
Sappho, Seneca, Sokrates
David, Gerard » Kambyses
Dawkins » Sept. Zenobia
Dedekind, Constantin Christian » Sophoniba & Masinissa
Degas, Edgar » Gyges & Kandaules, Semiramis
Deifrit » Alexandros
Delacroix, Eugène » Alexandros, Archimedes, Caesar, Cato Uticensis,
Demosthenes, Sardanapallos, Traianus
Delaunay, Jules-Elie » Sappho
Delfino, Giovanni » Lucretia
Delvaux, Paul » Phryne
Demetrios van Phaleron » Solon
Demosthenes » Perikles
Dèr Mouw, Andreas » Themistokles
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Deschamps, Eustache » Cato Uticensis, Tomyris
Desfontaines, Nicolas-Marc » Caesar, Semiramis
Deshayes, Jean-Baptiste Henri » Artemisia
Desjardins, Martin » Artemisia
Desmarais, Jean-Baptiste Frédéric » Horatii
Desmarets de Saint-Sorlin, Jean » Alexandros, Scipio Maior
Desmarnes » Cincinnatus
Desmoulins » Solon
Deutsch, Niklaus Manuel » Lucretia
Diderot, Denis » Mykon & Pero, Phryne, Seneca
Didot » Hannibal
Dio van Prusa » Kimon
Dio Chrysostomos » Diogenes, Rhodogoune, Traianus
Dio Cassius Cocceianus » Augustus, Arria, M.I. Brutus, Caesar, Caligula,
Catilina, Cato Uticensis, Cicero, Coriolanus, Elagabal, Germanicus, Hadrianus,
Kimon, Kleopatra & Antonius, Messalina, Mithridates, Nero, Pompeius, Sabijnse
maagden, Scipio Maior, Seneca, Sophoniba & Masinissa, Tiberius, Titus,
Traianus
Diodoros Sikoulos » Alexandros, Archimedes, Artemisia, Charondas, Damon
& Pythias, Epameinondas, Kimon, Marius & Sulla, Perillos, Sardanapallos,
Scipio Maior, Semiramis, Solon, Themistokles, Timoleon, Tomyris, Verginia,
Zaleukos
Diogenes Laërtios » Demokritos & Herakleitos, Diogenes, Empedokles, Phryne,
Sokrates, Solon
Diokles » Archimedes
Dionysios van Halikarnassos » L.I. Brutus, Cincinnatus, Cloelia, Coriolanus,
Horatius Cocles, Lucretia, Romulus & Remus, Scaevola, Tarquinius & Tanaquil,
Verginia
Domenichino, Il [Domenico Zampieri] » Alexandros, Porcia
Donatus, Aelius » Augustus
Donnay, Charles Maurice » Gyges & Kandaules
Downman, Hugh » L.I. Brutus
Doyen, Gabriel-François » Sabijnse maagden, Verginia
Draghi, Antonio » Alexandros, Lucretia
Drouais, Jean-Germain » Marius & Sulla
Dryden, John » Alexandros, Kleomenes & Agis, Kleopatra & Antonius
Du Bois, Albert » Titus
Du Ryer, Pierre » Lucretia, Scaevola
Dubois, François » Cicero
Dubost, Antoine » Damokles
Duchat, Yves » Alexandros
Dümmler, F. » Timon
Dürer, Albrecht » Apelles, Claudia Quinta, Lucretia, Scipio Maior
Duinkerken, Anton van » Diogenes
Dumas fils, Alexandre » Messalina
Dumas père, Alexandre » Caesar, Caligula, Catilina, Nero
Dumont, Edmé » Milon
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Dumont le Romain, Jacques » Scaevola
Duncan, Robert » Lucretia
Duncombe, William » L.I. Brutus
Dupré, Giovanni » Sappho
Durand » Hannibal
Dusi, Cosroe » Alkibiades
Duym, Jacob » Zaleukos
Dyck, Antony van » Scipio Maior
Eber, Georg » Hadrianus
Eckstein, Ernst » Spartacus
Edwards, Richard » Damon & Pythias
Eeckhout, Gerbrand Jansz. van den » Alexandros, Coriolanus, Curius Dentatus,
Kleopatra & Antonius, Scipio Maior, Sophoniba & Masinissa
Eembd, Govert vanden » Sophoniba & Masinissa
Elsheimer, Johann » Verginia
Elsholtz, J.S. » Semiramis
Elyot, Thomas » Caesar
Ennius, Quintus » Fabius Maximus, Regulus, Romulus & Remus, Scipio Maior
Epikouros » Demokritos & Herakleitos
Erasmus, Desiderius » Damon & Pythias, Nero, Sokrates
Ercole de' Roberti » Lucretia
Esmraud, J.A. » Traianus
Eupolis » Perikles
Eusebius van Caesarea » Augustus, Sept. Zenobia
Eutropius » Regulus, Verginia, Sept. Zenobia
Everdingen, Caesar van » Diogenes
Faber, Martin » Kambyses
Fabius Pictor » Romulus & Remus
Fabre, Emile » Timon
Falconet, Etienne Maurice » Apelles, Milon
Falguire, Alexandre » Phryne
Faruffini, Federico » Messalina
Fasolo, Giovanni Antonio » Curtius, Manlius Torquatus, Scaevola, Sophoniba
& Masinissa
Fast, H.M. » Spartacus
Faur, Gabriel » Caligula
Favanne, Henri de » Coriolanus
Faverey, Hans » Demokritos & Herakleitos, Sappho
Fedini » Polykrates
Feind, Barthold » Caesar, Cato Uticensis, Lucretia, Nero
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Feitama, Sybrand » Fabricius
Feith, Rhijnvis » Scaevola
Fénelon, François de Salignac de la Mothe » Alkibiades, Caligula, Catilina,
Damon & Pythias, Demokritos & Herakleitos, Demosthenes, Hannibal, Leonidas,
Numa Pompilius
Ferloni, Pietro » Camillus
Ferrari, Domenico » Alexandros
Ferrari, Lorenzo de' » Themistokles
Ferretti, Jacopo » Caesar
Ferrier, Kathleen » Lucretia
Fersch, Melchior » Caesar
Feselen, Melchior » Curtius
Feuchtwanger, Lion » Nero
Feuerbach, Anselm » Alkibiades
Feustking, Christian Friedrich » Nero
Ficino, Marsilio » Demokritos & Herakleitos
Fielding, Sarah » Kleopatra & Antonius
Filarete [Antonio di Pietro Averlino] » Claudia Quinta, Cloelia, Scaevola
Fischetti, Fedele » Alexandros, Kleopatra & Antonius
Flaubert, Gustave » Diogenes, Elagabal, Hannibal, Sardanapallos, Tiberius
Flavius Josephus » Alexandros, Titus
Fletcher, John » Kleopatra & Antonius
Flinck, Govert » Civilis, Curius Dentatus, Fabricius
Floris II, Cornelis » Lucretia, Solon
Florus, Lucius Annaeus » Catilina, Cloelia, Kleopatra & Antonius, Lucretia,
Regulus, Scaevola, Verginia
Fogolino, Marcello » Caesar, Curtius
Fontenelle, Bernard Le Bovier de » Alexandros, Phryne
Forster, Friedrich » Alexandros
Fortin, Auguste Félix » Kleomenes & Agis
Foscolo, Ugo » Berenike
Fragonard, Alexandre-Evariste » Augustus, Timoleon
France, Anatole » Caligula
Francesco da Siena » Fabius Maximus
Franciabigio [Francesco di Cristofano Bigi] » Apelles, Cicero, Lucretia
Francken II, Frans » Apelles, Scipio Maior, Solon, Tomyris
François, Pierre-Joseph Célestin » Marius & Sulla
Franz von Retz » Claudia Quinta
Frederik I de Grote » Caesar, Marius & Sulla
Frederik II » Coriolanus
Fregoso, Antoniotto » Demokritos & Herakleitos
Freriks, Kester » Empedokles
Frigimelica Roberti, Girolamo » Mithridates
Frischlin, Nicodemus » Caesar
Füger, Heinrich Friedrich » Alexandros, Caesar, Germanicus, Verginia
Fulgentius, Fabius Planciades » Alexandros, Demokritos & Herakleitos
Fuller, Roy » M.I. Brutus
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Füssli, Heinrich [Henry Fuseli] » Gracchi
Gabrieli, Andrea » Gyges & Kandaules
Gagliardi, Pietro » Caesar
Gaillard, Johann Ernst » L.I. Brutus
Galle » Horatii
Galloche, Louis » Coriolanus
Gallone, Carmine » Scipio Maior, Scipio Minor
Galuppi, Baldassare » Alexandros, Scipio Maior, Sophoniba & Masinissa, Titus
Gamerra, Giovanni de » Demokritos & Herakleitos, Marius & Sulla
Garnier, Robert » Arria, Caesar, Cornelia, Kleopatra & Antonius, Pompeius,
Porcia
Garofalo [Benvenuto Tisi] » Augustus
Gautier, Théophile » Elagabal, Gyges & Kandaules, Kleopatra & Antonius,
Sardanapallos, Titus
Gavardo de Gavardo [Gibber] » Mithridates
Geibel, Emanuel » Sophoniba & Masinissa, Tiberius
Geiger, Franz Josef » Seneca
Gelder, Aert de » Curius Dentatus
Gellert, Christian Fürchtegott » Cicero, Damokles, Mithridates
Gellius, Aulus » Artemisia, Fabius Maximus, Fabricius, Manlius Torquatus,
Milon, Scipio Maior, Sokrates, Tarquinius & Tanaquil
Genga, Girolamo » Apelles, Coriolanus, Sabijnse maagden, Scipio Maior
Gensichen, Otto Franz » Gracchi
Gentileschi, Artemisia » Lucretia, Sophoniba & Masinissa
George, Stefan Anton » Elagabal, Hadrianus
Gerhardt, Ida » Sappho
Géricault, Théodore » Lucretia, Pompeius
Gerolamo Romanino » Lucretia
Gérôme, Jean-Léon » Caesar, Gyges & Kandaules, Phryne
Gerrits, Lodewijk » Caesar
Gherardi, Cristofano » Camillus, Scaevola
Gheyn de Jongere, Jacob de » Solon
Ghirlandaio, Domenico » Augustus, L.I. Brutus, Cicero, Decius Mus
Giacomelli » Caesar
Giambologna [Giovanni Bologna] » Sabijnse maagden
Gibbon, Edward » M.I. Brutus
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Gide, André » Elagabal, Gyges & Kandaules
Gijsen, Marnix » Gyges & Kandaules
Gilandoni, Domenico » Tiberius
Gilbert, G. Nero, Semiramis
Giordano, Luca » Archimedes, Cato Uticensis, Curtius, Horatius Cocles,
Lucretia, Sabijnse maagden, Semiramis, Seneca, Sophoniba & Masinissa
Giovagnoli, Raffaele » Spartacus
Giovanni da Pordenone » Cincinnatus, Tomyris
Giovanni de Gamerra » Marius & Sulla
Girardin, Delphine Madame de » Titus
Girardon, François » Curtius
Giraudoux, Jean » Gracchi, Lucretia
Girodet de Roucy-Trioson, Anne-Louis » Antiochos & Stratonike, Apelles,
Horatii
Girolamo da Carpi » Claudia Quinta
Giulio Romano » Caesar, Cloelia, Regulus, Scipio Maior
Gläser, Georg » Lucretia
Glazemaker, J.H. » Alexandros
Glover, Richard » Leonidas
Gluck, Christoph Willibald von » Alexandros, Cloelia, Semiramis, Sophoniba
& Masinissa, Titus
Gnosis » Alexandros
Goethe, Johann Wolfgang von » Alexandros, Horatii, Regulus
Goldoni, Carlo » Caesar, Lucretia
Goltzius, Hendrick » Curtius, Lucretia, Nero
Goscinny, René » Caesar
Gossaert, Jan » Lucretia
Gottsched, Johann Christoph » Cato Uticensis
Götz, Georg » Caesar
Goujon, Jean » Coriolanus
Gounod, Charles » Sardanapallos
Gower, John » Caligula, Lucretia, Sardanapallos, Sokrates, Verginia
Gozzoli, Benozzo » Antiochos & Stratonike
Grabbe, Christian Dietrich » Arminius, Hannibal, Marius & Sulla
Grass, Günther » Coriolanus
Grassi, Giovanni » Curtius
Graun, Carl Heinrich » Arminius, Augustus, Cato Uticensis, Coriolanus,
Fabricius, Kleopatra & Antonius, Marius & Sulla, Scipio Maior
Gravelot, Hubert-François » Epameinondas, Verginia
Graves, Robert » Caligula, Tiberius
Gregorius, Magister » Curtius
Gregorovius, Ferdinand » Tiberius
Grenier, Pasquier » Alexandros
Grévin, Jacques » Caesar
Grillparzer, Franz » Hannibal, Sappho, Spartacus
Gros, Antoine-Jean, Baron » Sappho, Timoleon
Grotius, Hugo [H. de Groot] » Civilis, Kimon, Lykourgos
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Guastallo, Claudio » Lucretia
Guazzoni, Enrico » Caesar, Nero
Guercino, Il [Giovanni Francesco Barbieri] » Artemisia, Cato Uticensis,
Coriolanus, Curtius, Kleopatra & Antonius, Mykon & Pero, Sabijnse maagden,
Scaevola, Semiramis, Seneca, Sophoniba & Masinissa
Guérin de Bouscal, Guion » Kleomenes & Agis
Guérin, Pierre-Narcisse » Cato Uticensis, Coriolanus, Marius & Sulla
Guglielmi, Pietro Alessandro » Alexandros, Diogenes
Guillard, Nicolas-François » Horatii
Guillaume, Eugène » Gracchi
Guillaume de Machaut » Alexandros
Guillemet, Alexandre-Charles » Antiochos & Stratonike
Guiraud, Alexandre » Verginia
Günther, Egon » Spartacus
Gwinne, Matthew » Nero
Hacks, Peter Seneca
Haecht, Willem van » Apelles, Scipio Maior
Halen, Peter van » Alexandros
Hallé, Noël » Cornelia, Seneca, Skilouros, Traianus
Hamerling, Robert » Sokrates
Hamilton, Gavin » L.I. Brutus, Caesar, Germanicus, Horatii, Lucretia, Sept.
Zenobia
Händel, Georg Friedrich » Alexandros, Arminius, Caesar, Lucretia, Marius &
Sulla, Nero, Themistokles, Titus
Hardenstein, Dirk » Mykon & Pero, Scipio Maior
Hardy, Alexandre » Alexandros, Coriolanus
Hartlieb, Johann » Alexandros
Hasse, Johann Adolf » Antiochos & Stratonike, Arminius, Artemisia, Cato
Uticensis, Cloelia, Fabricius, Kyros, Pyrrhos, Regulus, Romulus & Remus,
Sophoniba & Masinissa, Zenobia
Havard, William » Regulus
Háy, Gyula » Caligula
Haydon, Benjamin Robert » Curius Dentatus, Curtius
Haym, Nicola Francesco » Caesar, Coriolanus
Hebbel, (Christian) Friedrich » Gyges & Kandaules
Heck, Claes van der » Kambyses
Heemskerck, Maarten van » Demokritos & Herakleitos
Heerschop, Hendrick » Pompeius
Heigeler, Bernt von » Caesar
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Heiss, Johann » Apelles, Scipio Maior
Helman, Albert » Civilis
Helmers, Jan Frans » Sokrates
Hensen, Herwig » Polykrates, Tarquinius & Tanaquil
Henzen, Wilhelm » Tiberius
Herakleides Pontikos » Empedokles
Herder, Johann Gottfried » M.I. Brutus
Herodianos » Elagabal
Herodotos » Arion, Artemisia, Dareios, Gyges & Kandaules, Harmodios &
Aristogeiton, Kambyses, Kimon, Kyros, Leonidas, Polykrates, Sappho, Solon,
Themistokles, Tomyris
Hersey, John Richard » Nero
Hetsch, Philipp Friedrich » Cornelia
Heywood, Thomas » Lucretia
Hiëronymus, Eusebius » Apollonios, Augustus, Lucretia
Higgins, J. » Caesar
Hiolle, Ernest » Arion
Hobbes, Thomas » Numa Pompilius
Hoë, Johann Joachim » Tomyris
Hoeck, Jozef van » Sokrates
Hoet, Gerard » Alexandros, Kleopatra & Antonius, Scipio Maior
Höfer, Paul » Arminius
Hoffmann, François-Benoît » Antiochos & Stratonike
Hofmannsthal, Hugo von » Gyges & Kandaules, Semiramis
Hofstede » Sept. Zenobia
Holbein, Ambrosius » Hannibal, Tomyris, Verginia
Holbein de Jongere, Hans » Charondas, Curius Dentatus, Curtius, Verginia,
Zaleukos
Hölderlin, Friedrich » Alkibiades, Empedokles, Sokrates
Home, John » Kleomenes & Agis
Honegger, Arthur » Semiramis
Honorius van Autun » Traianus
Honthorst, Gerard van » Artemisia, Cato Uticensis, Phryne, Seneca, Solon,
Sophoniba & Masinissa
Hooft, Pieter Cornelisz. » L.I. Brutus, Civilis
Horatius Flaccus, Quintus » Augustus, Demokritos & Herakleitos, Empedokles,
Kleopatra & Antonius, Regulus, Sokrates
Houbraken, Arnold » Romulus & Remus, Verginia
Houel, Nicolas » Artemisia
Hugo, Victor » Leonidas
Hugutio van Pisa » Caesar
Hummel, Johann Erdmann » Alexandros
Hutten, Ulrich von » Arminius
Huysmans, Joris-Karel » Elagabal, Hadrianus, Sardanapallos
Hyginus, Gaius Iulius » Arion, Berenike, Damon & Pythias, Fabricius
Iamblichos » Damon & Pythias
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Ibsen, Henrik Johan » Catilina
Ingres, Jean-Auguste-Dominique » Antiochos & Stratonike, Augustus, Romulus
& Remus
Isaacsz, Jasparde » Kambyses
Isidorus van Sevilla » Cicero
Isoard, Jean-Baptiste Claude » Alexandros, Apelles
Isokrates » Alkibiades, Perikles
Iulius Valerius, Polemius » Alexandros
Iustinus Martyr » Hadrianus
Iustinus, Marcus Iunianus » Alexandros, Alkibiades, Damokles, Dareios,
Epameinondas, Gyges & Kandaules, Kimon, Kyros, Lykourgos, Mithridates,
Rhodogoune, Sardanapallos, Semiramis
Iuvenalis, Decimus Iunius » Demokritos & Herakleitos, Hannibal, Messalina,
Verginia
Ivanovitch, Christoforo » Coriolanus
Jacobs, Peter Frans » Caesar
Jacobs, F. » Demosthenes
Jacobus de Cessolis » Damon & Pythias
Jacopo del Sellaio » Caesar, Porcia, Tarquinius & Tanaquil
Jacques de Longuyon » Alexandros
Janssens, V.H. » Perikles
Jarry, Alfred » Messalina
Jean de Meun » Lucretia, Nero
Jean de Conrey » Alexandros
Jodelle, Etienne » Kleopatra & Antonius
Johannes Diaconus » Traianus
John van Salisbury » Fabricius, Traianus
Jommelli, Niccolò » Cato Uticensis, Cloelia, Regulus, Semiramis, Sophoniba
& Masinissa, Themistokles, Titus
Jona, Rabbi » Alexandros
Joncières, Felix de » Sardanapallos
Jong, Oek de » Sappho
Jonson, Ben » Caligula, Catilina, Tiberius
Jordaens, Jacob » Alexandros, Civilis, Demokritos & Herakleitos, Diogenes,
Gyges & Kandaules, Kleopatra & Antonius, Mykon & Pero, Scipio Maior
Jouvenet » Alexandros
Jouy, Victor-Joseph Etienne de » Marius & Sulla
Julius, Heinrich » Nero
Junius, S. » Lucretia
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Juvenel, Paul » Alexandros, L.I. Brutus, Horatius Cocles, Manlius Torquatus
Kaiser, Georg » Sokrates
Kallimachos » Berenike, Timon
Kallisthenes » Alexandros
Katsjatoerian, Aran Iljitsj » Spartacus
Kauffmann, Angelica » Apelles, Arminius, Augustus, Coriolanus, Cornelia,
Germanicus, Horatii, Kleopatra & Antonius, Mykon & Pero, Phryne, Seneca,
Sophoniba & Masinissa, Tarquinius & Tanaquil
Kaulbach, Wilhelm von » Arminius, Themistokles
Kavafis, Konstantinos » Apollonios, Nero
Keats, John » Apollonios
Keiser, Reinhard » Lucretia, Solon, Tomyris
Kephisodotos » Arion
Key, William » Timon, Tomyris
Khnopff, Fernand » Sappho
Kinker, Johannes » Cloelia
Kirchner, Thomas » Coriolanus
Kist, Wilhelmus » Gyges & Kandaules
Kleist, Ewald Christian von » Catilina, Seneca
Kleist, Heinrich von » Arminius
Klinger, Friedrich Maximilian » Pyrrhos
Kloos, Willem » Sappho
Klopstock, Friedrich Gottlieb » Arminius
Knüpfer, Nicolaus » Alexandros, Solon, Verginia
Koestler, Arthur » Spartacus
Konarski, Stanislaw » Epameinondas
König, Johann Ulrich von » Sokrates
Korngold, Erich Wolfgang » Polykrates
Krasinski, Sigmunt » Elagabal
Kratinos » Perikles
Kremser Schmidt, Martin Johann » Alkibiades, Artemisia, Verginia
Kritias » Harmodios & Aristogeiton
Ktesias » Sardanapallos, Semiramis
Kubrick, Stanley » Spartacus
Kuhn, Hans » Horatii
Kürnberger, Ferdinand » Catilina
La Barte, sieur de » Verginia
La Bruyère, Jean de » Demokritos & Herakleitos
La Calprenède, Gautier de Costes de » Alexandros, L.I. Brutus, Kleopatra &
Antonius, Mithridates
Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus » Tarquinius & Tanaquil
La Cueva, Juan de » Verginia
Lafond le Jeune, Charles Nicolas Raphaël » Timoleon
La Fontaine » Gyges & Kandaules, Lucretia, Skilouros
La Fosse, Charles de » Coriolanus
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Lagrenée, Jean-Jacques » Mykon & Pero
Lagrenée, Louis Jean François » Alexandros, Apelles, Caesar, Hannibal, Horatii,
Kleopatra & Antonius, Mithridates, Scipio Maior, Skilouros
Laguerre, Louis » Caesar
La Harpe, Jean-François de » Coriolanus, Timoleon, Verginia
La Hyre, Laurent de » Alexandros, Cornelia, Kyros
Laignelot, Joseph-François » Kleomenes & Agis
Lairesse, Gerard de » Alexandros, Antiochos & Stratonike, Germanicus, Horatius
Cocles, Kleopatra & Antonius, Pompeius, Scipio Maior
Lalli, Domenico » Kambyses, Tomyris
Lamartine, Alphonse de » Sappho
Lambert li Tors » Alexandros
Lamprecht, Pfaffe » Alexandros
Lampridius, Benedictus » Elagabal
Landino, Cristoforo » M.I. Brutus
Landor, Walter Savage » Perikles, Polykrates, Sokrates
Lanfranco, Giovanni » Alexandros
Langendijk, Pieter » Sokrates
Langlois, Charles » Apelles
Lara, Isidore de » Arria
La Rue, Abraham de » Scipio Maior
Lastman, Pieter » Coriolanus
La Taille, Jean de » Alexandros
Laureti, Tommaso » L.I. Brutus, Horatius Cocles, Scaevola
Le Barbier, Jean Jacques François » Cloelia
Leblanc de Guillet » Verginia
Leboeuf-Nanteuil, Charles François » Alexandros
Le Brun, Charles » Alexandros, Cato Uticensis, Diogenes, Horatius Cocles,
Mykon & Pero, Porcia, Scaevola
Le Clerc, Michel » Verginia
Lee, Nathaniel » Alexandros, L.I. Brutus, Mithridates, Nero, Sophoniba &
Masinissa
Lefebvre, Jules Joseph » Mykon & Pero
Le Fèvre, Jehan » Tomyris
Lefèvre, Armand » Artemisia
Legrenzi, Giovanni » Antiochos & Stratonike, Germanicus
Lelouche, Danielle » Titus
Lelu, Pierre » Caesar
Lemmens, Jan » Scipio Maior
Lemonnier, Anicet Charles Gabriel » Cato Uticensis
Lemoyne, François » Scipio Maior
Lenin, W.I. » Spartacus
Lennep, Jacob van » Caesar, Sappho
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Lens, André Cornelis » Cornelia, Curius Dentatus
Leo » Alexandros
Leo, Leonardo » Kyros, Sophoniba & Masinissa, Sept. Zenobia
Leochares » Alexandros, Artemisia
Leopardi, Giacomo » M.I. Brutus, Sappho
Lepautre, Pierre » Arria
Lépicié, Nicolas-Bernard » Regulus
Le Roy, Mervyn » Nero
Lespagnandelle, Mathieu » Diogenes
Lessing, Gotthold Ephraim » Alkibiades, Lucretia, Spartacus, Verginia
Le Sueur, Jean-François » Alexandros, Germanicus, Traianus
Lethière, Guillaume Guillon » L.I. Brutus, Cato Uticensis
Lievens, Jan » Civilis, Fabius Maximus
Lingg, Hermann von » Spartacus
Linten, Peter van » Alexandros
Lippi, Filippino » Lucretia
Liprandi, N. » Diogenes
Lipsius, Justus » Kleomenes & Agis, Seneca
Liss, Johann » Kleopatra & Antonius
Litta, Giulio » Sardanapallos
Livius, Titus » Alexandros, Archimedes, L.I. Brutus, Camillus, Cato Censorius,
Cincinnatus, Claudia Quinta, Cloelia, Coriolanus, Cornelia, Curtius, Decius
Mus, Diogenes, Fabius Maximus, Hannibal, Horatii, Horatius Cocles, Lucretia,
Manlius Torquatus, Numa Pompilius, Pyrrhos, Regulus, Romulus & Remus,
Sabijnse maagden, Scaevola, Scipio Maior, Sophoniba & Masinissa, Tarpeia,
Tarquinius & Tanaquil, Tullia, Verginia
Logroscino, Nicola » L.I. Brutus
Lohenstein, Daniel Casper von » Arminius, Kleopatra & Antonius, Nero, Seneca,
Sophoniba & Masinissa
Lombart, Jean » Elagabal
Loo, Carlo van » Alexandros, Augustus, Traianus
Loots, Cornelis » Caesar
Lope de Vega Carpio, Félix » Alexandros, Nero
Lorenzi, Giovanni Battista » Sokrates
Lorrain, Claude [Claude Gellée] » Hadrianus
Lorrain, Jean » Sappho
Loth, Johann Carl » Mykon & Pero, Seneca
Lotto, Lorenzo » Lucretia
Loukianos » Alexandros, Antiochos & Stratonike, Apelles, Arion, Demokritos
& Herakleitos, Diogenes, Hannibal, Kyros, Perillos, Phokion, Sappho,
Semiramis, Sokrates, Timon, Tomyris
Louÿs, Pierre » Sappho
Lucanus, Marcus Annaeus » M.I. Brutus, Caesar, Cato Censorius, Cato Uticensis,
Pompeius, Spartacus
Lucas van Leyden » Lucretia
Lucena, Graaf van » Kyros
Ludwig, Emil » Kleopatra & Antonius
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Luini, Bernardino » Demokritos & Herakleitos, Mykon & Pero
Luyken, Jan » Damokles
Luzio Romano » Cloelia, Horatius Cocles, Romulus & Remus, Scaevola, Tarpeia
Lydgate, John » Regulus
Lykophron » Kassandra
Lyly, John » Apelles, Sappho
Lysias » Alkibiades
Lysippos » Alexandros, Arion, Sokrates
Lyttleton, B.G., Lord » Demosthenes, Phokion
Mably, Abbé de » Phokion
Macaulay, Thomas Babington » Curius Dentatus, Horatius Cocles, Verginia
Machaut, Guillaume de » Alexandros
Machiavelli, Niccolò » Caesar, Cincinnatus, Coriolanus, Gracchi, Lucretia,
Lykourgos, Numa Pompilius, Romulus & Remus
Macrobius Theodosius, Ambrosius » Scipio Minor
Maerlant, Jacob van » Alexandros
Maffei, Scipione » Milon
Maggi, Luigi » Nero
Magnard, Albéric » Titus
Magnon, Jean » Titus
Mailhol, Gabriël » Lykourgos
Mainfray, Pierre » Kyros
Mairet, Jean de » Kleopatra & Antonius, Sophoniba & Masinissa, Verginia
Malatesta, Guido » Nero
Malipiero, Gian Francesco » Caesar, Kleopatra & Antonius
Mancinelli, Luigi » Kleopatra & Antonius
Mander, Carel van » Demokritos & Herakleitos, Scipio Maior
Manfredi, Muzio » Semiramis
Mankiewicz, Joseph L. » Caesar, Kleopatra & Antonius
Mann, Klaus » Alexandros
Mann, Thomas » Themistokles
Mantegna, Andrea » Apelles, Arion, Caesar, Claudia Quinta, Scaevola,
Sophoniba & Masinissa
Manutius, Aldus » Mykon & Pero
Manzique, Jorge » Nero
Maratta, Carlo » Augustus
Mareschet, Humbert » Skilouros
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Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de » Hannibal
Marmontel, Jean-François » Kleopatra & Antonius
Marston, John » Sophoniba & Masinissa
Martialis, Marcus Valerius » Arria, Lucretia
Martini, Simone » Regulus
Martyn, Benjamin » Timoleon
Marx, Karl » Spartacus
Mascagni, Pietro » Nero
Massé, Victor » Kleopatra & Antonius
Massenet, Jules » Kleopatra & Antonius
Massys, Quinten » Lucretia
Maté, Rudolph » Leonidas
Matthew van Westminster » Regulus
Maulbertsch, Franz Anton » Alexandros
Mauro, Domenico » Alexandros
Mauthner, Fritz » Sokrates
Maximus van Tyros » Sappho
May, Thomas » Nero
Méhul, Etienne-Nicolas » Antiochos & Stratonike, Timoleon
Melana, Antonio » Verginia
Méliès, Georges » Caesar, Kleopatra & Antonius
Mellin de Saint-Gelais » Sophoniba & Masinissa
Menandros » Caesar, Sappho
Mendelssohn, Moses » Sokrates
Mengs, Anton Raphael » Kleopatra & Antonius, Semiramis, Verginia
Menzel, Wolfgang » Sokrates
Mercadente, Saverio » Verginia
Mercier, Louis-Sébastien » Sokrates, Verginia
Merime, Jean-François Léonor » Milon
Mermet, Claude » Sophoniba & Masinissa
Méry, Jean » Titus
Mesomedes van Kreta » Hadrianus
Metastasio, Pietro » Alexandros, Cato Uticensis, Cloelia, Hadrianus, Kyros,
Marius & Sulla, Pyrrhos, Regulus, Romulus & Remus, Scipio Minor, Semiramis,
Sophoniba & Masinissa, Themistokles, Titus, Zenobia
Meulewels, Peter » Timon
Méxia, Pedro » Nero, Timon
Meyerbeer, Giacomo » Semiramis
Meynier, Charles » Apelles, Timoleon
Michaëlius, Johannes » Caesar
Michelangelo Buonarotti » M.I. Brutus
Michele da Verona » Porcia
Mieris, Willem van » Sabijnse maagden
Mieris de Oudere, Frans van » Gyges & Kandaules
Mignard, Pierre » Alexandros
Mikon » Themistokles
Mildert, Abraham van » Verginia
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Mille, Cecil B. de » Kleopatra & Antonius
Milton, John » Regulus
Minato, Niccolò » Antiochos & Stratonike, Lucretia, Scipio Maior, Themistokles,
Verginia
Möller de Oudere, Anton » Apelles
Moerkerken, Pieter Hendrik van » Civilis
Moitte » Coriolanus
Molinari, Antonio » Cato Uticensis
Molinet, Jean » Caesar
Mommsen, Theodor » Cicero
Moncreiff, John » Verginia
Moniglia, Giovanni Andrea » Coriolanus, Semiramis
Monsiau, Nicolas André » Apelles, Kleomenes & Agis
Montaigne, Michel Eyquem de » Arria, Caesar, Demokritos & Herakleitos,
Epameinondas, Numa Pompilius, Phokion, Sokrates, Timoleon
Montauban » Zenobia
Montchrestien, Antoine de » Kleomenes & Agis, Sophoniba & Masinissa
Monteilhet, Hubert de » Nero
Montesquieu, Charles-Louis » Augustus, Caesar, Cicero, Lykourgos, Marius
& Sulla, Mithridates
Monteverdi, Claudio » Nero, Seneca
Montherlant, Henry de » Pompeius
Monti, Vincenzo » Gracchi
Montiano y Luyando, Agustin de » Verginia
Montreuil, Nicolas de » Kleopatra & Antonius
Montreux, Nicolas de » Sophoniba & Masinissa
Moor, Carel de » L.I. Brutus
Morand, Pierre de » Arria
Morandini, Francesco » Apelles
Moreau, Gustave » Messalina, Sappho
Moreelse, Paulus » Demokritos & Herakleitos, Mykon & Pero
Moreto y Cabana, Augustin » Antiochos & Stratonike
Moretti, G. » Augustus
Moretto, Alessandro » Claudia Quinta
Morgue, Simon-David » Kleopatra & Antonius
Morris, William » Sappho
Morselli, Adriano » Gyges & Kandaules, Pyrrhos
Mortellari, Michele » Marius & Sulla
Mortimer, John Hamilton » Marius & Sulla, Pompeius
Mountenay, Robert » Demosthenes
Mourot, J.F.M. » Civilis
Moussorgsky, Modest » Hannibal
Mozart, Wolfgang Amadeus » Alexandros, Marius & Sulla, Mithridates, Scipio
Minor, Titus
Müller, Heiner » Horatii
Mulisch, Harry » Apollonios, Demokritos & Herakleitos

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

272
Muller, Jan » Sabijnse maagden
Mura, Francesco da » Alexandros
Muratori, Domenico Maria » Kleopatra & Antonius
Muret, Marc-Antoine » Caesar
Musonius » Phokion
Myron » Arion
Myson » Solon
Naevius, Gnaeus » Regulus, Romulus & Remus
Napoleon I » Caesar, Catilina
Napoleon III » Caesar, Catilina
Natoire, Charles Joseph » Kleopatra & Antonius
Neer, Eglon Hendrik van der » Gyges & Kandaules
Negri, Giulio » Gyges & Kandaules
Nepos, Cornelius » Alkibiades, Cato Censorius, Cornelia, Epameinondas,
Hannibal, Kimon, Phokion, Themistokles, Timoleon
Nesiotes » Harmodios & Aristogeiton
Neumark, Georg » Sophoniba & Masinissa
Niccolini, Giuseppe » L.I. Brutus
Niccolò dell'Abbate » Alexandros
Nichol, John » Hannibal
Niebuhr, Barthold Georg » Demosthenes
Nietzsche, Friedrich » Sokrates
Nieuwelandt, Guilliam van » Kleopatra & Antonius, Nero, Sophoniba &
Masinissa
Nikolaos van Damascus » Gyges & Kandaules
Nodot, François » Nero
Noordt, Jan van » Scipio Maior
Nooteboom, Cees » Gyges & Kandaules
Noris, Matteo » Manlius Torquatus, Mithridates, Nero
Novara » Horatii
Numenios » Hadrianus
Obey, André » Lucretia
Odevaere, Joseph-Desiré » Phokion, Tarquinius & Tanaquil, Themistokles
Ooms, Karel » Cornelia
Oostsanen, Cornelis van [Cornelis van Amsterdam] » Alexandros
Origenes Adamantius » Empedokles, Hadrianus, Sokrates
Orosius, Paulus » Arminius, Augustus, Regulus, Semiramis, Verginia
Otto van Freising » Alexandros, Regulus
Ottoboni, P. » Kyros
Otway, Thomas » Alkibiades, Augustus, Marius & Sulla, Titus
Ouida [Marie Louise de la Ramée] » Elagabal
Ovens, Jurriaen » Civilis
Ovidius Naso, Publius » Arion, Augustus, Claudia Quinta, Curtius, Lucretia,
Numa Pompilius, Perillos, Romulus & Remus, Sappho, Sardanapallos,
Semiramis, Tullia
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Pacini, Giovanni » Alexandros, Caesar, Sappho, Titus
Pagès, François-Xavier » Demosthenes
Paillet, Antoine » Cloelia, Mithridates, Rhodogoune, Sept. Zenobia
Painter, William » Alexandros, Antiochos & Stratonike, Coriolanus, Gyges &
Kandaules, Kyros, Solon, Sophoniba & Masinissa, Timon, Tullia, Verginia,
Sept. Zenobia, Zenobia
Paisiello, Giovanni Cato Uticensis, Hannibal, Sokrates
Pajou, Jacques-Augustin-Cathérine » Regulus
Pallavicini, Ferrante » Alkibiades
Pallavicino, Carlo » Messalina
Palma il Vecchio, Jacopo » Caesar, Lucretia, Pompeius
Panini, Gian Paolo » Alexandros
Pantaleone » Alexandros
Pariati, Pietro » Antiochos & Stratonike, Coriolanus
Pascal, Gabriel » Kleopatra & Antonius
Pastorelli, Celso » Kleopatra & Antonius
Pastrone, Giovanni » Caesar, Hannibal, Sophoniba & Masinissa
Pausanias » Arion, Diogenes, Lykourgos, Milon, Phryne, Sokrates, Themistokles
Payne, John Howard » Verginia
Pears, Peter » Lucretia
Pécheux, Laurent » Epameinondas
Péladan, Joseph » Semiramis
Pellegrin, Abbé le Chevalier » Catilina
Pellegrini, Giovanni Antonio » Alexandros, Hannibal, Scipio Maior, Sophoniba
& Masinissa
Pencz, Georg » Apelles, Cloelia, Curtius, Decius Mus, Lucretia, Mykon & Pero,
Sophoniba & Masinissa
Pergolesi, Giovanni Battista » Hadrianus
Perino del Vaga » Alexandros, Apelles, Archimedes, Caesar, Camillus, Claudia
Quinta, Coriolanus, Cornelia, Hadrianus, Horatius Cocles, Mykon & Pero,
Numa Pompilius, Scipio Maior, Solon, Tarquinius & Tanaquil
Perrin, Pierre » Kleomenes & Agis
Persico, Paolo » Hannibal
Persius Flaccus, Aulus » Alkibiades
Perugino, Il [Pietro di Cristoforo Vannucci] » Camillus, Cicero, Cincinnatus,
Fabius Maximus, Fabricius, Horatius Cocles, Leonidas, Perikles, Scipio Maior,
Traianus
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Pescetti, Orlando » Caesar
Pessoa, Fernando » Hadrianus
Pestalozzi, Johann Heinrich » Kleomenes & Agis
Peters, Johann Anton de » Seneca
Petrarca, Francesco » Antiochos & Stratonike, Caesar, Cicero, Cincinnatus,
Claudia Quinta, Fabius Maximus, Fabricius, Lucretia, Scipio Maior, Semiramis,
Sophoniba & Masinissa, Sept. Zenobia
Petronius Arbiter, Publius » Nero
Petrus Pictor » Cato Censorius, Kyros
Peyrefitte, Roger de » Alexandros
Peyron, Jean-François » Alkibiades, Catilina, Cornelia, Curius Dentatus, Kimon,
Seneca, Sokrates
Pheidias » Perikles
Philippe de Champaigne » Alexandros
Philostratos » Apollonios, Kyros
Philoxenos » Alexandros
Phrynichos » Themistokles
Piccinni, Niccolò » Alexandros, Caesar, Verginia
Pichat, Michel » Leonidas
Pierre, Jean-Baptiste » Sokrates
Pietro da Cortona » Alexandros, Antiochos & Stratonike, Augustus, Cincinnatus,
Curius Dentatus, Fabius Maximus, Kleopatra & Antonius, Kyros, Romulus &
Remus, Sabijnse maagden, Scaevola, Scipio Maior, Semiramis, Skilouros,
Sophoniba & Masinissa
Piloty, Karl von » Arminius, Caesar
Pindemonte, Ippolito » Arminius
Pinturicchio, Il [Bernardino Netti di Biagio] » Cloelia, Curtius, Horatius Cocles,
Scaevola, Sokrates, Themistokles, Verginia
Piquénard, R. » Lucretia
Piron, Alexis » Alexandros
Pittoni, Giovanni Battista » Alexandros, Antiochos & Stratonike, Gyges &
Kandaules, Hannibal, Kleopatra & Antonius, Nero, Scipio Maior, Seneca,
Sophoniba & Masinissa
Platen, August von » Coriolanus, Nero
Plato » Alkibiades, Gyges & Kandaules, Kyros, Leonidas, Lykourgos, Perikles,
Polykrates, Sokrates, Solon
Plato (beeldhouwer) » Sokrates
Platzer, Johann » Diogenes
Plinius Caecilius Secundus, Gaius (Minor) » Arria, Caesar, Messalina, Traianus
Plinius Secundus, Gaius (Maior) » Apelles, Artemisia, Kleopatra & Antonius,
Milon, Mykon & Pero, Perillos, Polykrates, Tarquinius & Tanaquil
Ploutarchos » Alexandros, Alkibiades, Antiochos & Stratonike, Archimedes,
Augustus, M.I. Brutus, Caesar, Camillus, Catilina, Cato Censorius, Cato
Uticensis, Cicero, Cloelia, Coriolanus, Cornelia, Curius Dentatus, Dareios,
Demosthenes, Diogenes, Epameinondas, Fabius Maximus, Fabricius, Gracchi,
Hannibal, Kimon, Kleomenes & Agis, Kleopatra & Antonius, Lykourgos, Marius
& Sulla, Mithridates, Numa Pompilius, Perikles, Phokion, Pompeius, Porcia,
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Pyrrhos, Romulus & Remus, Sabijnse maagden, Semiramis, Skilouros, Sokrates,
Solon, Spartacus, Tarpeia, Themistokles, Timoleon, Timon
Poesjkin, Aleksandr Sergejevitsj » Kleopatra & Antonius
Polet, Johan » Alexandros
Polidoro da Caravaggio » Alexandros, Numa Pompilius
Pollaiuolo, Antonio » Romulus & Remus
Polybios » Archimedes, Fabius Maximus, Hannibal, Horatius Cocles, Kleomenes
& Agis, Regulus, Scipio Maior, Scipio Minor, Sophoniba & Masinissa
Polyeuktes » Demosthenes
Polygnotos » Themistokles
Pompeius Trogus = Trogus
Ponsard, François » Lucretia
Pontius » Tomyris
Pope, John » Berenike, Cato Uticensis
Pordenone, Giovanni da » Tomyris
Porée S.J., Charles » L.I. Brutus
Porpora, Nicola Antonio » Hannibal, Mithridates, Semiramis, Titus, Zenobia
Postel, Christian Heinrich » Themistokles
Potain, Victor Maximilien » Camillus, Mithridates
Poussin, Nicolas » Camillus, Cato Uticensis, Coriolanus, Diogenes, Germanicus,
Kleopatra & Antonius, Numa Pompilius, Perikles, Phokion, Pyrrhos, Romulus
& Remus, Sabijnse maagden, Scaevola, Scipio Maior, Zenobia
Pradier, James » Alexandros, Phryne, Sappho
Pradon, Jacques » Regulus
Praxiteles » Phryne
Preti, Mattia » Alexandros, Apelles, Sophoniba & Masinissa
Primaticcio, Francesco » Alexandros, Apelles, Mykon & Pero, Solon
Propertius, Sextus » Claudia Quinta, Kleopatra & Antonius
Provenzale, Francesco » Gyges & Kandaules
Provost, Jan » Kambyses
Prudentius Clemens, Aurelius » Hadrianus
Puget de la Serre, Jean » Diogenes, Milon

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

274
Purcell, Henry » Regulus, Sophoniba & Masinissa, Timon
Pyrgoteles » Alexandros
Pytheos » Artemisia
Quellinus, Artus » L.I. Brutus, Mykon & Pero, Zaleukos
Querido, Is. » Themistokles
Quilictinus van Spoleto » Alexandros
Quinault, Philippe » Antiochos & Stratonike, Tomyris
Quintilianus, Marcus Fabius » Demosthenes, Phryne
Racine, Jean » Alexandros, Mithridates, Nero, Titus
Räntz, Johann David » Sabijnse maagden
Rafaël [Raffaello Sanzio] » Alexandros, Alkibiades, Demokritos & Herakleitos,
Diogenes, Scipio Minor, Sokrates, Zaleukos
Raffaello da Colle Apelles, Camillus
Raimondi, Marcantonio » Curtius, Lucretia
Ratgeb, Jerg » Coriolanus, Kambyses
Réattu, Jacques » Alkibiades, Caesar
Rebel, François » Pyramos & Thisbe
Refinger, Ludwig » Curtius, Scipio Maior
Regnault, Jean-Baptiste » Alkibiades, Kleopatra & Antonius
Regnier, Nicolas » Sophoniba & Masinissa
Reisiger, Hans » Themistokles
Rembrandt Harmensz. van Rijn » L.I. Brutus, Civilis, Coriolanus, Demokritos
& Herakleitos, Fabius Maximus, Lucretia, Seneca, Sophoniba & Masinissa
Renan, Ary » Sappho
Renan, Ernest » Nero
Renault, Mary » Alexandros
Reni, Guido » Artemisia, Kleopatra & Antonius, Lucretia, Romulus & Remus,
Semiramis, Seneca
Renon » Germanicus
Respighi, Ottorino » Lucretia
Restout, Jean » Alexandros, Apelles, Scipio Maior
Retz, Franz von » Arion, Claudia Quinta
Reyer, Louis-Ernest-Etienne du » Hannibal
Reynolds, Joshua » Alexandros, Claudia Quinta, Cornelia, Kleopatra & Antonius,
Scipio Maior
Rhitsos, Iannis » Alexandros
Ribera, Jusepe de » Cato Uticensis, Demokritos & Herakleitos, Diogenes
Ricci, Sebastiano » Alexandros, Antiochos & Stratonike, Apelles, L.I. Brutus,
Camillus, Cincinnatus, Coriolanus, Diogenes, Fabricius, Camillus, Kyros,
Lucretia, Romulus & Remus, Sabijnse maagden, Scipio Maior, Seneca,
Tarquinius & Tanaquil
Riccio, Il [Bartolomeo Neroni] » Claudia Quinta
Rijdes, Barend » Sokrates, Tarquinius & Tanaquil
Rilke, Rainer Maria » Sappho
Rinaldo Mantovano » Regulus
Ripanda, Jacopo » L.I. Brutus, Hannibal, Regulus, Sept. Zenobia
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Robespierre, Maximilien de » Catilina
Rocco, Antonio » Alkibiades
Rochegrosse, Georges » Caesar
Rochussen, Charles » Civilis
Rode, Christian Bernard » Civilis, Curius Dentatus, Polykrates, Semiramis,
Sokrates
Roland Holst, Richard Nicolaus » Solon
Roland de la Platière, Jeanne Marie Madame de » Sokrates
Rollin, Charles » Alexandros, L.I. Brutus, Epameinondas, Horatii, Sokrates,
Verginia
Romanelli, Giovanni Francesco » Arion, Scaevola, Scipio Maior, Sept. Zenobia
Romanino, Gerolamo » Lucretia
Rooy, Jos van » Caesar
Rosa, Salvator » Apelles, Archimedes, Catilina, Cincinnatus, Demokritos &
Herakleitos, Diogenes, Milon, Phryne, Polykrates, Regulus
Rossen, Robert » Alexandros
Rossi, Luigi » Camillus, Semiramis
Rossi, Mariano » Alexandros
Rossini, Giocchino Antonio » Pyrrhos, Semiramis, Tiberius, Sept. Zenobia
Rot, W. » Lucretia
Rotondi, Pietro » Sardanapallos
Rottenhammer, Johann » Sabijnse maagden
Rottmayr, Johann Michael » Alexandros, Lucretia
Rousseau, Jean-Jacques » Cato Censorius, Cato Uticensis, Lykourgos, Marius
& Sulla
Rubens, Petrus Paulus » Artemisia, Cloelia, Decius Mus, Demokritos &
Herakleitos, Fabius Maximus, Kambyses, Mykon & Pero, Nero, Romulus &
Remus, Sabijnse maagden, Scaevola, Scipio Maior, Seneca, Tomyris
Rubini, Agostino » Scaevola
Rubinstein, Anton » Nero
Rudolf van Ems » Alexandros
Runciman, Alexander » Germanicus
Ryer, Pierre du » Lucretia, Scaevola
Sacchini, Antonio Maria Gaspare » Semiramis
Sachs, Hans » Alexandros, Caligula, Gyges & Kandaules, Kleopatra & Antonius,
Lucretia, Traianus, Verginia
Saint-Just, Louis Antoine Léon » Sokrates, Solon
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Saint-Saëns, Camille » Phryne
Salieri, Antonio » Caesar, Catilina, Demokritos & Herakleitos, Hannibal, Horatii,
Semiramis
Sallustius Crispus, Gaius » Catilina, Cato Uticensis, Marius & Sulla
Salutati, Coluccio » M.I. Brutus, Lucretia
Salvi, Antonio » Arminius
Salviati, Francesco » Camillus, Claudia Quinta, Coriolanus
Sanchamau, J.-J. » Verginia
Sandrart de Oudere, Joachim von » Archimedes, Cato Uticensis, Seneca
Santi, Raffaelo » Alexandros
Sarri, Domenico Natale » Gyges & Kandaules
Sarti, Giuseppe » Kyros
Satie, Eric » Sokrates
Satyros » Artemisia
Savigny » Sokrates
Sbarra, Francesco » Alexandros
Scarlatti, Allessandro » Arminius, Germanicus, Gracchi, Kambyses, Kyros,
Mithridates, Nero, Pyrrhos, Regulus, Scipio Maior, Scipio Minor
Scevola, L. » Hannibal
Schadow, Johan Gottfried » Sokrates
Schäufelein » Alexandros
Schedel, Hartmann » Caesar, Curtius
Scheffer, Ary » Hannibal
Schiller, Johann Christoph Friedrich von » Catilina, Damon & Pythias,
Polykrates
Schlegel, August Wilhelm von » Arion
Schlegel, Johann Elias » Arminius, Lucretia, Sokrates
Schlöter » Phokion
Schmid, Thomas » Hannibal, Tomyris, Verginia
Schmidt, Arno » Alexandros, Berenike
Schmidt, Martin Johann = Kremser Schmidt
Schmidt, O. » Hannibal
Schnegg, Johann » Sabijnse maagden, Seneca, Sokrates
Schöffer, Hans Jakob » Damokles
Schönberg, Arnold » Semiramis
Schönfeld, Johann Heinrich » Camillus, Cato Uticensis, Hannibal, Sabijnse
maagden, Scaevola, Traianus
Schöpfer, Abraham » Curtius
Schumann, Robert » Arminius, Caesar
Schumann, Wilhelm » Spartacus
Schwind, Moritz von » Numa Pompilius
Schwitt, Gerhard » Scaevola
Scolari, Domenico » Alexandros
Scorel, Jan van » Kleopatra & Antonius, Lucretia
Scriverius, Petrus » Civilis
Scudéry, Georges de » Arminius, Caesar
Scudéry, Madeleine de » L.I. Brutus, Cloelia, Kyros, Lucretia, Tomyris
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Seferis, Georgios » Alexandros
Seidl, Andreas » Caesar
Seneca, Lucius Annaeus » Augustus, Caesar, Cato Uticensis, Claudia Quinta,
Demokritos & Herakleitos, Fabricius, Nero, Sappho
Sertorio, Antonio » Caesar
Shadwell, Thomas » Timon
Shakespeare, William » Alkibiades, Augustus, M.I. Brutus, Caesar, Coriolanus,
Kleopatra & Antonius, Lucretia, Pompeius, Porcia, Timon
Shaw, George Bernard » Caesar, Kleopatra & Antonius
Sheridan Knowles, John » Gracchi, Verginia
Sicciolante da Sermoneta, Girolamo » Alexandros
Sidonius Apollinaris, Gaius » Alexandros, Demokritos & Herakleitos
Sienkiewicz, Joseph L. » Elagabal, Nero
Silanion » Sokrates
Silius Italicus » Claudia Quinta, Hannibal, Regulus, Scipio Maior
Silvani, Francesco » Sophoniba & Masinissa
Silvestre, Paul-Armand » Arria
Simone Martini » Regulus
Simonides van Keos » Leonidas, Milon
Sinibaldi, G. » Pyrrhos
Skopas » Artemisia
Soden, J. Graf von » Kleopatra & Antonius, Timon
Sodoma, Il [Giovanni Antonio Bazzi] » Alexandros, Lucretia, Sabijnse maagden
Soest, Albert van » Manlius Torquatus, Scipio Maior
Sografi, A.S. » Hannibal, Horatii
Solari, Giuniforte Dareios
Solimena, Francesco » Alexandros, Apelles
Solis, Virgil » Alexandros
Solomon, Simeon » Sappho
Soumet, Alexandre » Kleopatra & Antonius
Spiegel, Hendrik Laurensz. » Numa Pompilius
Spinello, Alessandro » Kleopatra & Antonius
Steen, Jan » Antiochos & Stratonike, Curius Dentatus, Kleopatra & Antonius,
Scipio Maior
Steffani, Agostino » Tarquinius & Tanaquil
Sterling, Earl of » Solon
Stilp, Karl » Nero, Sokrates
Stimmer, Tobias » Curtius, Horatius Cocles, Skilouros
Stomer, Matthias » Cato Uticensis, Mykon & Pero, Seneca
Stone, Isidor Feinstein » Sokrates
Strabo » Artemisia, Lykourgos, Phryne, Semiramis, Sappho, Timon
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Strozzi, Bernardo » Berenike, Curtius
Stuck, Franz von » Phryne
Subleyras, Pierre » Artemisia
Suchtelen, Nico van » Solon
Suda » Demokritos & Herakleitos, Sappho
Suetonius Tranquillus, Gaius » Augustus, Caesar, Caligula, Germanicus,
Kleopatra & Antonius, Messalina, Nero, Seneca, Tiberius, Titus
Suidas = Suda
Sustris, Friedrich » Marius & Sulla
Suvée, Joseph-Benoit » Claudia Quinta, Cornelia, Milon
Sweerts, Michiel » Perikles
Swift, Jonathan » M.I. Brutus
Swinburne, Algernon Charles » Kleopatra & Antonius, Messalina, Sappho
Syrlin de Oudere, Jörg » Cicero, Seneca
Tacitus, Publius Cornelius » Arminius, Augustus, Caligula, Civilis, Germanicus,
Messalina, Nero, Seneca, Tiberius, Zenobia
Taillasson, Jean-Joseph » Seneca, Timoleon
Talma, François-Joseph » Leonidas
Tavarone, Lazzaro » Alexandros
Telemann, Georg Philipp » Sokrates
Tempesta, Antonio » Civilis
Terbrugghen, Hendrick » Demokritos & Herakleitos
Terradellas, Domenico » Mithridates
Tertullianus, Quintus Septimius Florus » Hadrianus, Lucretia, Nero
Testa, Giovanni Cesare » Solon
Theophilos » Perikles
Thomas van Aquino » Cato Uticensis
Thomas, Arnold » Kleopatra & Antonius
Thomson, James » Sophoniba & Masinissa
Thornhill, James » Sabijnse maagden
Thorwaldsen, Bertel » Alexandros
Thoukydides » Harmodios & Aristogeiton, Perikles, Themistokles
Thulden, Theodoor van » Mykon & Pero
Tiepolo, Giambattista » Alexandros, Apelles, L.I. Brutus, Caesar, Cato Uticensis,
Cincinnatus, Coriolanus, Fabius Maximus, Hannibal, Kleopatra & Antonius,
Lucretia, Sabijnse maagden, Scaevola, Scipio Maior, Sophoniba & Masinissa,
Tullia, Sept. Zenobia
Timaios » Damokles, Romulus & Remus
Timotheos » Artemisia, Themistokles
Tintoretto, Jacopo [Jacopo Robusti] » Artemisia, Augustus, Claudia Quinta,
KLeopatra & Antonius, Lucretia, Pompeius, Scaevola
Tischbein, Johann Heinrich Wilhelm » Alexandros, Augustus, Cincinnatus,
Coriolanus, Curius Dentatus, Kleopatra & Antonius, Sokrates
Titiaan [Tiziano Vecellio] » Arria, Cornelia, Lucretia
Titz, Johann Peter » Lucretia
Tollens, Hendrik » Lucretia
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Tommasini, Vincenzo » Nero
Topino-Lebrun, Jean-Baptiste » Gracchi
Torelli, Stefano » Kleomenes & Agis, Leonidas
Toscanini, Arturo » Nero
Toto, Antonio » Apelles
Tottola, Leone Andrea » Alexandros, Titus
Tourreil, J. » Demosthenes
Trenta, F. » Hannibal
Trevisani, Francesco » Alexandros, Apelles, Kleopatra & Antonius, Lucretia
Trissino, Gian Giorgio » Sophoniba & Masinissa
Tristan l'Hermite » Seneca
Trogus, Pompeius » Alexandros
Troost, Cornelis » Alexandros
Troy, Jean-François de » Scipio Maior
Trumbull, John » L.I. Brutus, Lucretia
Turchi, Alessandro [L'Orbetto] » Kleopatra & Antonius, Porcia
Turini, Lorenzo » Romulus & Remus
Turner, Joseph Mallord William » Hannibal, Phryne
Tzetzes, Isaak » Gyges & Kandaules
Uderzo, Albert » Caesar
Ulmer, Edgar » Hannibal
Ulrich van Etzenbach » Alexandros
Utili, Giovanni Battista » Lucretia
Vaco da Lucena » Alexandros
Vaenius = Veen, Otto van
Valerius Maximus » Alexandros, Antiochos & Stratonike, Archimedes,
Artemisia, L.I. Brutus, M.I. Brutus, Camillus, Cato Censorius, Cato Uticensis,
Charondas, Cincinnatus, Claudia Quinta, Cloelia, Coriolanus, Cornelia, Curius
Dentatus, Curtius, Damokles, Damon & Pythias, Dareios, Decius Mus, Diogenes,
Fabius Maximus, Fabricius, Gracchi, Hannibal, Horatii, Horatius Cocles,
Kambyses, Kimon, Leonidas, Lucretia, Manlius Torquatus, Marius & Sulla,
Milon, Mykon & Pero, Numa Pompilius, Perikles, Perillos, Phokion, Phryne,
Porcia, Regulus, Scaevola, Scipio Maior, Scipio Minor, Semiramis, Solon,
Tarpeia, Themistokles, Tomyris, Tullia, Verginia, Zaleukos
Valéry, Paul » Semiramis
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Van Loo, Carlo » Traianus
Vanderlyn, John » Marius & Sulla
Vanneschi, Francesco » Mithridates, Scipio Maior
Vanstryp » Mithridates
Vasari, Giorgio » Alexandros, Apelles, M.I. Brutus, Kleopatra & Antonius,
Lucretia
Vauvenargues, Luc de Clapier, Markies van » Demosthenes
Veen, Otto van [Vaenius] » Civilis, Lykourgos, Sokrates
Velázquez, Diego de Silva y » Demokritos & Herakleitos
Velleius Paterculus, Gaius » Arminius
Vergilius Maro, Publius » Augustus, L.I. Brutus, Cloelia, Fabricius, Scipio
Maior
Verhaghen, Pieter Jozef » Alexandros, Hannibal, Regulus, Scipio Maior
Verlaine, Paul » Sappho
Veronese, Paolo [Paolo Cagliari] » Alexandros, Curtius, Scipio Maior
Verri, Alessandro » Sappho
Verrocchio, Andrea del » Alexandros
Vestdijk, Simon » Caligula
Vicentino, Andrea » Lykourgos
Victors, Jan » Kyros
Vidal, Gore » Themistokles
Vieillard, P.G. » Kleopatra & Antonius
Vien, Joseph-Marie » Caesar, Scipio Maior, Skilouros, Traianus
Viganò-Mombelli, V. » Pyrrhos
Vignon, Claude » Mithridates, Rhodogoune, Seneca
Villati » Coriolanus
Vincent, François-André » Alkibiades, Arria, Augustus, Sabijnse maagden
Vincent van Beauvais » Fabius Maximus, Regulus
Vinci, Leonardo » Alexandros, Cato Uticensis, Semiramis
Virués, Cristobál de » Semiramis
Vitruvius Pollio » Archimedes
Vivaldi, Antonio » Cato Uticensis, Manlius Torquatus
Volpato, Giovanni » L.I. Brutus, Lucretia, Milon
Voltaire [François-Marie Arouet] » L.I. Brutus, M.I. Brutus, Caesar, Catilina,
Cato Uticensis, Romulus & Remus, Semiramis, Sokrates, Sophoniba & Masinissa
Vondel, Joost van den » Civilis, Curius Dentatus, Demokritos & Herakleitos,
Diogenes, Fabius Maximus, Fabricius, Manlius Torquatus, Messalina, Nero,
Titus
Vos, Cornelis de » Scipio Maior
Vos, Simon de » Alexandros
Voss, Richard » Spartacus
Vouet, Simon » Mykon & Pero, Sophoniba & Masinissa
Vredeman de Vries, Hans » Augustus
Vries, Adriaen de » Sabijnse maagden
Wachters, Daniel » Scipio Maior
Walraven, Isaak » Epameinondas
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Walter van Châtillon » Alexandros
Wassermann, Jakob » Alexandros
Watteau, Jean-Antoine » Sokrates
Wauters, Michel » Semiramis
Webster, J. » Verginia
Weller » Hannibal
Wertinger, Hans » Alexandros
West, Benjamin » Alexandros, Antiochos & Stratonike, Archimedes, Arria,
Cicero, Cornelia, Epameinondas, Germanicus, Hannibal, Kleomenes & Agis,
Kyros, Marius & Sulla, Pyrrhos, Regulus, Scipio Maior, Sokrates
Wetter, J. » Horatii
Weyden, Rogier van der » Augustus, Traianus
Whitehead, W. » Horatii
Wieland, Christoph Martin » Kyros
Wierix, Hieronymus » Lucretia
Wilbrandt, Adolf von » Arria, Gracchi, Sept. Zenobia
Wilde, Oscar » Sardanapallos
Wilder, Thornton » Caesar, Lucretia
Wilhelmine, Markgräfin » Kleopatra & Antonius
Willem van Hildegaersberch » Alexandros
Willmann, Michael » Kambyses
Winckelmann, Johann Joachim » Alexandros
Winghe, Jodocus van » Apelles
Wink, Christian » Scipio Maior
Winkeler, N. » Caesar
Witt, Jan de » Horatii
Witz, Konrad » Augustus
Woestijne, Karel van de » Gyges & Kandaules, Sappho
Wood, John » Sept. Zenobia
Wtewael, Joachim » Kambyses
Wunder, Wilhelm Ernst » Camillus, Themistokles
Wurstenberger, R. » Germanicus
Xanto Avelli, Francesco » Alexandros
Xavery, Jan Baptiste » Sabijnse maagden
Xavery, Pieter » Demokritos & Herakleitos
Xenophon » Alkibiades, Kyros, Sokrates
Yourcenar, Marguérite » Hadrianus
Zaga, Domenico » Numa Pompilius
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Zanchi, Antonio » Lucretia
Zelotti, Giambattista » Scipio Maior, Sophoniba & Masinissa
Zeno, Apostolo » Alexandros, Antiochos & Stratonike, Fabricius, Scipio Maior,
Scipio Minor, Semiramis, Sept. Zenobia
Zesen, Philipp von » Sophoniba & Masinissa
Zetterman, Eugeen » Caesar
Zeuxis » Apelles
Ziani, Pietro Andrea » Gyges & Kandaules, Semiramis
Zick, Johann » Seneca
Zick, Januarius » Alexandros, Antiochos & Stratonike, Coriolanus, Cornelia,
Curius Dentatus, Diogenes, Mykon & Pero, Sokrates
Zoboli, Giacomo » Caesar, Pompeius
Zola, Emile » Phryne
Zonaras » Verginia, Sept. Zenobia
Zonhoven, Reinier Olivier van » Horatii
Zuccaro, Taddeo en Federigo » Alexandros, Apelles
Zucchi, Antonio » Sokrates
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Register van historische figuren
Namen in hoofdletters hebben een eigen lemma. Ook mythologische personages en
historische personen die in verband zijn gebracht met de behandelde figuren, zijn
opgenomen.
Abdalonymos » Alexandros
Abradatas » Kyros
Acca Larentia » Romulus & Remus
Achilleus » Alexandros, Caesar
Acro » Romulus & Remus
Acte » Nero
Ada » Alexandros
Admetos » Themistokles
Adonis » Sappho
Aemilius Paullus, Lucius » Scipio Minor
Aeneas » Cloelia, Decius Mus, Fabricius, Nero, Romulus & Remus, Scipio
Maior, Titus
Agariste » Perikles
Agathon » Alkibiades
Agesilaos » Cornelia
Agis II » Alkibiades
AGIS IV » Kleomenes & Agis
Aglaophon » Alkibiades
Agrippa, Gaius » Augustus, Tiberius
Agrippa, Lucius » Augustus, Tiberius
Agrippa, Marcus Vipsianus » Augustus, Tiberius
Agrippina Maior [Vipsania] » Augustus, Caligula, Germanicus, Nero, Tiberius
Agrippina Minor [Iulia] » Germanicus, Nero, Seneca
Ahasverus = Xerxes
Aiakides » Pyrrhos
Aischines » Demosthenes
Aischylos » Themistokles
Alexander I » Demosthenes
Alexander Severus » Alexandros, Caesar, Elagabal
ALEXANDROS » Apelles, Archimedes, Arminius, Augustus, Caesar, Cincinnatus,
Dareios, Demosthenes, Diogenes, Epameinondas, Hannibal, Harmodios &
Aristogeiton, Kleopatra & Antonius, Mithridates, Phokion, Phryne, Pompeius,
Pyrrhos, Sardanapallos, Scaevola, Scipio Maior, Seneca, Skilouros, Sept. Zenobia
Alkaios » Sappho
ALKIBIADES » Phryne, Sokrates, Timon
Allucius » Scipio Maior
Amalia van Solms » Artemisia, Civilis, Cloelia
Amasis » Kambyses, Polykrates
Amazonen » Alexandros, Tomyris
Ambiorix » Caesar
Amyntas » Alexandros

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

Ammon » Alexandros
Amulius » Romulus & Remus
Anacharsis » Solon
Anakreon » Polykrates, Sokrates
Anaxagoras » Perikles
Anchises » Augustus, L.I. Brutus, Cloelia, Fabricius, Romulus & Remus, Scipio
Maior
Ancus Martius » Tarquinius & Tanaquil
Androklos » Hadrianus
Anna van Oostenrijk » Artemisia, Scaevola, Scipio Maior
Anthemius » Alexandros
Antigonos Gonatas » Pyrrhos
Antinoös » Hadrianus
ANTIOCHOS I & STRATONIKE
Antiochos III » Hannibal, Scipio Maior
Antipatros » Alexandros, Demosthenes, Phokion
Antisthenes » Diogenes, Sokrates
Antonia Maior » Augustus, Caligula, Germanicus
Antoninus Pius » Hadrianus, Horatius Cocles, Nero, Numa Pompilius
Antonius, Lucius » Augustus
Antonius, Marcus » Kleopatra & Antonius
Apama » Berenike
APELLES » Alexandros, Phryne, Sappho, Scipio Maior
Aphrodite » Apelles, Berenike, Kleopatra & Antonius, Sappho
Apis » Kambyses
Apollo » Alexandros, Arion, Augustus, Demokritos & Herakleitos, Numa
Pompilius, Sappho, Sokrates
APOLLONIOS

Appius Claudius » Gracchi, Pyrrhos, Verginia
Appuleius Saturninus, Lucius » Marius & Sulla
Araspas » Kyros
Arbakes » Sardanapallos
ARCHIMEDES » Cicero, Demosthenes
Ares / Mars » Alexandros, Romulus & Remus
Ariadne » Alkibiades
Ariobarzanes » Mithridates
ARION

Ariovistus » Caesar
Aristeides » Perikles, Themistokles
Aristodemos » Leonidas
ARISTOGEITON » Harmodios & Aristogeiton
Aristophon » Alkibiades
Aristoteles » Alexandros, Archimedes, Cicero, Diogenes, Empedokles, Sokrates
ARMINIUS » Augustus, Caesar, Civilis, Germanicus
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» Messalina
Arruns = Tarquinius, Arruns
Arsinoë Zephyritis » Berenike
Artaphernes » Dareios
Artaxerxes I » Themistokles
Artaxerxes III » Epameinondas
Artemis » Apelles, Demokritos & Herakleitos
ARTEMISIA » Alexandros, Augustus, Diogenes, Mithridates, Rhodogoune,
Sophoniba & Masinissa, Tomyris
Artemisia (vorstin Karië) » Artemisia
Arthur » Alexandros
Ascanius » Romulus & Remus
Aspasia » Perikles, Sappho, Sokrates
Astyages » Kyros
Athena » Numa Pompilius, Timoleon
Atia » Augustus
Atilius Regulus, Marcus = Regulus
Attalos II » Themistokles
Attila » Archimedes
Attius Navius = Navius, Attius
AUGUSTUS, Gaius Iulius Caesar Octavianus » Alexandros, M.I. Brutus, Caligula,
Curtius, Dareios, Fabius Maximus, Germanicus, Kimon, Kleopatra & Antonius,
Marius & Sulla, Nero, Numa Pompilius, Porcia, Regulus, Romulus & Remus,
Scipio Maior, Sokrates, Tarquinius & Tanaquil, Tiberius, Timon, Traianus
Aurelia » Caesar
Aurelia Orestilla » Catilina
Aurelianus » Mithridates, Rhodogoune, Sept. Zenobia
Aurelius Carinus, Marcus » Augustus, Caesar, Hadrianus, Nero, Phokion, Scipio
Maior, Traianus
ARRIA

Babeuf, François-Noël » Gracchi
Bagoas » Alexandros
Bar Kochba » Hadrianus
Barbarossa = Frederik Barbarossa
Barberini, Francesco » Germanicus
Belesys » Sardanapallos
BERENIKE (vrouw van Ptolemaios)
Berenike (vrouw van Mithridates) » Mithridates
Berenike (zuster van Herodes) » Titus
Berenike van Lesbos » Berenike
Bessos » Alexandros
Betis » Alexandros
Bias » Kambyses, Solon
Biton » Solon
Bocchoris » Traianus
Bocchus » Marius & Sulla
Bonaparte, Napoleon = Napoleon
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Borgia, Cesare » Caesar
Boukephalos » Alexandros
Brennus » Camillus, Verginia
Brinno » Civilis
Britannicus, Tiberius Claudius » Messalina, Nero
Brunswijk, Hertog van » Phokion
BRUTUS, Lucius Iunius » M.I. Brutus, Fabius Maximus, Hannibal, Horatius
Cocles, Lucretia, Verginia, Zaleukos
BRUTUS, Marcus Iunius » Augustus, L.I. Brutus, Caesar, Cato Uticensis, Cicero,
Curtius, Porcia, Solon
Burr, Aaron » Marius & Sulla
Burrus, Sextus Afranius » Seneca
Caecilius Metellus, Q. » Kimon, Marius & Sulla, Sokrates
Caecina Paetus = Paetus, Caecina
CAESAR, Gaius Iulius » Alexandros, Augustus, L.I. Brutus, M.I. Brutus, Catilina,
Cato Uticensis, Cicero, Curtius, Dareios, Gracchi, Hannibal, Kleopatra &
Antonius, Nero, Pompeius, Porcia, Scipio Maior, Skilouros, Spartacus, Sept.
Zenobia
Caesar, Gaius Iulius (vader) » Caesar
Caesarion » Caesar, Kleopatra & Antonius
CALIGULA, Gaius Iulius Caesar » Germanicus, Nero, Seneca, Tiberius
Callistus » Caligula
Calpurnius Bibulus, Marcus » Caesar
Calpurnius Piso, Gnaeus » Germanicus, Nero, Seneca
Camilla » Horatii
CAMILLUS, Manius Furius » Decius Mus, Romulus & Remus, Solon, Traianus,
Verginia
Caracalla » Alexandros, Elagabal
Cassius » Verginia
Cassius, Spurius » Augustus, M.I. Brutus, Caesar, Camillus, Cato Uticensis
Cassius Vecellinus, Spurius » Cincinnatus
CATILINA, Lucius Sergius » Caesar, Cato Censorius, Cato Uticensis, Cicero
CATO CENSORIUS, Marcus Porcius » Catilina, Cato Uticensis, Cornelia, Curius
Dentatus, Scipio Maior, Tarquinius & Tanaquil
CATO UTICENSIS, Marcus Porcius » Augustus, M.I. Brutus, Caesar, Cato
Censorius, Cicero, Decius Mus, Manlius Torquatus, Pompeius, Porcia, Seneca
Catullus, Gaius Valerius » Sokrates
Charaxos » Sappho
Charles IX » Artemisia
CHARONDAS » Curius Dentatus, Zaleukos
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Chigi, Alessandro » Alexandros
Chilon van Sparta » Diogenes, Solon
Chilonis » Kleomenes & Agis, Leonidas
Chiomara » Tomyris
Christus, Jezus » Alexandros, Augustus, Caligula, Curtius, Empedokles,
Fabricius, Kambyses, Seneca, Tiberius
CICERO, Marcus Tullius » Archimedes, Caesar, Catilina, Cato Uticensis,
Demosthenes, Nero, Pompeius, Seneca, Sokrates
CINCINNATUS, Lucius Quinctius » Decius Mus, Fabricius, Manlius Torquatus,
Perikles, Solon
Cinna, Gnaeus Cornelius » Augustus
Cinna, Lucius Cornelius » Caesar, Marius & Sulla
CIVILIS, Iulius » Caesar
Claudia » Manlius Torquatus
CLAUDIA QUINTA

Claudius Nero Germanicus, Tiberius » Arria, Caligula, Germanicus, Messalina,
Nero, Tiberius
Claudius, Appius = Appius Claudius
Claudius, Marcus » Verginia
Claudius Civilis = Civilis, Iulius
Clodius Pulcher, Publius » Caesar, Cicero, Pompeius
CLOELIA » Curius Dentatus, Curtius, Horatius Cocles, Mithridates, Rhodogoune
Cockburn, Lady » Cornelia
Cocles, Gaius Horatius = Horatius Cocles
Colbert, Jean-Baptiste » Solon
Collatinus » L.I. Brutus, Lucretia
Colonna, familie » Tarquinius & Tanaquil
Condorcet, Marie-Jean de » Sokrates
Colonna, Fabius » Fabius Maximus
Constantijn » Augustus
CORIOLANUS » Kambyses, Manlius Torquatus, Scaevola, Scipio Maior,
Themistokles, Traianus
CORNELIA » Gracchi, Mykon & Pero, Tarquinius & Tanaquil
Cornelia (dochter van Cinna) » Caesar
Cornelia (vrouw van Pompeius) » Pompeius
Cornelius Scipio = Scipio Maior èn Minor
Crassus, Marcus Licinius » Caesar, Catilina, Cicero, Kambyses, Marius & Sulla,
Pompeius, Spartacus
Curiatii » Horatii
Curiatius » Horatii
CURIUS DENTATUS, Manius » Charondas, Coriolanus, Decius Mus, Fabricius,
Scaevola
CURTIUS, Marcus » L.I. Brutus, Camillus, Cloelia, Horatius Cocles, Manlius
Torquatus, Verginia
DAMOKLES » Damon
DAMON & PYTHIAS

& Pythias
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Danton, Georges Jacques » Catilina
DAREIOS I » Kambyses, Kyros, Scipio Maior, Themistokles
DAREIOS III » Alexandros
Datis » Dareios
David » Alexandros
DECIUS MUS » Curtius, Manlius Torquatus
Della Rovere, Francesco » Apelles
Demetrios II Nikator » Rhodogoune
Demetrios van Phaleron [Polyorketes] » Antiochos & Stratonike, Pyrrhos, Solon
DEMOKRITOS & HERAKLEITOS » Hannibal, Nero
DEMOSTHENES » Archimedes, Perikles, Phokion
Derketo » Semiramis
Desmoulins, Camille » Solon
D'Este, Isabella » Timon
Devonshire, Hertog van » Caesar
Dido » Gyges & Kandaules, Titus, Tomyris
Diocletianus » Apollonios
Diodoros » Sokrates
DIOGENES » Alexandros, Apelles, Seneca, Sokrates
Dionysios I » Damon & Pythias
Dionysios II » Damokles, Damon & Pythias, Timoleon
Dionysos » Alexandros, Alkibiades, Hadrianus, Kleopatra & Antonius,
Sardanapallos
Diotima » Sokrates
Domitia Paula » Hadrianus
Domitianus, Titus Flavius » Apollonios, Diogenes, Hadrianus, Nero, Titus,
Traianus
Domitilla » Titus
Domitius Ahenobarbus, Gnaeus » Nero
Doria, familie » Camillus
Doryphoros » Nero
Drusilla » Caligula
Drusus, Iulius Caesar » Germanicus, Tiberius
Duchesse d'Etampes » Alexandros, Apelles
Dymnos » Alexandros
Eberhard Ludwig van Württemberg » Alexandros
Egeria » Numa Pompilius, Tarquinius & Tanaquil
ELAGABAL, Varius Avitus Bassianus » Hadrianus, Sardanapallos
Elisabeth I » Claudia Quinta
Elisabeth (heilige) » Lucretia
Elpinike » Kimon
EMPEDOKLES » Seneca
Engels, Friedrich » Spartacus
EPAMEINONDAS » M.I. Brutus
Ephialtes » Leonidas
Ephialtes (politicus) » Kimon, Perikles
Epicharis » Nero
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Epikouros » Archimedes, Demokritos & Herakleitos
Eratosthenes » Berenike
Ercole di Ferrara » Timon
Erichtho » Pompeius
Erinna » Sappho
Erisistratos » Antiochos & Stratonike
Erkinbald » Traianus
Eros » Sokrates
Esther » Curtius, Themistokles, Tomyris
Eugen von Savoyen » Alexandros
Eugène de Beauharnais » Alexandros, Scipio Maior
Eupalinos » Polykrates
Eurytos » Leonidas
Evodus » Messalina
Fabius, Quintus » Scipio Maior
Fabius Maximus Rullianus, Quintus » Decius Mus, Fabius Maximus
FABIUS MAXIMUS Verrucosus Cunctator, Quintus » L.I. Brutus, Hannibal,
Perikles, Scaevola, Scipio Maior
FABRICIUS Luscinus, Gaius » Curius Dentatus, Pyrrhos, Themistokles
Fannia » Arria
Farnaspe » Hadrianus
Faustulus » Romulus & Remus
Ferdinand I » Nero
Filips II » Scipio Minor
Filips III » Sophoniba & Masinissa
Filips V » Alexandros, Apelles
Filips de Goede » Alexandros
Fisher, Kitty » Kleopatra & Antonius
Flaminius, Gaius » Fabius Maximus
Flavius » Arminius
Francesco I della Rovere » Apelles
François I » Alexandros, Solon
Frederik Barbarossa » Alexandros, Caesar
Frederik I de Grote » Caesar, Kyros, Romulus & Remus, Sokrates
Frederik Hendrik » Fabius Maximus
Fulvia » Catilina
Fulvia (vrouw van Antonius) » Augustus, Cicero
Furius, Lucius » Camillus
Galba, Gaius » Nero, Titus, Zenobia
Gellius Poplicola, Lucius » Spartacus
Gemellus » Tiberius
George III » Epameinondas, Hannibal, Kyros, Pyrrhos, Regulus
GERMANICUS, Nero Claudius » Arminius, Augustus, Caligula, Nero, Seneca,
Tiberius
Ghellini, G.B. » Scaevola
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Giganten » Themistokles
Glaukias » Pyrrhos
Glykera » Phryne
Godfried van Bouillon » Alexandros
Gonzaga, Federigo » Caesar
GRACCHI » Augustus, Cornelia, Kleomenes & Agis, Marius & Sulla, Scipio
Minor
Gracchus, Tiberius Sempronius (vader) » Cornelia, Gracchi
Gracchus, Tiberius Sempronius (zoon) » Gracchi
Gracchus, Gaius Sempronius » Gracchi
Gregorius VII » Caesar, Traianus
Grotius, Hugo » Kimon
GYGES & KANDAULES
Hades » Sabijnse maagden
HADRIANUS, Publius Aelius » Alkibiades, Caesar, Pompeius, Traianus
Hadrianus, Publius Aelius (vader) » Hadrianus
Hamilkar I » Perillos
Hamilkar II » Hannibal
HANNIBAL » Arminius, Cato Censorius, Curius Dentatus, Curtius, Fabius
Maximus, Pyrrhos, Scipio Maior, Spartacus
HARMODIOS & ARISTOGEITON
Harpagos » Kyros
Harpalos » Demosthenes
Hasdrubal (broer van Hannibal) » Hannibal
Hasdrubal (zwager van Hannibal) » Hannibal, Sophoniba & Masinissa
Hektor » Alexandros
Helena » Apelles, Romulus & Remus
Heliogabalus = Elagabal
Helios = Sol
Helvia » Seneca
Hendrik II » Augustus
Hendrik VIII » Apelles, Nero
Henri II » Artemisia, Kleopatra & Antonius
Henriette d'Angleterre » Titus
Hephaistion » Alexandros
Hera » Polykrates, Solon
HERAKLEITOS » Demokritos & Herakleitos
Herakles » Alexandros, Augustus, Gyges & Kandaules, Mithridates, Mykon &
Pero, Pompeius, Sabijnse maagden, Traianus, Sept. Zenobia
Herkinbald » Traianus
Herman = Arminius
Hermelaos » Alexandros
Herodes Agrippa » Titus
Herodotos » Archimedes, Perikles
Hersilia » Romulus & Remus
Hiërokles » Elagabal
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Hiëron » Archimedes
Hiëronymus » Verginia
Hiketas » Timoleon
Hiochos Sidetes » Rhodogoune
Hipparchos » Harmodios & Aristogeiton
Hipparete » Alkibiades
Hippias » Harmodios & Aristogeiton
Hippo » Lucretia
Holofernes » Tomyris
Homeros » Alexandros, Epameinondas, Scipio Maior, Sokrates
Horatia » Horatii
HORATII » Harmodios & Aristogeiton, Romulus & Remus, Scaevola
Horatius (vader van de Horatii) » Horatii
HORATIUS COCLES, Gaius » L.I. Brutus, Camillus, Cloelia, Curius Dentatus,
Curtius, Scaevola, Scipio Maior, Verginia
Horatius Flaccus, Quintus » Sokrates
Hosroë » Alexandros
Hostilius, Tullus » Horatii
Hyakinthos » Hadrianus
Hyperides » Phryne
Hypsikrateia » Mithridates, Rhodogoune
Ianus » Augustus
Ibykos » Polykrates
Icilius, Lucius » Verginia
Idrieus » Alexandros
Ilia = Rea Silvia
Iolaos » Alexandros
Isabella van Spanje » Tomyris
Iskander = Alexandros
Isokrates » Demosthenes, Perikles
Iugurtha » Marius & Sulla
Iulia (dochter van Augustus) » Augustus, Tiberius
Iulia (dochter van Caesar) » Caesar, Pompeius
Iulia (dochter van Germanicus) » Seneca
Iulia Domna » Elagabal
Iulia Moesa » Elagabal
Iulia Soemias » Elagabal
Iulianus Apostata » Caesar
Iulius Caesar = Caesar
Iulius Civilis = Civilis
Iuno » Camillus, Mykon & Pero
Iupiter » Numa Pompilius, Traianus
Iustinianus » Solon
Jacobaea van Baden » Curtius
Jaddus » Alexandros
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Jaël » Tomyris
Johannes de Doper » Archimedes
Joseph II » Arminius
Josua » Alexandros
Jozef » Lucretia
Juba I » Cato Uticensis
Judas Iskarioth » M.I. Brutus, Caesar
Judas Maccabaeus » Alexandros
Judith » Lucretia, Lykourgos, Tomyris
Kaeso » Cincinnatus
Kallias » Kimon
Kallisthenes » Alexandros
KAMBYSES » Dareios, Kyros, Polykrates, Traianus, Zaleukos
Kambyses (vader van Kyros) » Kyros
Kamma » Porcia
Kampaspe » Alexandros, Apelles, Phryne, Scipio Maior
Kandake » Alexandros, Tomyris
Kandaules » Gyges & Kandaules
Kandaulos » Alexandros
Karel II » Semiramis
Karel V » Caesar, Coriolanus, Curtius, Kleopatra & Antonius, Nero, Scipio
Maior
Karel de Grote » Alexandros, Cato Censorius, Nero
Karel de Stoute » Caesar, Kyros
Kassandros » Alexandros
Kebes » Sokrates
Kerkylas » Sappho
Kimnoa » Zaleukos
KIMON » Perikles, Zaleukos
Kineas » Fabricius, Pyrrhos
Kirke » Alexandros, Romulus & Remus
Kleanthes » Kleomenes & Agis
Kleinias » Alkibiades
Kleïs » Sappho
Kleitos » Alexandros
Kleobis » Solon
Kleoboulos » Diogenes, Solon
Kleombrotos » Kleomenes & Agis, Leonidas
KLEOMENES III & AGIS IV » Alkibiades, Gracchi, Lykourgos
Kleon » Alexandros
KLEOPATRA VII & MARCUS ANTONIUS » Augustus, M.I. Brutus, Caesar, Cicero,
Demosthenes, Lucretia, Messalina, Porcia, Sardanapallos, Scipio Maior,
Sophoniba & Masinissa, Timon
Kleopatra (dochter van Mithridates) » Mithridates
Kleopatra (vrouw van Demetrios II) » Rhodogoune
Kleopatra (vrouw van Philippos II) » Alexandros
Kleopatra (zuster van Alexandros) » Alexandros
Kleophis » Alexandros
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Kodros » Curtius
Konon » Berenike
Kores = Kyros
Krates » Sokrates
Kratesikleia » Kleomenes & Agis
Krito » Sokrates
Kroisos » Kyros, Solon, Tomyris
Kybele » Claudia Quinta
Kymon = Mykon » Mykon & Pero
Kyno » Kyros
KYROS » Alexandros, Dareios, Kambyses, Solon, Tomyris
Laelius, Gaius (vriend van) » Scipio Maior
Laelius, Gaius (vriend van) » Scipio Minor
Laevinus, Marcus Valerius » Pyrrhos
Laïs » Phryne
Lamachos » Alkibiades
Laodikeia » Mithridates
Larichos » Sappho
Laura » Lucretia
Lentulus Batiatus, Gaius Cornelius » Spartacus
Lentulus Clodianus, Gnaeus Cornelius » Spartacus
Leo X » Lucretia
Leochares » Alexandros
LEONIDAS » Horatius Cocles, Themistokles
Leonidas (koning) » Kleomenes & Agis
Leopold, Aartshertog » Romulus & Remus
Lepidus, Marcus Aemilius » Augustus, Cicero
Leukotheia » Sappho
Licinius Murena, Lucius » Cato Uticensis, Mithridates
Liebknecht, Karl » Spartacus
Livia Augusta » Augustus, Caligula, Tiberius
Livilla, Livia » Tiberius
Lodewijk de Vrome » Nero
Loredan, familie » Scaevola
Louis XIII » Alexandros
Louis XIV » Alexandros, Arminius, Augustus, Coriolanus, Curtius, Demosthenes,
Diogenes, Fabricius, Kyros, Solon, Themistokles, Titus
Louis XV » Augustus
Louis XVI » Horatii
Louise van Savoie » Solon
Lucanus, Marcus Annaeus » Nero, Seneca
Lucifer » Alexandros
LUCRETIA » Arria, L.I. Brutus, Curius Dentatus, Curtius, Kleopatra & Antonius,
Lykourgos, Porcia, Tomyris, Tullia, Verginia
Lucullus, Lucius Licinius » Mithridates, Pompeius
Lucumo » Tarquinius & Tanaquil
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Ludwig II » Elagabal
Ludwig X » Scipio Maior
Luxemburg, Rosa » Spartacus
LYKOURGOS » Kleomenes & Agis, Numa Pompilius, Perikles, Phokion, Scipio
Maior, Solon, Zaleukos
Lysandros (efoor) » Kleomenes & Agis
Lysandros (vlootvoogd) » Alkibiades
Lysimachos » Pyrrhos
Lysippos » Alexandros
Machares » Mithridates
Macro, Quintus Naevius Cordus Sutorius » Caligula, Tiberius
Maecenas, Gaius » Augustus
Maelius, Spurius » Caesar, Camillus, Cincinnatus
Magas » Berenike
Magna Mater » Kybele
Mandane » Kyros
Manilius, Manius » Cato Censorius
Manlius » Verginia
Manlius Capitolinus, Marcus » Caesar, Camillus
MANLIUS TORQUATUS, Titus » Curtius, Decius Mus, Fabius Maximus, Scaevola
Manlius Torquatus, Titus (consul) » Manlius Torquatus
Marat, Jean Paul » Polykrates
Marbod » Arminius
Marcellus, Marcus Claudius » Archimedes, Hannibal
Marcellus, Marcus Claudius (neef van Augustus) » Augustus
Marcia » Tarquinius & Tanaquil
MARCUS ANTONIUS » Kleopatra & Antonius
Margaretha van Oostenrijk » Sophoniba & Masinissa
Maria » Claudia Quinta, Fabricius, Kyros, Tomyris
Maria Magdalena » Caligula, Lucretia
MARIUS, Gaius, & SULLA, Lucius Cornelius » Augustus, Caesar, Catilina,
Cincinnatus, Mithridates, Pompeius, Scipio Maior
Marlborough, John Churchill hertog van » Cato Uticensis
Mars = Ares
Marx, Karl » Spartacus
MASINISSA » Sophoniba & Masinissa
Massimo, familie » Fabius Maximus
Maurits » Fabius Maximus
Mausolos » Alexandros, Artemisia, Diogenes
Maximiliaan » Caesar, Nero
Medici, Alessandro de' » M.I. Brutus
Medici, Cosimo de' » Augustus, Cicero, Kambyses
Medici, Lorenzino de' » M.I. Brutus
Medicis, Catharina de » Artemisia
Medicis, Maria de » Artemisia
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Menandros » Caesar
Menenius Agrippa Lanatus » Coriolanus
Menones = Onnes
MESSALINA, Valeria » Arria, Nero
Metellus = Caecilius Metellus, Q.
Mettius » Verginia
Midas » Alexandros
Mikythos » Epameinondas
MILON

Miltiades » Dareios, Kimon, Phokion, Zaleukos
Minos » Numa Pompilius
Minucius, Lucius » Cincinnatus
Minucius Rufus, Marcus » Fabius Maximus
Mithradates » Kyros
Mithridates († 68) » Zenobia
Mithridates I » Rhodogoune
Mithridates V Euergetes » Mithridates
MITHRIDATES VI Eupator » Alexandros, Caesar, Marius & Sulla, Pompeius,
Rhodogoune
Moiros » Damon & Pythias
Monime » Mithridates
More, Thomas » M.I. Brutus
Mozes » Lykourgos, Pyrrhos, Solon
Mucius Scaevola = Scaevola
Murena = Licinius Murena, Lucius
Mussolini, Benito » Augustus, Caesar, Nero, Scipio Maior
Muzen » Sokrates
MYKON & PERO
Myrrha » Sardanapallos
Myrto » Sokrates
Napoleon I » Alexandros, Arminius, Caesar, Demosthenes, Hannibal, Kyros,
Leonidas, Marius & Sulla, Romulus & Remus, Solon
Napoleon II » Lykourgos, Romulus & Remus, Tarquinius & Tanaquil
Napoleon III » Caesar, Damokles
Narcissus » Messalina
Nasica, P. Cornelius Scipio = Scipio Nasica
Navius, Attius » Tarquinius & Tanaquil
Nearchos » Alexandros
Nebukadnesar » Dareios
Nektanebo » Alexandros
Neokles » Themistokles
Neptunus » Sabijnse maagden
NERO, Lucius Domitius Ahenobarbus » Caligula, Elagabal, Germanicus,
Hadrianus, Seneca, Tiberius, Titus, Sept. Zenobia
Nerva, Marcus Cocceius » Apollonios, Traianus
Nikias » Alkibiades
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Nikomachos » Alexandros
Nikomedes II » Caesar, Mithridates
Nikomedes III » Mithridates
Nimrod » Dareios
Ninos » Dareios, Semiramis
Ninyas » Semiramis
Nitokris » Kyros
NUMA POMPILIUS » Fabius Maximus, Camillus, Lykourgos, Romulus & Remus,
Tarquinius & Tanaquil, Traianus
Numitor » Romulus & Remus
Octavia (dochter van Messalina) » Messalina, Nero
Octavia (zuster van Augustus) » Augustus, Kleopatra & Antonius
Octavianus = Augustus
Octavius, Gaius » Augustus
Octavius, Marcus » Gracchi
Odysseus » Lucretia, Romulus & Remus
Ogulnii » Romulus & Remus
Oldenbarneveldt, Johan van » Seneca
Olympias » Alexandros,
Omphale » Gyges & Kandaules
Onnes » Semiramis
Oranje, familie » Seneca, Scaevola
Orgiago » Tomyris
Oroites » Polykrates
Orpheus » Archimedes, Arion
Orsinoë » Alexandros
Otanes » Dareios, Kambyses
Otho, Marcus Salvius » Nero, Titus
Ovidius Naso, Publius » Archimedes, Augustus
Oxyartes » Alexandros
Paetus, Caecina » Arria
Pallas Athena = Athena
Pan » Messalina
Panaitios » Scipio Minor
Pankaspe = Kampaspe
Pankaste = Kampaspe
Pantheia » Empedokles
Pantheia (vrouw van Abradatas) » Kyros
Papirius Cursor, Lucius » Scipio Maior
Parmenion » Alexandros
Paulina » Seneca
Paulus (apostel) » Seneca
Paulus III » Alexandros
Paulus Civilis » Civilis
Peisistratos » Harmodios & Aristogeiton, Solon
Pelopidas » Epameinondas
Penelope » Lucretia, Sappho, Tarquinius & Tanaquil
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Periandros » Arion, Solon
PERIKLES » Alkibiades, Epameinondas, Fabius Maximus, Sokrates, Themistokles
PERILLOS
PERO » Mykon

& Pero
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Persephone » Sabijnse maagden
Pesaro, Lucrezia » Lucretia
Petrarca, Francesco » Kleopatra & Antonius, Scipio Maior
Petronius Arbiter, Publius » Nero
Petrus Comestor » Kyros
Phainarete » Sokrates
Phalaris » Perillos
Phaon (Lesbos) » Sappho
Phaon (Rome) » Nero
Pharnabazos » Alkibiades
Pharnakes » Caesar, Mithridates
Pheidias (astronoom) » Archimedes
Pheidias (beeldhouwer) » Apelles, Perikles, Sokrates
Pheraios, Rhigas » Alexandros
Philippos (arts) » Alexandros
Philippos II » Alexandros, Demosthenes, Phokion
Philippos V » Hannibal
Philippus Arabs » Caesar
Philotas » Alexandros
PHOKION » Alexandros, Demosthenes, Kimon
PHRYNE » Apelles
Phyllis » Alexandros
Pilatus, Pontius » Caligula
Piso = Calpurnius Piso
Pittakos » Camillus, Solon, Traianus
Plancina, Calpurnia » Germanicus
Plato » Diogenes, Empedokles, Nero, Phokion, Sokrates, Solon
Plinius Secundus Maior, Gaius » Apelles, Archimedes
Plotina » Hadrianus, Traianus
Polybios » Scipio Maior, Scipio Minor
POLYKRATES

Polymachos » Alexandros
Pompeia » Caesar
Pompeia Paulina » Arria, Seneca
Pompeius, Sextus » Augustus
POMPEIUS Magnus, Gnaeus » Alexandros, Augustus, M.I. Brutus, Caesar, Cato
Uticensis, Cicero, Kleopatra & Antonius, Marius & Sulla, Mithridates, Scipio
Maior, Skilouros, Spartacus
Pompeius Strabo, Gnaeus » Pompeius
Pompilius, Numa = Numa Pompilius
Pomponius, Marcus » Manlius Torquatus
Poniatowski, Stanislaw » Caesar, Scipio Maior, Skilouros
Poppaea Sabina » Nero
PORCIA » Cloelia
Poros » Alexandros
Poros (vriend van Nero) » Nero
Porsenna » Cloelia, Horatius Cocles, Scaevola
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Poseidon » Arion
Poseidonios » Pompeius
Postumius Tubertus, Aulus » Manlius Torquatus
Potifar, vrouw van » Lucretia
Praxiteles » Phryne
Prexaspes » Kambyses
Probus, Marcus Aurelius » Caesar
Prusias » Hannibal
Ptolemaios » Cicero
Ptolemaios I » Pyrrhos
Ptolemaios III » Berenike, Kleomenes & Agis
Ptolemaios IV » Berenike, Kleomenes & Agis
Ptolemaios VI » Cornelia
Ptolemaios VII » Cornelia
Ptolemaios XI » Kleopatra & Antonius
Ptolemaios XII » Kleopatra & Antonius
Ptolemaios XIII » Caesar, Kleopatra & Antonius, Pompeius
Pyrgoteles » Alexandros
PYRRHOS » Curius Dentatus, Decius Mus, Fabricius, Themistokles
Pythagoras » Apollonios, Cicero, Damon & Pythias, Numa Pompilius, Sokrates,
Solon
PYTHIAS » Damon & Pythias
Quinctius, Lucius » Cato Censorius
Quirinus » Romulus & Remus
Rea Silvia » Romulus & Remus
REGULUS, Marcus Atilius » Manlius Torquatus, Scaevola
REMUS » Romulus & Remus
Rhadamistus » Zenobia
Rhodia » Sokrates
RHODOGOUNE » Mithridates, Sept. Zenobia
Rhodopis » Sappho
Ridolfi, Niccolò » M.I. Brutus
Robespierre, Maximilien de » Catilina, Marius & Sulla, Timoleon, Verginia
Roland, Jeanne-Marie » Sokrates
ROMULUS & REMUS » Horatius Cocles, Numa Pompilius, Sabijnse maagden,
Tarpeia
Roxane » Alexandros
» Numa Pompilius, Romulus & Remus, Tomyris
Sabina (dochter van Curiatius) » Horatii
Sabina, Vibia » Hadrianus
Saint-Just, Louis-Antoine Léon de » Solon
Salomo » Augustus, L.I. Brutus, Coriolanus, Damokles, Kambyses, Manlius
Torquatus, Skilouros, Zaleukos
Sammuramat = Semiramis
Samson » Alexandros, Sept. Zenobia
SABIJNSE MAAGDEN
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Sapor I » Charondas, Sept. Zenobia
SAPPHO » Sokrates
SARDANAPALLOS » Hadrianus
Satan » Tomyris
SCAEVOLA, Gaius Mucius Cordus » Caesar, Camillus, Cloelia, Coriolanus,
Decius Mus, Fabius Maximus, Horatius Cocles, Lucretia, Scipio Maior
Scipio, P. Cornelius » Hannibal, Scipio Maior
SCIPIO Africanus MAIOR, Publius Cornelius » Apelles, Arminius, L.I. Brutus,
Caesar, Cato Censorius, Cincinnatus, Claudia Quinta, Coriolanus, Cornelia,
Curtius, Damokles, Fabius Maximus, Fabricius, Hannibal, Horatius Cocles,
Kleopatra & Antonius, Manlius Torquatus, Nero, Perikles, Perillos, Scipio
Minor, Skilouros, Sophoniba & Masinissa
SCIPIO Africanus MINOR, Publius Cornelius » Gracchi, Scipio Maior
Scipio Asiaticus, Lucius Cornelius » Scipio Maior
Scipio Metellus, Quintus Caecilius Pius » M.I. Brutus, Caesar
Scipio Nasica, P. Cornelius » Claudia Quinta, Gracchi, Scipio Maior, Scipio
Minor
Scribonianus, Camillus » Arria
Segestes » Arminius
Seianus, Lucius Aelius » Tiberius
Seleukos I Nikator » Antiochos & Stratonike
Selinountios » Damon & Pythias
SEMIRAMIS » Dareios, Kyros, Messalina, Porcia, Sardanapallos, Tomyris
SENECA, Lucius Annaeus » Archimedes, Arria, Cato Censorius, Messalina,
Nero, Solon
Seneca, Lucius Annaeus (vader) » Seneca
Senes » Romulus & Remus
Septimius Odaenathus » Sept. Zenobia
Septimius Severus » Augustus, Elagabal
Sertorius, Quintus » Marius & Sulla, Mithridates, Pompeius, Scipio Maior
Servilius Ahala » Cincinnatus
Servilius Caepio Brutus, Quintus » Caesar
Servius Tullius » Tarquinius & Tanaquil, Tullia
Severus Alexander = Alexander Severus
Sextus, Marcus » Marius & Sulla
Sheherazade » Semiramis
Sibyllen » Augustus, Tarquinius & Tanaquil, Tomyris
Siccius, Lucius » Verginia
Sicinius, Lucius » Horatius Cocles
Sigimer » Arminius
Sileen » Sokrates
Silius » Messalina
Silvanus » Hadrianus
Simmas » Semiramis
Simmias » Sokrates
Sinorix » Porcia
Sisamnes » Kambyses
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Sisara » Tomyris
Sisigambis » Alexandros
Skamandronymos » Sappho
Skander = Alexandros
SKILOUROS

Smerdis » Dareios
Sobieski, Jan » Berenike
SOKRATES » Alkibiades, M.I. Brutus, Cato Censorius, Diogenes, Fabius
Maximus, Phokion, Sappho, Seneca, Solon
Sol / Helios » Titus
SOLON » Cato Censorius, Kimon, Lykourgos, Numa Pompilius, Sokrates,
Traianus, Zaleukos
Sophokles » Diogenes, Nero, Perikles, Solon
SOPHONIBA & MASINISSA » Claudia Quinta, Hannibal, Scipio Maior, Scipio
Minor
Sophroniskos » Sokrates
Sostratis » Alexandros
Spargapises » Tomyris
SPARTACUS » Cato Uticensis
Sphairos » Kleomenes & Agis
Spurinna, Sextus » Caesar
Stalin, Jozef » Spartacus
Stanford Hope, Lady Hester » Sept. Zenobia
Stateira (dochter van Dareios III) » Alexandros
Stateira (vrouw van Dareios III) » Alexandros
Stati, Cesare » Caesar
Stesilaos » Themistokles
STRATONIKE » Antiochos & Stratonike
Stratonike (vrouw van Mithridates) » Mithridates
SULLA, Lucius Cornelius » Marius & Sulla
Suzanna » Curtius, Lykourgos, Zaleukos
Symmachus » Hadrianus
Syphax » Scipio Maior, Sophoniba & Masinissa
» Tarquinius & Tanaquil
Tanuria » Kimon
TARPEIA » Sabijnse maagden
Tarpeius, Spurius » Tarpeia
Tarquinia » L.I. Brutus
Tarquinius, Arruns » L.I. Brutus, Curtius, Hannibal, Lucretia, Tullia
Tarquinius, Lucius » Tullia
Tarquinius, Sextus » L.I. Brutus, Lucretia
TARQUINIUS Priscus, Lucius, & TANAQUIL » Tullia, Verginia
Tarquinius Superbus, Sextus » L.I. Brutus, Lucretia, Tarquinius & Tanaquil,
Tullia
Tatius, Titus = Titus Tatius
TANAQUIL

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Alexandros tot Zenobia. Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende
kunst en theater

288
Tellos » Solon
Terentius Varro, Gaius » Cicero, Fabius Maximus
Thaïs » Alexandros
Thales » Solon
Thalestris » Alexandros
THEMISTOKLES » Coriolanus, Curtius, Epameinondas, Kimon, Perikles, Phokion
Theodorik » Romulus & Remus
Theseus » Kimon, Perikles
Thettalos » Harmodios & Aristogeiton
Thoukydides » Perikles
Thumelic » Arminius
Thusnelda » Arminius
Tiberius Claudius » Tiberius
TIBERIUS Claudius Nero » Arminius, Augustus, Caligula, Diogenes, Germanicus,
Messalina, Nero
Tigranes » Kyros, Mithridates
Timokleia » Alexandros, Porcia
TIMOLEON
TIMON » Alkibiades,

Diogenes, Kleopatra & Antonius
Timophanes » Timoleon
Tiridates » Zenobia
Tissaphernes » Alkibiades
Titus (zoon van Tarquinius Superbus) » L.I. Brutus
TITUS Flavius Vespasianus » Nero, Scipio Maior
Titus Tatius » Romulus & Remus, Sabijnse maagden, Tarpeia
TOMYRIS » Kyros, Lucretia, Lykourgos
Torquatus, Titus Manlius = Manlius Torquatus
TRAIANUS, Marcus Ulpius » Augustus, Hadrianus, Nero, Scipio Maior, Solon
Tuccia » Claudia Quinta
Tuda » Gyges & Kandaules
Tullia (dochter van Cicero) » Catilina
TULLIA (1e dochter van Servius Tullius)
Tullia (2e dochter van Servius Tullius) » Tullia
Tullus Hostilius = Hostilius, Tullus
Valerianus, Publius Licinius » Charondas, Curius Dentatus, Sept. Zenobia
Valerius Flaccus, Lucius » Cato Censorius
Varus, Quintilius » Arminius, Augustus, Germanicus
Venus Genetrix » Caesar, Kleopatra & Antonius
Vercingetorix » Caesar
Vergilius Maro, Publius » Alexandros, Augustus, Cato Uticensis, Sokrates,
Solon
VERGINIA » Caesar, Curius Dentatus, Curtius, Damokles, Lucretia, Scipio Maior,
Tomyris
Verginius » Verginia
Verres, Gaius » Cicero
Versilia » Coriolanus
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Verus, Lucius » Hadrianus
Vespasianus, Titus Flavius » Caesar, Civilis, Nero, Scipio Maior, Titus
Vesta » Catilina, Numa Pompilius
Vestalinnen » Elagabal, Nero, Numa Pompilius, Romulus & Remus
Veturia » Coriolanus, Lucretia
Vindex » Nero
Vinius, Titus » Kimon
Virginia = Verginia
Vitellius, Aulus » Civilis, Nero, Titus
Volscius Fictor, Marius » Cincinnatus
Volumnia » Coriolanus
Wahballât » Sept. Zenobia
Walpole, Robert » Demosthenes
Washington, G. » L.I. Brutus
Wilhelm IV van Beieren » Curtius
Wilhelm V » Nero
Wilhelm VIII » Kleopatra & Antonius
Wilhelmine van Pruisen » Sokrates
Willem II » Fabius Maximus
Willem V » Phokion, Scaevola
Willem van Oranje » Civilis
Xanthippe = Pero » Mykon & Pero
Xanthippe » Sokrates
Xanthippos » Perikles
Xenokrates » Phryne
Xenophon » Alkibiades, Kyros, Sokrates
Xerxes I » Alexandros, Artemisia, Dareios, Hannibal, Leonidas, Rhodogoune,
Themistokles
Xiphares » Mithridates
» L.I. Brutus, Charondas, Curius Dentatus, Kambyses
(Septimia), Iulia Aurelia » Mithridates, Rhodogoune
(vrouw van Rhadamistus)
Zeus » Alexandros, Apelles, Numa Pompilius, Timon
Zeuxis » Apelles
ZALEUKOS
ZENOBIA
ZENOBIA
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