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T E N G E L E I D E 

In dit proefschrift heb ik de fragmenten van de Hellenis
tische geschiedschrijver Phylarchus in tekst weergegeven en 
voorzien van vertaling en commentaar. 
Als tekst werd de uitgave van F.Jacoby, Die Fragmente der 

griechischen Historiker IIA gevolgd, waarbij ik degene, die 
belang stelt in conjecturen en varianten, naar dit werk ver
wijs. 
Bij de technische moeilijkheden, die het drukken van dit 

proefschrift met zich meebrachten, heb ik er de voorkeur 
aan gegeven dit werk in off-set druk te laten verschijnen. 
Tot allen, die mij in enig opzicht terzijde hebben gestaan 

bij het tot stand komen van dit werk, spreek ik mijn diepge
voelde dank uit. 
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H O O F D S T U K I 

INLEIDING 

Phylarchus, wiens vaderstad niet bekend is l), is een tijd
genoot van Aratus van Sicyon en koning Cleomenes III van 
Sparta (2e helft van de 3e eeuw) с Zijn hoofdwerk, de Histo-
riae in 28 boeken, omvat de periode van ongeveer 50 jaar,, 
die het einde van het koningschap van Pyrrhus (272) scheidt 
van de dood van koning Ptolemaeus III Euergetes van Egypte 
en Cleomenes III (222). Er zijn 85 fragmenten van zijn weriv 
over, die voor het merendeel bij Athenaeus als citaten be
waard zijn, sommige nogal uitgebreid» Verder zijn er een vijf
tal testimonia over hem bewaard 2)<, 

Phylarchus zette het werk van Hieronymus van Cardia en 
Duris van Samos voort. 
Hieronymus van Cardia diende onder Eumenes, de privé-se-

cretaris van Alexander, en Antigonus Monophtalmos en geeft 
in zijn geschiedwerk een zeer gunstig beeld van Demetrius 
Poliorcetes en Antigonus Gonatas, wat waarschijnlijk zijn oor
zaak vindt in het feit, dat hij een grote antipathie had te
gen Lysimachus, die zijn vaderstad Cardia had vernietigd en 
in plaats hiervan Lysimachea op de Thracische Chersonesus 
gesticht had 3)· De verwijten aan het adres van de tegen
standers van Demetrius na de verdeling van Macedonië door 
Lysimachus en Pyrrhus 4) zijn afkomstig van Hieronymus, waar
door de mededeling van Pausanias gefundeerd wordt- Bij der
gelijke beschuldigingen van Phylarchus - pro-Cleomenes, an
ti Aratus - moet men deze trek van Hieronymus voor ogen hou
den 5)« Van het geschiedwerk van Hieronymus, dat de periode 
van de dood van Alexander tot Pyrrhus behandelt (325-270), 
zijn alleen maar fragmenten over 6). 

Duris schreef een verslag in tenminste 22 boeken over de 
gebeurtenissen van de slag bij Leuctra (371) tot ongeveer 
100 jaar later; verder zijn van zijn hand een geschiedenis 
van Samos en een aantal kleinere werken verschenen, die al
len in fragmenten zijn ovei geleverd '/)„ 
De Historiae van Phylarchus zijn zeer breed opgezet en rijk 

aan allerlei onderhoudende excursus, waarvoor de peripate-
tische geschiedschrijving belangstelling had, vooral ero
tische sagen* Ook ontbreekt de moraliserende inslag niet, 
zoals veel passages over weelderigheid en hoogmoed ( xpu-
φή ) bewijzen 8). Ook is zijn voorliefde voor ontroerende en 
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griezelige verhalen bekend 9)* 
Ook al geeft Suidas 10) maar het begin en het einde van 

de Historiae aan, toch is de titel verzekerd door de helft 
van de met boekgetal overgeleverde fragmenten. De vermel
ding van Suidas over de laatste door Phylarchus in zijn hoofd
werk vertelde gebeurtenissen wordt bevestigd door de opmer
king van Polybius 11)3 dat hij datgene, wat van Phylarchus' 
werk nog in zijn eigen tijd valt - de oorlog van Cleomenes -, 
zorgvuldig moet onderzoeken., Hiermee in overeenstemming is, 
dat Athenaeus voor het laatste boek - XXVIII - de uitspraak 
van een parasiet tot Antigonus Doson aanvoert 12), die 
slechts na de slag bij Sellasia kan zijn gedaan. Geen enkel 
fragment geeft een hoger boekgetal dan 28, zodat ook van 
deze kant de vermeldingen van Suidas bevestigd worden. Van 
het begin van het werk ontbreken er fragmenten. Het eerste 
fragment stamt uit het 3e boek - Chremonideïsche oorlog in 
205« F 48 bevestigt echter, dat Phylarchus een verslag heeft 
gegeven van de strijd van Pyrrhus tegen Argos onmiddellijk 
voor diens dood. 

Over de indeling van zijn werk valt niet veel met zeker
heid te zeggen, omdat de meeste fragmenten met boekgetal 
uit excursus bestaan. Er staat vast, dat minstens Boek XXV-
XXVIII de geschiedenis van Cleomenes III behandelen, en wel 
zijn herordening van de Spartaanse staat, zijn gevechten, zijn 
nederlaag bij Sellasia, zijn vlucht naar Egypte en zijn dood. 
In Boek XII - XIV is er volgens de fragmenten sprake van de 
gebeurtenissen in Syrië tussen 246 en 240 of kort daarna. 
Boek XV handelt over de hervormingspoging van Agis IV, waar
van het begin in de herfst van 243 valt. Phylarchus schijnt 
niet streng annalistisch te werk te zijn gegaan. Het is de 
vraag, of men zover mag gaan om uit het feit, dat de zeer 
weinig dateerbare fragmenten van Boek VI, VII, XII en XIV 
over het oosten gaan en die van Boek III, XV, XXV-XXVIII 
over het westen, te concluderen, dat het werk van Phylar
chus uit een oostelijk - VI-XIV - en een westelijk deel - I-V 
en XV-XXVIII - bestaat. In Boek»XIV is een gebeurtenis uit 
het oosten vermeld uit 240 of kort daarna. Waar moest Phy
larchus dan de gebeurtenissen uit het oosten behandelen tus
sen 240 en 220, als hij de geschiedenis van het Hellenis
tische oosten in Boek XTV afsloot? Boek XV begint met de 
hervorming van Agis: Phylarchus moest dus de geschiedenis 
in het westen tussen 272 en 243 in vijf boeken behandeld heb
ben. Phylarchus is in essentie naar chronologisch principe 
to \.vji 4 gegaan, maar ·. aarschiinlyk zó, d; t hij de gebeurtenissen 
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in de afzonderlijke landen gedurende korte tijd in hun samen
hang behandelde, voor zover er te scheiden viel« Ervan uit
gaande, dat in de 28 boeken een periode van 53 jaar behan
deld wordt, wil dit zeggen, dat elk boek de geschiedenis 
van twee jaar tijds bevat. Ook wordt de handhaving van het 
chronologische principe door de dateerbare feiten gerecht
vaardigd 13). 

Voor het door Phylarchus behandelde tijdperk is geen ande
re historicus bekend, die een tijdgeschiedenis van heel de 
Hellenistische wereld geschreven heeft. Phylarchus is de 
toonaangevende historicus geweest voor de periode 270-220, 
wat zelfs door Polybius wordt toegegeven I4). Phylarchus 
heeft de historische opinievorming vanaf de dood van Pyr
rhus 15) tot de tijd van Cleomenes beslissend beïnvloed. Van
wege het verlies van het werk van Phylarchus zijn de uitvoe
rige uiteenzettingen van Polybius toe te juichen, ook al 
schijnt zijn verbitterde polemiek zijn objectief oordeel ver
troebeld te hebben ló). 

De kritiek, die Plutarchus op Phylarchus uitoefent, staat 
helemaal onder invloed van Polybius 17)5 zonder dat hij uit 
deze kritische houding de consequenties getrokken heeft; 
als hij dit wel gedaan had, zou hij wellicht de levens van 
Agis en Cleomenes in gewijzigde vorm geschreven hebben. Za
kelijk gezien schijnt Plut. Them. XXXTI 18) een bevestiging 
van de kritiek van Polybius te geven. Het aanwenden van een 
kunstmiddel en het verwekken van πάθο^, is zijn verwijt tegen 
de tragische geschiedschrijving. Zeker voldoet Phylarchus 

niet aan de eis van Polybius 19)? die hen als goede prag

matische historici beschouwt, die de mentaliteit en de vi

sie, die uit de feiten zelf verkregen worden, noodzakelijk 

voor de geschiedschrijving achten. Maar dit gebrek deelde 

Phylarchus met bijna alle historici van het Hellenisme 20). 

Of en in welke omvang Phylarchus literaire bronnen heeft 

gebruikt, is uit de fragmenten zelf niet vast te stellen. 

Voor de wezenlijke inhoud van zijn werk, de contemporaine ge

schiedenis tussen 270 en 220, is dit weinig waarschijnlijk; 

voor zover hij in zijn digressies teruggreep, was hij aange

wezen op oudere werken. 

Dat hij voor zijn excursus Theopompus en Duris benut heeft, 

is i.v.m. het verwante karakter van de door hem beschreven 

geschiedenis niet onwaarschijnlijk, maar dan komt men bij de 

huidige toestand van de overlevering niet uit boven het 

overwegen van mogelijkheden. 

Door welke schrijvers is Phylarchus gebruikt? 
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Polybius II, 48 v.v. en V, 39
Λ
'·ν. staan onder invloed van 

Phylarchus. Omdat Polybius, afgezien van de inleiding tot 
de oorlog van Cleomenes, zich niet verder met Phylarchus 
dekt, zijn verdere invloeden niet waarschijnlijk. 

De enige samenhangende beschrijving van deze periode bie
den de Prologi van Pompeius Trogus en het Epitome van Jus-
tinus van Pompeius Trogus' Historiae Philippicae. hoewel 
deze beschrijving zeer bondig is en veel leemten vertoont. 
Voor de inhoud van Boek XXV-XXVIII (270-220) is Pompeius 
Trogus in sterke mate van Phylarchus afhankelijk geweest. De 
Prologi zijn minder geschikt voor dergelijke bewijzen, omdat 
zij sterk ingekort zijn en een summiere behandeling geven van 
data en feiten. 

Voor Just.Ep. Pomp. Trog. XXVIII, 4 en Plut. Cleom. XXIX 
kan men Phylarchus als gemeenschappelijke bron beschouwen 21 \ 
Just. XXV, 4 komt overeen met het tweede deel van Plut. 
Pyrrh. XXVII 22). Just. XXVI, 2: De wanhopige strijd van de 
muitende Gallische huursoldaten tegen Antigonus Gonatas bij 
Megara 23)· Zijn slotopmerking over de wisselvalligheid van 
het lot is te vergelijken met Plut. Cleom. XXVII over de be
schikking van Tyche voor de slag bij Sellasia 24)· Just. 
XXVI, 1: Gebeurtenissen in het Seleucidenrijk 25)· De mora
liserende en soms sentimentele tendens 26) is ook te con
stateren in het laatste gedeelte van Just. XXVII, waar Se-
leucus II en Antiochus Hierax hun straf voor hun misdaden 
krijgen 27). r 

Vgl. het begin van Just. XXVIII: "Olympias, de dochter 
van koning Pyrrhus, begaf zich naar koning Demetrius van 
Macedonië, en hoewel deze met de zuster van koning Antio
chus van Syrië getrouwd was, gaf zij hem haar dochter ten 
huwelijk om door deze relatie de hulp te verkrijgen, die zij 
niet kon'verkrijgen door medelijden. Er vond dus een huwelijks
sluiting plaats, tengevolge waarvan er een welwillende hou
ding tot stand kwam vanwege het nieuwe huwelijk, maar er te
vens gevoelens gekwetst werden door het verbreken van het 
vorige huwelijk". 
Vgl. Just. XXVIII, 2: "Maar de Aetoliërs aanhoorden trots 

de woorden van het Romeinse gezantschap en verweten hen, dat 
zij zo dikwijls in de oorlogen met de Puniërs en de Galliërs 
ten ondergang gebracht waren. Zij zeiden, dat zij eerder voor 
de Carthagers de poorten moesten openen, die de vrees voor 
de Punische oorlog gesloten had, dan Griekenland gewapen
derhand moesten aanvallen. Verder verzochten zij hen er aan 
te denken, wie de bedreigers en wie de bedreigden waren. 
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Tegen de Galliërs hadden zij hun stad niet kunnen beschermen". 
Niebuhr heeft gemeend hierin een echo van Phylarchus te 

kunnen horen, vooral in het trotse antwoord van de Aeto-
liërs 28). 
Misschien gaat ook Just. XIII, 7 over de sagengeschiede-

nis van Cyrene 29) en Just. XV, 4 over Sandrocottus op Phy
larchus terug 30). 
Phylarchus is de hoofdbron voor de levensbeschrijvingen 

van Agis en Cleomenes van Plutarchus. Dat Phylarchus maar 
op weinig plaatsen hierin geciteerd wordt, is nog geen be
wijs, dat hij niet de hoofdbron is. Dit moge blijken uit een 
aantal voorbeelden. In Agis IX, 2 31 ) had Plutarchus Phy
larchus al bekritiseerd vanwege de afwijkende voorstelling 
Pasiphae-Daphne. In Cleom. V32) kende Plutarchus natuurlijk 
de vijandig gezinde versie van Polybius t.o.v. Cleomenes over 
de dood van Archidamus. In Cleom.XXVIII 33) moest het ver
raad van Damoteles met name genoemd worden want in Poly
bius' verslag van de strijd bij Sellasia was voor hem geen 
plaats; dus diende Phylarchus als bron. Hier toont zich bij 
de literaire Phylarchus zijn gebrek aan praktische krijgser-
varing en misschien ook zijn gebrekkige plaatskennis. In 
Cleom. XXX 34) wordt Phylarchus als bevestiging aangehaald 
van de berichten over de oorzaak en omstandigheden van de 
dood van Antigonus, die Plutarchus eveneens bij Polybius aan
treft. 

In de Cleomenes van Plutarchus zijn er verder op sommige 
plaatsen overeenstemmingen met de bewaarde fragmenten, die 
het nog waarschijnlijker maken, dat Phylarchus de hoofdbron 
geweest is voor deze levensbeschrijving 35)· 
Ook in Plutarchus' levensbeschrijvingen van Pyrrhus en A-

ratus zijn sporen te vinden van het gebruik van Phylarchus' 
Historiae. Volgens Suidas 36) kan een invloed van Phylar
chus op de Pyrrhus niet voor de laatste veldtocht van Pyr
rhus, ni. die tegen de Peloponnesus, verwacht worden, d.w.z. 
niet voor cap. XXVI. Pas in cap. XXVII 37) citeert Plutar
chus Phylarchus. Op het gebruik van Phylarchus wijst ook het 
sterke aandeel, dat de vrouwen in heel de gebeurtenis heb
ben, niet alleen in Pyrrhus' leven, maar ook in dat van A-
gis en Cleomenes 38). Ook in de door Phylarchus vertelde 
mythen treden de vrouwen over het algemeen actief op. De 
pro-Spartaanse tendens in Pyrrh. XXVII v.v. komt overeen met 
de bewondering van Phylarchus voor Agis en Cleomenes en voor 
de oude Spartaanse mentaliteit. In geen geval is het te be
wijzen, dat Phylarchus de enige bron voor Plutarchus was. 
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Daartegen pleit immers het feit, dat in de fragmenten en 
in de beide levensbeschrijvingen van Plutarchus van Agis en 
Cleomenes geen dromen, wonderen en voortekens ter sprake 
worden gebracht - waarvoor Plutarchus zelf een grote voor
liefde had -, hoewel dit gewoonliik een onderdeel is van de 
peripatetische geschiedschrijving. 
In het leven van Ara tus zijn Aratus1 eigen gedenkschriften 

de hoofdbron en slechts in bepaalde stukken worden er an
dere bronnen gebruikt, o.a. Phylarchus, die slechts eenmaal 
geciteerd wordt 39)· Door de kritiek van Polybius op Phy
larchus staat echter vast, dat de reeks tegen Aratus inge
brachte verwijten 40) afkomstig is van Phylarchus. Bij het 
enige citaat van Phylarchus maakt de Aratus vijandig en de 
Cleomenes gunstig gezinde tendens de afhankelijkheid van 
Phylarchus waarschijnlijk. Met minder zekerheid kan men ook 
Ar. XVII en Aro XXXI-XXXIII uit Phylarchus laten stammen. 
I.v.m. de levensbeschrijvingen van Agis en Cleomenes en 

het totaal aan fragmenten kan men iets zeggen over het ka
rakter van de geschiedschrijving van Phylarchus. Het was Phy
larchus er om te doen materiaal van enige omvang te kiezen, 
dat belangwekkend was. Men moet zijn indruk niet laten af
hangen van de variëteit van de fragmenten. Dat hij met Pyr
rhus' laatste veldtocht en diens dood begon, kan geen toe
val zijn en kan evenmin louter ingegeven zijn om het werk van 
een voorganger voort te zetten. Pyrrhus was voor hem een 
tweede Achilles en de enige waardige navolger van Alexan
der. Tevens gaf zijn veldtocht tegen Sparta Phylarchus de 
gelegenheid uitdrukking te geven aan zijn bewondering voor 
Sparta, voor zijn άγωνη. zijn νόμου en de kracht van het 

ras. Dus is het geen toeval, dat Agis' poging de geest van 

het oude Sparta weer te doen herleven en de tragische dood 

van deze grote idealist de tweede helft van zijn werk in

leidde. Cleomenes' levenswerk, zijn strijd, successen en ten

slotte zijn ondergang vormen ongetwijfeld de bekroning van 

zijn werk. Daarnaast heeft de pan-Helleense, maar in zijn tijd 

nog helemaal Grieks denkende Phylarchus de betekenis van de 

Diadochenvorsten al te zeer op de achtergrond geschoven. 

De opwindende geschiedenis in de wereldwijde omvang van de 

οικουμένη, de bonte afwisseling van de plaatsen van han

deling, de veranderingen in het lot van bloei tot verval 

trokken de belangstelling van Phylarchus. Niet zonder meer 

geven de fragmenten berichten over alle toen bekende landen 

tussen Indie en Spanje. Aardrijkskundige en volkenkundige 

beschrijvingen zijn een erfenis van de oude Ionische geschied-
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schrijving. In Cleomenes ziet hij de vertegenwoordiger van 

een ongewoon en voorbeeldig lot. Bij zijn echte geestdrift 

heeft hij zich niet verloren in mythische verhaaltjes, want 

wonderen en voortekens ontbreken bij hem. Evenmin heeft hij 

zich met onwezenlijke lofbetuigingen bezig gehouden. Niet 

eenmaal is er in zijn geschiedenis van Cleomenes aanleiding 

tot legendevorming waar te nemen. Inderdaad ontbreekt bij 

hem - in tegenstelling met de historici, in wier werk Alex

ander centraal staat - de persoonlijkheid, die uitsteekt en 

zijn stempel op zijn tijd drukt; want ook Cleomenes was geen 

begin of toekomst, maar vormde slechts een groot einde. Phy-

larchus heeft echter uit deze verwarde periode door het 

stellen van grenzen en door de verdeling van de accenten 

minstens een artistiek εν καΊ 'όλον pogen te maken. Dit 

kan men concluderen uit de opbouw van het slotdeel van de 

geschiedenis van Cleomenes: dit is gevormd tot in afzonder

lijke scenes en beelden toe, waarin de dialoog een belang

rijke plaats inneemt en die de lezer met het oog en oor mee

beleeft. 

In hoever Phylarchus gebruik heeft gemaakt van opgesmuk

te geschiedschrijving, kan men niet opmaken uit het leven 

van Agis en Cleomenes. Naar climax voerende stijgingen, ver

rassende wendingen, ook aarzelende momenten zijn er elders 

genoeg te vinden. Een overmaat aan spanning komt de lezer 

uit de excursus tegemoet. Inde eerste plaats zijn er de be

schrijvingen; de θαυμάσιοι λόγοι staan zelden geïsoleerd, 
maar zijn gegroepeerd, waaruit men kan concluderen tot een 
samenhangende geographische en ethnographische beschrijving. 
Verder tref t men νόμιμα Ελληνικά en βαρβαρ ικά aan als 

ook sagen, legenden en sprookjes, die dikwijls als locale 

traditie(αι τ ία) vermeld worden; verder anecdoten en grap

pen 41 )* spreekwoorden en raadsels. Vaak worden er dichter-

citaten gebruikt 42). Of de voorliefde voor gedenkwaardige 

uitspraken en morele sententiae op Plutarchus of Phylarchus 

teruggaat, valt niet te zeggen, maar ook dit is in de frag

menten waar te nemen. Zijn voorbeeld is Herodotus
1
 bont fei

tenmateriaal en vertelkunst en niet het nuchter pragmatisme 

van Thucydides. Dit alleen al verklaart misschien de onver

mijdelijke tegenstelling tussen Phylarchus en Polybius. Geba

ren als uitdrukkingen van innerlijke stemming spelen een 

grote rol 43)· Terwijl Polybius het netwerk van rationele 

oorzaken en tegenoorzaken met logische consequentie bloot

legt, hecht Phylarchus meer belang aan psychische onnaspeur

lijke invloeden, die in de historie van veel grotere beteke-
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nis zijn. Phylarchus wil, evenals de zgn. peripatetische ge
schiedschrijving, de historische gebeurtenissen niet zozeer 
overdenken als wel naleven. Daarom is de μιμησιςτου βί
ου een wezenlijk onderdeel van ziin manier van voorstellen. 
Zij wordtmetalle middelen van de лθoπoLησις nagestreefd. 
In de loop van het voortschrijden van de psychologisering 
van de geschiedenis komt, zoals men bij Phylarchus kan waar
nemen, over het algemeen een nieuwe waardering van het in
dividu in het Hellenisme en een stijgende belangstelling voor 
de psychologische eigenschappen van de mens tot uitdrukking. 
De geschiedenis heeft zich bij Phylarchus niet in een som 
van biographieën opgelost en zelfs de autoriteit van Poly-
bius vormde voor Plutarchus geen beletsel om zich te be
dienen van het materiaal van de historische denk- en aan-
schouwingsvorm van Phylarchus. 

Het dramatische element in de levens van Agis en Cleome-
nes valt niet te ontkennen en men kan het met Polybius en 
Plutarchus eens zijn, dat hij in dit opzicht te veel van het 
goede heeft toegepast. Bij de huidige stand van de traditie 
is het over het algemeen moeilijk en soms zelfs onmogelijk 
uit te maken, in hoever de plotselinge veranderingen, on
voorziene catastrophen, snelle bloei en onverhoeds verval 
historische realiteit bezitten en in hoever ook de lijnen 
artistiek zijn overgetrokken. Hier liggen de grenzen tussen 
echte geschiedschrijving en historische verhalenschrijverij, 
die door Phylarchus en andere peripatetische historici niet 
ongestraft zijn weggevaagd of overschreden. Zo'n symptoon 
mag men niet eenzijdig vanuit de methodische en noodlottige 
overdracht van de eisen van Aristoteles aan de tragedie -
φόβος και έλεος opwekken - bekritiseren, maar dit moet men 
zien in samenhang met het levensgevoel en wereldvisie van 
de Hellenistische mens. In het beeld, dat Phylarchus van 
Cleomenes geeft, leeft gevoel voor de tragische mogelijkhe
den van het menselijk bestaan en daarom heeft dit invloed 
gehad op Plutarchus en via Plutarchus tot op de huidige dag. 
Maar ook Phylarchus heeft zich niet helemaal kunnen ont
trekken aan het gevaar in het sentimentele en pathetische 
af te glijden. 

De conclusie van Phylarchus' beschrijving van Cleomenes 
was, dat het lot tenslotte sterker is dan de mens. Het is 
de opvatting van de blinde en gruwelijke macht van Tyche. In 
haar belichaamt zich binnen het historische kader in een 
ontgoddelijkte wereld het irrationalisme, de niet te herlei
den grootheid van het demonische. Wat blijft de mens over, 
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als hij niet alleen maar de geschiedenis wil ondergaan? Men 
krijgt de indruk, dat de Griekse historicus, die in de val 
van Cleomenes het mislukken van de laatste hoop op de moge
lijkheid van de Griekse vrijheid beschreef, op deze vraag geen 
antwoord heeft geweten. 
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TEKST EN VERTALING 



1 Suidas.ν. Φυλαρχος* 'Αθηναίος ή Ναυκρατίτης* 

οι δέ Σίκυώνιον, άλλοι δέ Αίγύπτιον ανέγραψαν' ι

στορικός. Την έπ\ Πελοπόννησον Πυρρού τοΰ Ήπει-

ρώτου στρατείαν εν βιβλίοις κη - κατάγει δε και 

μέχρι Πτολεμαίου του Ευεργέτου κληθέντος και της 

Βερενίκης τελευτης και εως του θανάτου Κλεομένους 

του Λακεδαιμονίου έπιστρατεΰσαντος αύτψ Αντιγό

νου. Τα κατά Άντίοχον και τον Περγαμηνον Ευμένη* 

Έπιτομην Μυθικήν. Περί της του Διός επιφανείας. 

Περί Ευρημάτων. Παρεμβάσεων βιβλία 5. 

2 Plut. De Clor. Ath. 345E: Οι δ' άλλαι πάντες ι

στορικοί, Κλειτόδτ,μοι, Δίυλλοι, Φιλόχορος, Φύλαρ-

χος, αλλότριων γεγόνασιν εργω^ ('όσπερ δραμάτων υ-

ποκριταί. 

3 Pol. II, 56: Έπε\ δε των κατά τους αυτούς και

ρούς Άράτψ γεγραφότων παρ ενίοις αποδοχής άξι-

ουται Φύλαρχος, εν πολλοΤς άντιδοξων κα
4
ι τάναντία 

γράφων αύτψ, χρήσιμον άν εϊη, μάλλον δ' άναγκαΓον 

ήμίΓν Άράτψ προηρημένοις κατακολουθε ι ν περ'Ί τϋ3ν 

Κλεομενικων, μη παραλιπειν ασκεπτον τούτο το μέ

ρος, 'ίνα μη το ψευδός εν τοΓς συγγράμμασιν ισοδυ

ναμούν άπολείπωμεν' πμος την άλήθειαν. Καθόλου μ'εν 

ουν ο συγγραφεύς ουτοτ πολλά παρ ολην την πραγ-

ματείαν είκη και ως ετυχεν είρηκεν Σπουδάζων 

δ' είς ελεον έκκαλεΓ'·
:
'·". τους άναγινώσκοντας και 
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H O O F D S T U K II 

DE TESTIMONIA OVER PHYIARCHUS 

1 Suid. s.v. Φυλαρχος: Een Athener of een inwoner van 

Naucratis; anderen hebben genoteerd, dat hij afkomstig is 

uit Sicyon, weer anderen beweren, dat hij een Egyptenaar is; 

een geschiedschrijver. In 28 boeken behandelt hij de periode, 

die ligt tussen de veldtocht van Pyrrhus van Epirus tegen 

de Peloponnesus (272) en de dood van Ptolemaeus, die Euer-

getes wordt genoemd (246-221) en van Berenice (22C) en tot 

de dood van de Lacedaemoniër Cleomenes (220), nadat Anti-
gonus tegen hem ten strijde was getrokken. (Zijn andere wer
ken): De Geschiedenis van Antiochus en Eumenes van Perga-
mon; Mythisch Uittreksel; De Verschijning van Zeus; Ontdek
kingen; Inlassingen in 9 boeken. 

2 Plut. De Glor. Ath. 345E: Alle andere geschiedschrij
vers, lieden als Clitodemus en Diyllus, Philochorus en Phy-
larchus, zijn acteurs van de daden van anderen, alsof dit 
drama's zijn. 

3 Pol. II, 56: Omdat van degenen, die hun werken in de
zelfde tijd geschreven hebben als waarin Aratus leefde (231)^ 
Phylarchus door sommigen waardering wordt toegekend, zou 
het voor hem, wanneer hij onder vele andersdenkenden zelfs 
het tegenovergestelde zou schrijven van wat hij geschreven 
heeft, nuttig kunnen zijn, maar voor ons zou het nog nood
zakelijker zijn, omdat wij besloten hebben Aratus te volgen in 
zijn strijd tegen Cleomenes - om dit facet niet verwaarloosd 
ter zijde te laten, opdat wij in onze geschriften de leugen 
niet dezelfde kracht laten bezitten als de waarheid. Over 
het algemeen heeft deze schrijver dikwijls in heel zijn werk 
zo maar op goed geliik af iets beweerd. Hij stelt immers al
les in het werk om zijn lezers tot medelijden op te wekken en 
hen te laten meevoelen met de besproken personen Dit 
doet hij door heel zijn geschiedwerk heen en hij probeert 
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συμπαθείς ποιεΓν τοις λεγομένοις.. . ΤΙοιεΐ δε τού

το παρ' ολην την ιστορίαν, πειρώμενοις εν έκάσ-

τοις à ει προ οφθαλμών τιθέναι τα δεινά. Το μεν 

ουν άγεννες καΎ γυναικοόδετ της αίρέσεως αύτοϋ 

παρεισθω, το δε ιστορίας οικεΪΌν αμα και χρήσιμον 

εξεταζέσθω. ΔεΓ τοιγαρουν ουκ έπιπλήττειν τον 

συγγραφέα τερατευόμενον δια της ιστορίας τους έν-

τυγχάνοντας ουδέ τους ενδεχομένους λόγους ζητεΐν 

κα\ τα παρεπόμενα τοις υποκειμένοις έξαριθμεΐσθαι 

καθάπερ οι τραγψδιογράφοι, των δε πραχθέντων кαϊ 

ρηθέντων κατ' άλήθειαν αυτών μνημονεύειν πάμπαν, 

καν πάνυ μέτρια τυγχάνωσιν οντά* το γαρ τέλος ι

στορίας και τραγψδίας οΰ ταΰτόν,.... χωρίς δε τού

των τας πλείστας ημΓν εξηγείται των περιπετειών 

ούχ υποτιθε\ς αίτίαν κα'Ί τρόπον τοις γινομένοις, 

ων χωρίς οϋτ' έλεεϊν ευλόγως οϋτ' όργίζεσθαι καθ-

ηκόντως δυνατόν έπ' ούδενΐ των συμβαινόντων. 

4 Dion. Hal. De Comp. Verb. 4: Τοιγάρτοι τοιαύτας 

συντάξεις κατέλιπον οϊας ουδείς υπομένει μέχρι 

κορωνίδας διελθεΓν, Φύλαρχον λέγω κα\ Δουριν. 

5a Plin. Nat. Hist. I, 7: Gentium mirabiles figurae ex 
Nymphodoro, Apollonide, Phylarcho, Damone 

5b idem, I, 8: equorum natura ex Duride, Philisto, 

Archyta, Phylarcho. 

5c idem, I, 10: ...exempla affectuus serpentium ex One-

sicrito, Phylarcho, Hesiodo. 
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steeds maar bij elke gebeurtenis de verschrikkingen voor o-

gen te stellen. Het minderwaardige en slappe in zijn partij

kiezen moet men terzijde laten, maar zowel het fatsoenlijke 

als het nuttige in zijn geschiedwerk moet men onderzoeken. 

Daarom moet men het de schrijver niet ver-wijten, wanneer hij 

opsnijdt om in heel zijn geschiedwerk de verhalen te onder

zoeken, die men aantreft, maar over het algemeen niet als 

waar aanneemt, en datgene, wat met de fundamenten verbonden 

is, te onderzoeken, zoals de tragedieschrijvers dat doen, 

maar men moet melding maken van elk punt van datgene, wat 

naar waarheid gebeurd en gezegd is, zelfs als het misschien 

maar heel middelmatig is; want het doel van de geschied

schrijving en de tragedie is niet hetzelfde,.... maar afge

zien hiervan verklaart hij ons de meest plotselinge gebeur

tenissen zonder oorzaak en manier daarvan vast te stellen, 

en zonder deze principes kan men niet op een verantwoorde 

wijze medelijden voelen en evenmin kan men terecht kwaad wor

den over een van de gebeurtenissen. 

4 Dion. Hal. De Comp. Verb. 4- Daarom lieten zij dergelij
ke constructies achterwege, die niemand met geduld tot vol

tooiing brengt; met "zij" bedoel ik Plutarchus en Duris. 

5a Plin. Nat. Hist. Ι, 7· De verbazingwekkende karakters 
onder de mensen zijn bekend uit Nymphodorus, Apollonides, Phy-
larchus, Damon 

5b idem, I, 8: .... de aard van de paarden is bekend uit 
Duris, Philistus, Archytas, Phylarchus. 

5c idem, I, 10: voorbeelden van de stemming van 
slangen zijn bekend uit Onesicritus, Phylarchus en Hesiodus. 
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ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ 

1 Athep.- ІГТ, 9, ρ*334ΑΒ: OL δα δε καί, Φΰλαρχον 

ειρηκότα που περί μεγάλων ιχθύων κ où των συμπεμ-

φθέντων αύτοΓς σύκων χλωρά3ν, οτι αϊ ν ιττόμενος 'Πά

τροκλος ο Πτολεμαίου στρατηγός Άντιγόνψ τψ βασι-

λεΓ επεμπεν, ως Δαρείψ Σκύθαι έπερχομένψ αύτων ττ 

XLÓptjc. 'Έπεμψαν γαρ ούτοι μέν, ως φησιν Ηρόδοτο^ 

'ορνιν κα\ όιστον иαϊ βάτραχον* αλλ' ö γε Πάτρο 

κλος, ως δια της τρίτης των Ιστοριών φησιν έ Φύ-

λαρχος, πεμφθέντων των προειρημένων σΰκων καΐ ίχ 

θύων ήνίττετο δια τούτων. Έτύγχανεν δε κωθωνιζό-

μενος ο βασιλεύς, κα\ ως πάντες διηπορουντο εη\ 

τοις δώροις, 6 Ά '.ί γ όνος γελά σα ς προς το υ
1
 ς φί

λους εφη γινώσκειν τί βούλεται τα ξένια' ""Η γδο 

θαλαττοκρατεΓν ημάς φησι Πάτροκλος η των σύκιο 

τρώγε ι ν". 

2 Athen. IV, 34, p.l50D-F: Έ ν δε τη τρίτη ó аъ-хос 

Φύλαρχος Άριάμνην φηο\ τον Γαλάτην πλουσιώτατον 

οντά έπαγγείλασθαι έστιασαι Γαλατάς πάνταο ένιαυ-
τ
όν, κο.

4
 τοΰτο συν^ελέσαι ποιήσαντα οϋτως* κατο 

τόπους ττίς χώοας καΥ τας έπικαιροτάτας των ¿δων 

διέλαβε σταθμοις ini ie τούτοις εκ χαράκων και 

τίον καλάμων των τε οΐσυίνων έπεβάλλετο σκηνας χω-

ρούσας άνα τετρακόσιους άνδρας κα
4
ι πλείους ετι. 

καθώς αν έκποιωσιν '̂  .όποι τό τ' άπδ των πόλεα\ 
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H O O F D S T U K III 

DE FRAGMENTEN MET BOEKGETAL 

Historiae, Boek III 

1 Athen. Vili, 9, p.334AB: Ik weet, dat ook Phylarchus 
ergens gesproken heeft van grote vissen en sappige vijgen, 
die met hen meegestuurd waren, en wel, dat Patroclus, de 
veldheer van Ptolemaeus, deze aan koning Antigonus stuurde 
met een raadsel, zoals de Scythen dat deden aan Darius, toen 
hij tegen hun gebied optrok. Want zoals Herodotus vertelt, 
stuurden zij hem een vogel, een pijl en een kikker; maar door 
het zenden van de bovenvermelde vijgen en vissen gaf Patro
clus daarmee een raadsel op, zoals Phylarchus zegt in het 
3e boek van zijn Historiae» Toevallig was de koning zwaar 
aan het drinken en toen niemand wist, wat hij met de geschen
ken aan moest, begon Antigonus te lachen en zei tot zijn 
vrienden, dat hij begreep, wat de geschenken te beduiden had
den: "Patroclus bedoelt, dat wij de heersers van de zee zijn 
of vijgen eten". 

2 Athen. IV, 34, p.l50D-F: In het 3e boek vertelt dezelf
de Phylarchus, dat Ariamnes, die de rijkste Galatiër was, 
beloofde alle Galaten een jaar lang te onthalen en dit op 
de volgende wijze realiseerde: op alle plaatsen van het ge
bied liet hij de geschikste wegen afzetten met stations en 
daarbij voegde hij verblijfplaatsen, die waren opgebouwd uit 
palen, riet en twijgen, met een bevattingsvermogen van ong. 
400 man en zelfs nog meer, voor zover deze plaatsen in staat 
zouden zijn de menigte, die uit steden en dorpen zou toe
stromen, te bevatten. Daar liet hij grote ketels met aller
lei soorten vlees neerzetten, die hij een jaar van tevoren 
en nog voordat hij dit van plan was, uit brons had laten ver-
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δέξασθαι και των κωμών μέλλον έπιρρεΐν πλήθος, 

'Ενταύθα δε λίβητας έπ'στηαε κρεων παντοδαπων με

γάλους, ους ποο ένιαυτοϋ καΐ πρδ του μέλλει,ν με-

ταπεμψάμενος τχνΓτα^ εξ '!> λων πόλεων έχαλκεύσα--

το. Θύματα οέ καταβάλλεσθαι, ταύρων καί. συών κα*ί 

προβάτων τε κα'ι των λοιπών κτηνών εκάστης ημέρας 

πολλά, πίθους τε οΐ'νου παρεσκευάσθαι και πλήθος 

άλφι'των πεφυραμένων „ "Καί, ού μόνον" φησίν "OL πα-

ραγίνομενοι των Γαλατο5ν άπο των κωμών κα\ των πό

λεων άπέλαυον, αλλά κα*Ί οι παριόντες ξένοι, υπ*ϋ 

τά3ν έφεστηκότων παίδων ούκ ήφίεντο εως αν μεταλά-

βωσι των παρασκευασθέντων". 

3 Athen. Χ, 4з ρ 412F-413A: Φύλαρχος δέ φησιν εν τη 

γ των 'Ιστοριών ιυν Μίλωνα ταύρον καταφαγεΐν κα-

τακλιθέντα προ του βωμού του Διός. Διό κα\ ποιη-

σαι εις αύτον Δωρι<'α ι ο ν ποιητην τάδε" 

ΤοΓος εην Μίλων, οτ' άπο χθονος ηρατο βρΓθος, 

τετραετή δαμάλην ίj Διός είλαπίναις" 

ώμοις δε κτήνος το πελώριον ως νέον αρνα 

ηνεγκεν δι' όλης ^^~φα πανηγύρεως. 

Και θάμβος μέν, άταη τούδε πλέον ηνυσε θαύμα 

πρόσθεν Πισαίου, ξεΤνί^, θυηπολίου* 

ον γαρ έπόμπευσεν βουν αζυγον, εις κρέα τόνδε 

κόψας πάντα κατ' ο̂ «- μουνος έδαισατο νιν. 

ΙΣΤΟΡΙΑΙ Δ 

4a Athen. VÌII, 6, р.ЗЗЗА: Οιδα δ^ και πολλαχοϋ ϋ-

σαντα τον θεον ίχθ·'~ " Φαινίας γουν εν δευτέρ^ 

Πρυτάνεων Έρεσίων εν Χερρονήσψ φησ\ν έπ\ τρεΓς 
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vaardigen door smeden uit andere steden te ontbieden. Elke 
dag liet hij veel stieren, zwijnen, schapen en andere soor
ten vee slachten om te offeren, en liet hij vaten wijn en een 
massa gekneed meel klaar maken. "En niet alleen diegenen van 
de Galaten", zegt hij, "die hierheen waren gekomen uit hun 
dorpen en steden, waar geen drank was, genoten, maar ook de 
passerende vreemdelingen werden door de zich daar bevinden
de slaven niet met rust gelaten, totdat zij deelnamen aan de 
maaltijd, die daar gereed stond en uit allerlei lekkernijen 
bestond". 

3 Athen. X, 4, P.412F-413A: Phylarchus zegt in het 3e 
boek van zijn Historiae, dat Milo een stier, die voor het 
altaar van Zeus was gaan liggen, opat. Daarom heeft ook de 
dichter Dorieus op hem het volgende gedicht geschreven: 

"Zo was Milo, toen hij aan het feestmaal ter ere van 
Zeus een jonge koe van de grond optilde, een jong van vier 
jaar; op zijn schouders droeg hij de verbazingwekkend grote 
koe als een jong lam door heel het f eestgezelschap heen, 
alsof het een lichte last was. En verbazing, maar nog meer 
dan dit wekte hij bewondering op voor het brandaltaar van 
Pisa, vriend; want de stier, die nog niet onder het juk had 
gelopen en die hij in de stoet geleid had, at hij helemaal 
alleen op na hem in stukken te hebben gesneden". 

Historiae, Boek IV 

4a Athen. VIII, 6, р-ЗЗЗА: Ik weet ook, dat de godheid 
het dikwijls vissen liet regenen; Phaenias zegt in het 2e 
boek van zijn "Bestuurders van Eresus in de Chersonesus", 
dat de godheid het drie dagen lang vissen liet regenen. En 
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ημέρα _. υσαι τον θεον ι,χθυας. Και Φΰλαρχος δ'έ. 

τετάρατ̂  έωρακεναι τινάς πολλαχου тЪ θεον ϋσαναα 

ίχθύσι ** πολλάκις δε και γυρινοι,ς του αύτου συμ

βαίνοντος Moti {πι βατράχω^' Ηρακλείδης γουν ó 

Λέμβος εν τ^ κα των 'ιστοριών "Περί την Παιονίαν 

καΐ Δαρδανίαν βατράχους", φησίν, "υεν ò θεός". 

4b Pap. Ox. XV, 1801, col. II, 43: (...). στ ι ς ακρίδας 

(.)ρ(.).ατρα ( )/ κα\ Φύλαρχος εν τρ 5 (.... 

5 Athen. IX, 64, P.4OID: Και Αιτωλών δε οίδα στρα-

τηγδν Σύαγρον, ου μνημονεύει Φΰλαρχος εν τετάρτη 

Ιστοριων. 

ΙΣΤΟΡΙΑΙ ς 

6 Athen. Χ, 51, p.438CD: Φύλαρχος δε εν τη έκτη των 

'Ιστοριών Άντίοχόν φησι τον βασιλέα φίλοινον γε-

νόμενον μεθΰσκεσθαί τε και κοιμασθαι επί πλέον, 

ειθ' εσπέρας πάλιν -̂ φυπν ιζόμενον έπιπίνειν. "Έ-

χρημάτιζέ τε",φησί, "νήφων μεν βραχέα τελέως, με-

θύων δε ία πολλά.
 Λ ,

ο περί αΰτον δύο ήσαν οί δι

οικούντες την βασιλείαν, "Αριστος κα\ Θεμίσων, 

Κύπριοι μεν γένος УС
Л
. αδελφοί, ερωμένοι δε αμφό

τεροι του ''Αντιόχου!.· 

7 Athen. Χ, 59, p.442C: Φύλαρχος δ' εν έκτη Βυζαν-

*ι;ίους οίνόφλυγας δντ~ς εν τοΓς καπηλείοις οικεΐν, 

έκμισθώσαντας τους εαυτών θαλάμους μετά των γυναι

κών τοις ξένοις πολεμ'^ς σάλπιγγος ουδέ έν ϋπνοίς 

υπομένοντας άκοΰσαι. 
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Phylarchus zegt in het 4e boek, dat sommigen gezien hebben, 
dat de godheid het dikwijls vissen liet regenen, dikwijls ook 
donderpadjes, wanneer hetzelfde gebeurde, en kikkers. Hera-
clides Lembus zegt in het 21e boek van zijn Historiae: "Voor
al in Paeonië en Dardanië liet de godheid het kikkers rege
nen" . 

4b Pap. Ox. XV, 1801. col. II, 43: (....) gjiς sprink
hanen ( . ) ρ ( » ) « ατρα (......)/ ook Phylarchus in het 4e 

boek ( 

5 Athen. IX, 64, P.40ID: En ik weet, dat Syagrus de 

veldheer van de Aetoliërs was, zoals Phylarchus in het 4e 
boek van zijn Historiae vermeldt. 

Historiae, Boek VI 

6 Athen. X, P.438CD: Phylarchus zegt in het 6e boek van 
zijn Historiae, dat koning Antiochus verslaafd was aan wijn 
en nogal vaak dronken werd en in slaap viel, maar daarna 
werd hij 's avonds weer wakker en ging hij aan de drank. "In 
de korte tijd, dat hij nuchter was", zegt hij, "behandelde hij 
zijn staatszaken volledig, maar in zijn dronkenschap nog voor 
het merendeel. Daarom waren er in zijn omgeving twee mensen, 
die het rijk bestuurden, nl. Aristus en Themison, die Cy-
priërs van afkomst en broers van elkaar waren, en beiden 
koesterden een zinnelijke liefde voor Antiochus". 

7 Athen. X, 59, p.442C: Phylarchus zegt in het 6e boek, 
dat de Byzantiërs, dronkaards als ze waren, hun verblijf in 
kroegen hielden, nadat ze hun eigen slaapvertrek met hun 
vrouwen aan vreemden hadden verhuurd, omdat ze zelfs in hun 
slaap geen trompet van de vijand konden horen. 
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8 Athen. VI, 101, p.271BC: Φυλαρχος δ' εν εκττ̂  Ι 

στοριών και Βυζαντιους φ η eft ν ούτω Βιθυνών δεσπό-

σοα ως Λακεδαιμονίους των ειλώτων. 

9 Athen. IV, ЗА, p.lSOD: Πάρα δε Γάλατα ι ς φησι Φύ-

λαρχος εν τ̂ ί ε'κ
-
^ έπ* ταΓς τραπίζαις άρτους πολ

λούς κατακεκλασμένους παρατιθεσθαι χύδην και κρέ

ατα εκ των λεβήτων, ων ούδε\ς γεΰεται εί μη πρό-

τερον θεάσεται τον βασιλέα ει ηψατο τών παρακει

μένων . 

10 Athen. Ill, 21, p.8lE: Φύλαρχος δ' εν τ^ ς τών 

Ιστοριών τα κυδωνιά φησι μήλα τη ευωδί^ και τας 

τών θανάσιμων φαρμάκων δυνάμεις άπαμβλύνειν. Το 

γουν Φαριακον φάρμακον έμβληθέν, φησίν, εις ρίσ-

κον ετι όδωδότα άπο της τών μήλων τούτων συνθέσε

ως έξίτηλον γενέσθαι μη τήρησαν την ιδίαν δυνα-

μιν. Κερασθεν γουν και δοθέν πιεΓν τοις εις τοΰτο 

ένεδρευθεισιν απαθείς αύτους διατηρήσαι. Έπιγνω-

σθήναι δε τοΰτο ύστερον εξ ανακρίσεως του το φάρ

μακον πωλήσαντος καΊ έπιγνόντος το γενύμενον εκ 

της τών μήλων συνθέσεως. 

11 Athen. VI, 58, p.251C: Φύλαρχος δε εν ς Ιστορι

ών Νικησίαν φησιν 'Αλεξάνδρου κόλακα θεασάμενον 

τδν βασιλέα σπαρασσόμενον υφ ου είλήφει φαρμάκου 

ειπείν
 ,,Τ

Ω βασιλευ, τί δει ποιεΐν ημάς, οτε και 

ύμεις οί θεο\ τοιαύτα πάσχετε;", φήσαι, "Φοβούμαι 

μή τι θεοΓσιν εχθροί", καΊ τον Άλέξανδρον μόλις 

άναβλέψαντα. 

12 Athen. XIV, 3, р.614Ь-615А: Φιλόγελως δε ην και 

Δημήτριος ο Πολι ορκηττίς, ως φησι Φύλαρχος εν τ^ ς 
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8 Athen. VI, 101, p.271BC: Phylarchus zegt in het 6e 
boek van zijn Historiae, dat ook de Byzantiërs de Bithyniërs 
zo overheersten als de Lacedaemoniërs dit met de Heloten 
deden. 

9 Athen. IV, ЗА, p.l50D: Phylarchus zegt in het 6e boek, 
dat er bij de Galaten veel gebroken broden door elkaar op 
tafel werden gezet als ook vlees uit ketels, waarvan nie
mand proefde, als hij niet eerst gezien had, of de koning 
het voor hem liggende voedsel had aangeraakt. 

10 Athen. Ill, 21, p.8lE: Phylarchus zegt in het 6e boek 
van zijn Historiae, dat de kweeperen opvallen door hun zoete 
geurende kracht ontnemen aan dodelijke gif soorten. Hij zegt, 
dat het Phariacisch gif haar kracht geheel en al verliest, 
wanneer men het in een kist gegooid heeft, die nog ruikt 
naar die kweeperen«, Wanneer men het in drank heeft gemengd 
en te drinken heeft gegeven aan degenen, die niets hiervan 
vermoeden, houdt het hen in een voortdurende toestand van 
gevoelloosheid. Men is dit later te weten gekomen door het 
onderzoek van een verkoper van dit gif, doordat deze heeft 
ontdekt wat er gebeurde door de verbinding met de kweeperen. 

11 Athen. VI, 58, p.251C: Phylarchus zegt in het 6e boek 
van zijn Historiae, dat Nicesias, de parasiet van Alexander, 
de koning zag stuiptrekken door het gif, dat hij ingenomen 
had, en zei: "Koning, wat moeten wij doen, wanneer zelfs U, 
die een god bent, dergelijke dingen te lijden hebt?" Maar A-
lexander keek met moeite naar hem op en zei: "Wat voor een 
god? Ik vrees, dat wij bij de goden gehaat zijn". 

12 Athen. XIV, 3, p.6l4E-6l5A: Ook Demetrius Poliorcetes 
was een grappenmaker, zoals Phylarchus in het 6e boek van 
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των Ιστοριών, ος γε και την Λυσιμάχου αύλήν κω

μικής σκηνής ούδεν διαφερειν ελεγεν" έξιέναι γ&ρ 

άπ' αύτης πάντας δισυΛλα^ους τόν τε ΒΓθυν χλευά-

ζων και τον Πάριν, μέγιστους δντας παρά τψ Λυσι-

μάχψ, και τινας ετέρους των φίλων, παρά δ' αυτού 

Πευκέστας κα\ Μενελάους, ετι δε Όξυθέμιδας. Ταύ

τα δ' άκούων ο Λυσίμαχος, " Έγω το ίνυν" ,'εφη , " κόρ-

νην εκ τραγικής σκηνής ούχ εώρακα έξιοΰσαν", την 

αύλητρίδα Λάμιαν λέγων.Άπαγγελθόντος δε κα\ τού

του πάλιν ύπολαβων ο Δημήτριος εφη' "'Αχλ' ή παρ' 

έμο\ πόρνη σωφρονέστερον της παρ'έκεινψ Πηνελόπης 

ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ζ 

13 Athen. II, 21, ρ.44Β: Φησι δε κα\ εν τ^ εβδό

μη τους "Ιβηρίας πάντας ύδροποτεΐν καίτοι πλουσι-

ωτάτους ανθρώπων οντάς* κέκτηνται γαρ αργυρον και 

χρυσον πλεΓστον. Μονοσιτειν τε αύτους άει λέγει 

δια μικρολογίαν, έσθήταςδε φορειν πολυτελεστάτας. 

14 Athen. XV, 15, p.673F: Μόνον γαρ τουτ' 'ίδιον 

ε'ίρηκεν ( Ήφαιστίων ), οτι Φΰλαρχος εν τ^ εβδόμη 

των 'Ιστοριών οιδεν την κατά την λύγον ίστορίαν, 

και δτι οΰτε Νικαινέτου οϊδεν οΰτε τα Ανακρέον

τος ο συγγραφεύς* απέδειξε δε και διαφωνούντα 

αύτον κατ' ενια των ίστορηθέντων παρά τψ Μηνοδό-

τψ. 

15 Schol. Apoll. Rhod. IV, 15б1: Ευρύπυλος Ποσειδώ

νος v'Coc και Κελαινονς ^ής "Ατλαντος, βασιλεύς δε 

Κυρήνης. Φύλαρχος δε εν εβδόμη Ευρυτον αύτον κα-
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zijn Historiae meedeelt; want hij zei, dat het hof van Lysi-
machus in niets verschilde van een komisch toneel; want 
daarin traden allen op, die een tweelettergrepige naam had
den - hierin dreef hij de spot met Bithys en Paris, de in
vloedrijkste personen bij Lysimachus, en verder met enkele 
anderen van zijn vrienden - maar bij hemzelf bevonden zich 
mensen als Peucestas, Menelaus en dan ook nog Oxythemides. 
Toen Lysimachus dat hoorde, zei hij: "Ik heb nog nooit een 
lichtekooi in een tragedie zien optreden'.', waarmee hij de 
fluitspeelster Lamia bedoelde. Toen dit op zijn beurt weer 
aan Demetrius bekend was geworden, gaf deze als antwoord: 
"De lichtekooi bij mij leeft in elk geval kuiser dan Penelope 
bij hem". 

Historiae, Boek VII 

13 Athen. II, 21, p.44B: Hij zegt in het 7e boek, dat de 
Iberiërs water drinken, hoewel zij toch de rijksten onder de 
mensen zijn; want zij bezitten het meeste zilver en goud. Hij 
zegt, dat zij door hun krenterigheid altijd maar één keer per 
dag eten, maar aan de andere kant dragen zij zeer kostbare 
kleren. 

14 Athen. XV, 15> P.673F: Hephaestion immers heeft al
leen maar deze eigenaardigheid meegedeeld, dat Phylarchus 
in het 7e boek van zijn Historiae wel de geschiedenis, die 
over de twijg gaat, kent, en dat de schrijver noch de gedich
ten van Nicaenetus noch die van Anacreon kent; ook heeft hij 
aangetoond, dat hij in tegenspraak is met sommige van de his
torische feiten uit de geschiedenis van Menodotus. 

15 Schol. Apoll. Rhod. IV, I56I: Eurypylus was de zoon 
van Poseidon en Caeleno, de dochter van Atlas, en koning 
van Cyrene. Phylarchus geeft hem in zijn 7e boek de naam Eu-
rytus en noemt Lycaon zijn broer. Acesandrus zegt in het Ie 
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λεΓ Kcti άδελφον αύτοΰ αναγράφει Λυκάονα. Άκέσαν-

δρος δε εν πρ(Γτψ περ\ Κυρήνης μετ' αύτον βασίλευ

σαν φησι Λιβύης Κυρήνην την Υψέως. 

16 Schol. Apoll. Rhod. II, 49ü: Άκέστωρ (;).... ι

στορεί έπ' Εύρι^υλου βασιλεύοντος Κυρήνης ως ύπο 

'Απόλλωνος διακομισθείη η Κυρήνη, λέοντος δε την 

χώραν λυμαινομέ
4
Όυ προθείη την βασιλείαν ó Ευρυ-

πυλος αθλον τψ άποκτενουντι τον λέοντα'τηνδέ δια-

χρήσασθαι αύτον καί, την βασιλείαν λαβείν. Παΐδας 

δε αυτής γενέσθαι Αυτουχον και Άρισταιον. Φησι 

δε αύτην Φύλαρχος έλθεΐν μετά πλειόνων εί ς Λιβύην, 

τούτων δε έκπεμφθέντων έπ\ την κυνηγεσίαν τούτοις 

και αύτην συνεξελθειν κάκεϊ άνελεΐν τον λέοντα 

καί, λαβεΤν την βασιλείαν. Έγέννησε δε εξ 'Απόλ

λωνος παΐδας δυο, Αυτουχον και ΆρισταΤον* Αύτου-

χος μέν εν Λιβύ'η ε\ιεινεν, Άρισταιος δε άφίκετο 

εις Κέω. 

ΙΣΤΟΡΙΑΙ Η 

17 Apollon. Hist. Mir. 14: Φΰλαρχος εν τ^ η τίον Ι 

στοριών κα
4
ι κατά τον Άράβιόν φησι κόλπον πηγήν 

είναι ύδατος, εξ ου εϊ τις τους πόδας χρίσειεν, 

συμβαίνειν ευθέως έντείνεσθαι ε π ι πολύ τσ αίδοΐον, 

καί τινών μεν μηδ' όλως συστέλλεσθαι,τινων δε με

τά μεγάλης κακοπαθείας κα\ θεραπείας άποκαθίστα-

σθαι. 

ΙΣΤΟΡΙΑΙ Θ 

18 Sext. Emp. Adv. Math. I, 262: Φύλαρχος Ol εν τ^ 

ενάτη δια το τους Φιν^'υς υΐους τυφλωθέντας άποκα-
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boek over Cyrene, dat Cyrene, de dochter van Hypseus, na 
hem het koningschap bekleedde. 

16 Schol. Apoll. Rhod. IT, 498: Acestor (?)... vertelt, 
dat Cyrene onder het koningschap van Eurypylus ontvoerd werd 
door Apollo, en toen een leeuw het land teisterde, beloof
de Eurypylus het koningschap aan diegene, die de leeuw zou 
doden; Cyrene doodde de leeuw en verkreeg het koningschap. 
Haar zonen waren Autuchus en Aristaeus. Phylarchus vertelt, 
dat zij met groot gevolg naar Libye kwam en toen dezen op 
jacht werden gezonden, zij met hen op jacht ging en toen de 
leeuw doodde, waarop zij het koningschap in handen kreeg. 
Van Apollo kreeg zij twee zonen, Autuchus en Aristaeus; Au
tuchus bleef in Libye, maar Aristaeus begaf zichnaar Ceos. 

Historiae, Boek VIII 

17 Apoll. Hist. Mir. 14: Phylarchus zegt in het 8e boek 
van zijn Historiae, dat er ergens aan de Arabische golf een 
waterbron is, waardoor het mannelijk lid zich onmiddellijk 
sterk spant, als men zijn voeten met het water inwrijft, en 
dat van sommigen krimpt helemaal niet meer in, maar dat van 
anderen wordt weer onder veel lijden en goede verzorging ge
nezen. 

Historiae, Boek IX 

18 Sext. Emp. Adv. Math. I, 262: Phylarchus zegt in het 
9e boek, dat Asclepius door de bliksem getroffen is, omdat 
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ταστησαι, χαριζόμενον αύτων τ^ μητρΊ Κλεοπάτρα τν 

Ερεχθέως (κεραυνωθηναί, τδν Άσκληπιον λέγει). 

19 Athen. VI, /ó, p.zolB: Και Δημήτριος δ' ¿ Πολι

ορκητής φιλόγελως ην, ως ιατορεΓ Φυλαρχος εν τ^ 

δεκάτη τά3ν Ιστοριοάν. 

20 Athen. XII, 51, p.536D: Φύλαρχος δε εν τ^ Γ των 

Ιστοριών Θραικων φησι των καλουμένων Κροβυζων 

βασιλέα Ίσάνθην, τρυφη πάντας τους καθ' εαυτόν 

υπερβαλλόμενον. Ην δε κα\ πλούσιος κα\ καλός. 

21 Athen. XIII, 89, p.609BC : Καλλίστη δ' ην και 

Παντίκα ή Κυπρία, πεοί ης φησι Φύλαρχος εν τη δε

κάτη των Ιστοριών οτι παρ' Όλυμπιάδι ουσαν τη 

Αλεξάνδρου μητρ\ ητει προς γάμον Μόνιμος ο Πυθί-

ωνος. Και έπε*Ί ην ακόλαστος ή γυνή, εφη ή 'Ολυμ

πιάς* " Ω πόνηρε, τοις ¿φθαλμοΐς γαμεις καΊ ού τψ 

νψ". Καί. την καταγαγουσαν δε Πεισίστρατον επί την 

τυραννίδα, ως 'Αθήνας * πειραν είδος έχουσαν, κα-

λήν φησι γεγονέναι, ήτις κα\ τη θεψ εικαστο την 

μορφήν. Στεφανόπωλις δ' ην, κα*ι αύτην έξέδωκε 

προς γάμου κοινωνίαν ο Πεισίστρατος Ιππάρχψ τφ 

υΐψ, ως Άντικλείδης ιστορεί εν η Νόστων""Έξέδω-

κεν ,...." 

22 Phot./Suid. s.v. τιάρα: Κόσμος έπικεφάλαιος , ην 

οί βασιλείς μόνοι όρθην έφόρουν παρά Πέρσαις, οί 

δε στρατηγοί, κεκλιμένην. Καί, Δημάρατος ο Λακεδαι

μόνιος, δς δη μετά Ξέρξου ηλθεν επί τας Αθήνας, 

επί τίνος ευημερίας 'γχωρήσαντος αύτψ του βασι-

42 



hij de blinde zonen van Phineus hun gezichtsvermogen terug
gaf en daarmee hun moeder, de dochter van Erechtheus, Cleo
patra genaamd,, een plezier deed. 

Historiae, Boek X 

19 Athen. VI, 78, р.261В: Demetrius Poliorcetes was een 
grappenmaker, zoals Phylarchus vermeldt in het 10e boek van 
zijn Historiae. 

20 Athen. XII, 51,, p.536D: Phylarchus zegt in het 10e 
boek van zijn Historiae, dat Isanthes koning van de zogenaam
de Crobyzische Thraciërs was en al zijn tijdgenoten in weel
derige levenswijze overtrof. Hij was een rijk man en een mooie 
verschijning. 

21 Athen. XIII, 89
г
 p.609BC: De Cyprische Pantica was van 

een opvallende schoonheid. Van haar zegt Phylarchus in het 
10e boek van zijn Historiae, dat, toen zij bij Olympias, de 
moeder van Alexander, was, Monimus, de zoon van Pythion, 
haar ten huwelijk vroeg. En omdat zij teugelloos was, zei 0-
lympias: "Ongelukkige, jij wilt haar met je ogen huwen en 
niet met je verstand". En Phylarchus zegt, dat de vrouw, die 
Peisistratus in zijn tyrannie herstelde, mooi was, omdat zij 
een figuur had als Athene, zoals zij zelf meende, en zij is 
in uiterlijk zelfs met de godin vergeleken» Zij was een ver
koopster van bloemenkransen en Peisistratus verenigde haar 
in het huwelijk met zijn zoon Hipparchus, zoals Anticlides 
vermeldt in het 8e boek van zijn Νόστοι : "Hij huwde haar 

UlIZ ti 9 O · 

22 Phot./Suid. s.v. τ ιάο α : Een versiering voor het hoofd, 
die slechts de Perzische koningen recht op het hoofd droe

gen, de veldheren achterover. En de Lacedaemoniër Demara-
tus, die met Xerxes tegen Athene optrok, vroeg, toen de ko
ning hem vanwege een succes had toegestaan te vragen, wat 
hij wilde, om met de tiara recht op het hoofd naar Sardes te 
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λέως ο θέλει τήσασθα τήσααο è J ορΰ-ή τη υιάρ./ 

εις Σάρδεις 'ν! ττλάσαι , '̂  Φύλαρχος εν Γ. 

23 Athen. XII, ¿7, p.5'¿SC: ±ους δε Κουρήτας Φύλαρ

χος δια της Γα TÜJV 'Ιστοριών Αίσχύλον ίστορειν 

δια την' τρυφήν τυχεΐν της προσηγορίας* "Χλιδών τε 

πλόκαμος ώστε πο'ρθενοις αβραΓς" όθεν καλεΓν Κου-

ρητα λαδν ηνεσαν". 

ΙΣΤΟΡΙΑΙ IB 

24 Athen. XIII, 64, p.593B-D: Δανάην δε την Λεοντί 

ου της "Επικούρειου θυγατέρα εταιριζομένη
4
 кαϊ 

αύτην Σώφρων ειχεν ο έπ\ της Εφέσου* δι' ην αυ

τός μεν έσώθη έπιβουλευόμενος ΰπο Λαοδίκης, ή δε 

κατεκρημνίσθη, ως γράφει Φύλαρχος δια της δωδέκα

της τάδε λέγων* '' Ιί πάρεδρος της Λαοδίκη^ Δανάη, 

πιστευομένη υπ' αυτής τα πάντα, Αεοντίου δ' ούσα 

της μετ' Έπικούροο του φυσικού σχολασάσης θυγά-

τηρ, Σώφρονος δε γενονυΓα πρότερον ερωμένη, παρα

κολουθούσα διότι à „υκτεΓναι βούλεται τον Σώφρονα 

η Λαοδίκη διανεύε^ τψ Σώφρονι μηνύουσα την έπι 

βουλήν. Ό δε συλλα^ώ^ κα\ προσποιηθείς συγχωρεΤ^ 

περ'Ί ων λέγει δυ' ημέρας παρητήσατο εις σκέψιν" 

κα\ συγχωρησάσης νυκ^ς εφυγεν εις 'Έφεσον. Μα-

θουσα δε η Ααοδίκη τδ ποιηθεν υπο της Δανάης κατ

εκρημν ισεν την ανθρα,πον, ούδεν των προγεγενημένων 

φιλάνθρωπων έπ
4
ι νουν βαλομένη. Την δε Δανάην φα-

σίν, ως ί̂ σθετο τον έκ ,ρτημένον αύτ^ κίνδυνον, ά-

νακοινομένην υπό της Λαοδίκης ουδ αποκρίσεως αυ-
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mogen gaan. 

Historiae, Boek XI 

23 Athen. XII, 37, P.528C: Phylarchus vermeldt in het 

11e boek van zijn Historiae, dat Aeschylus vertelt, dat de 

Cureten door hun verwijfdheid de volgende spotnaam kregen: 

"Een weelderige haarlok, zoals sierlijke meisjes hebben; daar

om noemt men dit volk het Curetische (κουρτ) , zoals men 

zei". 

Historiae, Boek XII 

24 Athen. XIII, 64, p.593B-D: Danae was de dochter van 
Leontias, een leerlinge van Epicurus, en was een hetaere. 
Sophron, de bestuurder van Ephese, was met haar getrouwd; 
door haar toedoen werd hij gered, toen hij door Laodice werd 
belaagd, maar zij werd van een steile hoogte in een afgrond 
gegooid, zoals Phylarchus in het 12e boek beschrijft, waar
bij hij het volgende verhaal vertelt: 

"Danae was de hofdame van Laodice en deze vertrouwde 
haar in alles. Zij was de dochter van Leontias, die het on
derwijs van de natuurkundige Epicurus had gevolgd» Omdat zij 
vroeger al de geliefde van Sophron was, volgde zij hem, om
dat Laodice Sophron wilde doden, en zij maakte hem door een 
waarschuwende beweging van het hoofd de aanslag bekend. Hij 
begreep deze wenk en deed net alsof hij instemde met wat zij 
op dat moment zei, en vroeg twee dagen om dit te onderzoe
ken; toen zij hem dit had toegestaan, vluchtte hij

 !
s nachts 

naar Ephese. Toen Laodice begrepen had, wat Danae had uit
gevoerd, liet zij de vrouw in een afgrond werpen zonder ook 
maar enigszins rekening te houden met de attenties, die zij 
haar vroeger bewezen had« Toen Danae bemerkt had, dat haar 
gevaar bedreigde, zou zij Laodice, toen zij door haar werd 
ondervraagd, zelfs geen antwoord waardig gekeurd hebben en 
toen zij naar de afgrond werd weggevoerd, zei zij, dat de 
meeste mensen de godheid terecht verachten, omdat "ik een 
dergelijke dank van de godheid krijg, hoewel ik de man, die 
ik gekregen heb, gered heb, maar Laodice wordt zo'η grote 
eer waard geacht, ook al heeft zij haar eigen man vermoord". 
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την άξιωσαι, άπαγομένην τε ε%\ τον κρημνον είπεϊχ 

ως δικαίως οι π;ολλο\ καταφρονουσαι του θειου, δτε 

"έγω μ&ν τον γενόμενόν цоі άνδρα σώσασα τοιαύτην 

χάριτα παρά του δαιμονίου 7- ',ιβάνω, Λαοδικη δε τον 

"διον άποκτείνασα τηλικαύτης τιμής αξιουται". 

25 Athen. XV, 48, p.693EF: Παρά δε τοις * 'Έχλησι 

ως θύοντες τψ Ηλίψ, ως φησι Φύλαρχος εν τη ip 

των Ιστοριών, μέλι σπένδουσιν, οίνον ου φέροντε-

το~ς βωμοις, δ^ιν λέγοντες τον τα ολα συνέχοντα 

και διακρατουντα θεον καϊ άε\ περιπολοΰντα τον 

κόσμον άλλότριον είναι μέθης. 

26 Athen. XIII, 85, p.óOóDE: Φύλαρχος γουν έν τη 

δωδεκάττ) "Κοίρανος" φησίν "ο Μιλήσιος ί δων αλιέας 

τψ δικτύψ λαβόντας δέλφινα και μέλλοντας κατακόπ-

τειν άργύριον δους κα\ παραιτησάμενος άφήκεν εις 

το πέλαγος. Κα\ μετά ταύτα ναυαγιαι χρησάμενος 

περί Μύκονον κα\ πάντων άπολομένων μ6νος υπο δελ

φίνος έσώθη ò Κοίρανος. Τελευτήσαντος δ' αύτου 

γηραιού έν τη πατρ'5.ι κα\ της εκφοράς παρ'α την 

θάλατταν γιγνομένης κατά τύχην - έν τη Μιλήτιρ -, 

έν τψ λιμένι πλήθος δελφίνων έφάνη έν τη ημέρφ ε

κείνη μικρόν άπωτέρω τά3ν συνεκκομιζόντων τον Κοί-

ρανον, ωσει συνεκφερόντων καΊ συγκηδευόντων τον 

ανθρωπον". 

27 Ael. Nat. Anim. XVII, 5: Φύλαρχος έν τη δωδέκατη 

υπέρ των Αιγυπτίων ασπίδων ¡¡.δει τοιαύτα. Τιμάσθαί 

φησιν ισχυρώς, κα\ εκ ταύτης γε της τιμής ημερω-

τάτας τε και χειροηθ-εις γίνεσθαι έκ της τροφής 

πεπωλευμένας. Τοις π·.' "Όις ουν συντρεφομένας μη-
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25 Athen. XV, 48, p.693EF: Bij de Grieken plengt men ho
ning, wanneer men aan Helius offert, zoals Phylarchus zegt 
in het 12e boek van zijn Historiae, maar zij brengen geen wijn 
naar de altaren met de verontschuldiging, dat de godheid, 
die het heelal in handen heeft en zich staande moet houden, 
ook ten alle tijde afkerig moet zijn van dronkenschap op zijn 
tocht rond de aarde« 

26 Athen. XIII, 85, p.óOÓDE: Phylarchus vertelt in het 
12e boek: "De Milesiër Coeranus zag, dat vissers een dolfijn 
hadden gevangen met hun net en van plan waren hem te doden, 
maar hij bood hen geld aan en na hem op zijn dringend verzoek 
gekregen te hebben wierp hij hem weer terug in zee. Daarna 
leed hij een schipbreuk in de buurt van Myconos en alle men
sen aan boord kwamen om, maar alleen Coeranus werd gered 
door een dolfijn. Toen híj op hoge leeftijd in zijn vaderstad 
gestorven was en zijn begrafenis toevallig langs de zee plaats 
had - Milete was immers zijn vaderstad -, verscheen er even 
verder in de haven op die dag een school dolfijnen, die Coe
ranus hielpen begraven, alsof zij deelnamen aan de uitvaart 
en de man ter aarde hielpen bestellen". 

27 Ael. Nat. Anim. XVII, 5: In het 12e boek geeft Phy
larchus een verdicht verhaal over de Egyptische brilslan
gen. Hij zegt, dat zij buitengewoon vereerd worden en door 
die verering erg tam en gedwee zijn en zij zouden afgericht 
zijn door voedsel. Wanneer zij gevoed worden door kinderen, 
doen zij hen helemaal geen kwaad, en wanneer men hen roept, 
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δ'εν α δ ι κ ε Γ ν , και κ α λ ο υ α ε ν α ς δε ε ξ έ ρ π ε ι ν τοόν φωλε

ών κα\ άφ ι κ ν ε Ι ' σ θ α ι . Κλη5ΐς δε αύταΙΤς ο τοόν δ ά κ τ υ 

λων ε σ τ ί κ ρ ό τ ο ς . Προτείνουσι , δε αρα οι Α ι γ ύ π τ ι ο ι 

και ξ έ ν ι α α ύ τ α Τ ς . Έ π ο ν γαρ άπο δ ε ί π ν ο υ γ έ ν ω ν τ α ι , 

α λ φ ι τ α ο ι ν ψ και ιαέλ ιτ ι α ν α δ ε ΰ σ α ν τ ε ς κατά τ η ς τ ρ α 

π έ ζ η ς τ ι θ έ α σ ι ν , ¿ φ ' η ς ε τ υ χ ο ν δ ε δ ε ι π ν η κ ό τ ε ς , ε ί τ α 

μ έ ν τ ο ι κ ρ ο τ η σ α ν τ ε ς οιονε 'Ί δ α ι τ υ μ ό ν α ς κ α λ ο υ σ ι . Και 

ε κ ε Γ ν α ι ωσπερ ουν υπο σ υ ν θ ή μ α τ ι π α ρ α γ ί ν ο ν τ α ι , και 

άλλη ά λ λ α χ ό θ ε ν ε ξ έ ρ π ε ι , κα'Ί π ε ρ ι σ τ ά σ α ι την τ ρ ά π ε -

ζαν την μεν λ ο ι π ή ν σπεΓραν έωσι κ α τ ά του δ α π έ δ ο υ , 

αρασαι δε την κεφαλήν περ ι λ ι χ μ ω ν τ α ι , καί, -ήσυχη 

καΐ κ α τ ' ο λ ί γ ο ν ε μ π ί μ π λ α ν τ α ι των ά λ φ ί τ ω ν κ α \ κ α Γ -

α ν α λ ί σ κ ο υ σ ι ν α υ τ ά . Νυκτωρ δε έαν έ π ε ί γ η τ ι του^, 

Α ι γ υ π τ ί ο υ ς , κ ρ ο τ ο υ σ ι π ά λ ι ν * υ π ο σ η μ α ί ν ε ι δ ' αρα ό-

δε ο ψόφος έ ξ ί σ τ α σ θ α ί τ ε α ύ τ α ς κ α ι ά ν α χ ω ρ ε Γ ν . Ου-

κουν σ υ ν ι α σ ι ν και έ κ ε Τ ν α ι την του κ τ ύ π ο υ δ ι α φ ο ρ α ν 

καί ε φ ' οτψ τ ο ύ τ ο δ ρ α τ α ι , καί παραχρήμα α ν α σ τ έ λ 

λ ο ν τ α ι και α φ α ν ί ζ ο ν τ α ι , ε ς τ ο υ ς χ η ρ α μ ο ύ ς τ$ κ α ι 

φωλεούς ε ρ π ο υ σ α ι . 0 γουν ά ν ι σ τ ά μ ε ν ο ς ο ϋ τ ε έ μ β α ί -

ν ε ι τ ι ν \ αύτων ο ϋ τ ε π ε ρ ι π ί π τ ε ι . 

28 P l i n . Ν.Η. Χ, 208: De aspide miraculum Phylarcho redda-
t u r . Is enim auctor e s t , cum ad mensam cuiusdam veniens in 
Aegypto a l e r e t u r adsidue, enixa catulos, quorum ab uno filium 
hospi t i s interemptum, i l lam reversamad consuetudinem cibi in-
t e l l e x i s s e culpam et песет i n t u l i s s e catulo пес postea in t e c 
tum id reversam. 

ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΙΓ 

29 Athen. VI, 66, p.254F-255A: Κόλακας δ ' ε ϊ ν α ί φησι 

Φυλαρχος και τ ο υ ς εν Λ^υνω κ α τ ο ι κ ο υ ν τ α ς 'Αθηναίων 
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kruipen zij uit hun holen en komen naar je toe; men roept 
hen door met de vingers te knippen. De Egyptenaren geven 
hen ook geschenken» Want wanneer zij van de maaltijd komen, 
leggen zij brood, gedrenkt in wijn en honing, op de tafel, 
waaraan zij zojuist gegeten hebben, daarna echter roepen zij 
hen, alsof zij tafelgenoten zijn, door met hun vingers te 
knippen. Zij verschijnen dan als volgens afspraak en zij komen 
uit alle richtingen vandaan kruipen, en zij kronkelen rond 
de tafel, waarbij zij de etensresten op de grond laten liggen, 
en met opgeheven kop likken zij zich de bek af en in korte 
tijd verzadigen zij zich rustig aan het voedsel en eten het 
helemaal op. Als de Egyptenaren 's nachts door iets beang
stigd worden, knippen zij weer met hun vingers; dit geluid 
is voor hen het teken om weg te gaan en zich terug te trek
ken. Zij begrijpen dus ook het verschil in het knippen en 
waarom dit gedaan wordt, en zij trekken zich dan onmiddellijk 
terug en gaan er vandoor door weer terug te kruipen in hun 
holen, waar zich hun nesten bevinden. De slang, die zich 
opricht, valt niemand van hen aan en heeft het op niemand 
gemunt. 

28 Plin. N.H. X, 208: Het wonder van de brilslang kan 
aan Phylarchus toegeschreven worden- Deze verhaalt immers, 
dat een slang, toen zij naar iemands maaltijd kwam en zich 
onophoudelijk verzadigde, jongen baarde, en door een daarvan 
werd de zoon van de gastheer gedood, maar toen zij weer tot 
de etensgewoonten was overgegaan, begreep zij, wiens schuld 
dit was, en zij doodde haar jong en kwam daarna niet meer 
naar dat huis. 

Historiae, Boek XIII 

29 Athen. VI, P.254F-255A: Phylarchus zegt in het 13e 
boek van zijn Historiae, dat diegenen van de Atheners, die 
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εν tij) τρ ι σκαι όεκάτι̂  των ιστοριών. Χάριν γαρ απο

δίδοντες τοις Σέλευκο
1
.
1
 καΐ Άντιόχου άπογόνοος, 

έπει αυτούς ο Σέλευκος πικρώς επιστατουμένους υπυ 

Λυσιμάχου ου μόνον έζείλετο, άλλα κα\ τας πόλεις 

αυτοΤς απέδωκεν άμφοαερας, οι Λημνόθεν Αθηναίοι 

ού μόνον ναοΐις ^ατε^^εύαοα^ του Σέλευκου, άλλα 

κα\ του υίοΰ Άνυιόχυυ" και τον έπιχεόμενον κύα-

θον εν ταΓς συνουσίαις Σέλευκου Σωτηρος καλουσυν. 

ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΙΔ 

30 Athen. XIII, 64, ρ.593Ε: Ό δε αυτός Φύλαρχο^ 

κα\ περί, Μύστας ίστορει εν τ^ τεσσαρεσκαι δεκάτη 

οϋτως" "Μύστα Σέλευκου του βασιλέως ερωμένη ην* 

ήτις ύπδ Γαλάτων Σέλευκου νικηθέντος καΙ μόλις εκ 

της φυγής διασωθέντος αύτη μεταμφιεσαμένη την βα-

σιλικην έσθήτα κα\ ράκια λαβουσα θεραπαινίδος 

της τυχούσης συλΛηφθεΐσα άπήχθη μετά των άλλων 

αιχμαλώτων και πραθεϊσα ομοίως ταις εαυτής θερα-

παινίσιν ηλθεν είς Ρόδον. 'Ένθα έκφήνασα εαυττιν 

ήτις ην περισπούδαστες υπό των 'Ροδίων τψ Σελεύκψ 

δ ι επέμφθη". 

31 Athen. VI, 78, p.26lB: 'Εν δε τ^ τεσσαρεσκαιδε

κάτη γράφει οϋτως" "Περιεώρα Δημήτριος (ό Πολιορ

κητής) τους κολακεύοντας αύτον εν τοις συμποσίοις 

κα\ έπιχεομένους Δημητρίου μ'έν μόνου βασιλέως, 

Πτολεμαίου δε μόνου ναυάρχου, Λυσιμάχου δε γαζο-

φυλακος, Σέλευκου δ' έλεφαντάρχου, κα\ ταύτα αύτψ 

ού το τυχδν συνήγε μιοος". 
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op Lemnos wonen;, behaagziek zíjn. Want de Atheners van Lem-
nos bewezen de afstammelingen van Seleucus en Antiochus een 
dienst, omdat Seleucus, toen zij wreed behandeld werden door 
Lysimachus, hen niet alleen hiervan bevrijdde, maar hen ook 
nog hun beide stadsstaten teruggaf, en daarom richtten zij 
niet alleen tempels ter ere van Seleucus op, maar ook ter 
ere van zijn zoon Antiochus; en de wijnmaat, die geschonken 
werd in hun clubs, noemden zij naar Seleucus Soter. 

Historiae, Boek XIV 

30 Athen. XIII, 64, p.593E: Dezelfde Phylarchus vertelt 
in het 14e boek het volgende over Mysta: "Mysta was de ge
liefde van koning Seleucus; toen Seleucus door de Galaten 
overwonnen was en zich met moeite had weten te redden door 
te vluchten, ontdeed zij zich van haar koninklijk gewaad en 
in de lompen van een slavin, die toevallig in haar buurt 
was, werd zij gevangen genomen en samen met de andere krijgs
gevangenen weggevoerd en onder dezelfde behandeling als haar 
eigen slavinnen kwam zij in Rhodos aan. Daar maakte zij be
kend, wie zij was, en onmiddellijk werd zij door de Rhodiërs 
naar Seleucus teruggestuurd". 

31 Athen. VI, 78, p.26lB: In het 14e boek schrijft hij het 
volgende: "Demetrius (Poliorcetes) duldde degenen, die hem 
onder de feestmalen vleiden en het er altijd druk over had
den, dat alleen Demetrius een koning was, maar dat Ptolemae-
us slechts een admiraal was, Lysimachus een schatbewaarder 
en Seleucus een bevelhebber over olifanten, en dit bezorg
de hem niet de afkeer van de anderen, die gewoonlijk daarmee 
gepaard gaat". 
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ΙΣΤ0ΡΤΑ1 IE 

32a Parthen. Narr. Am. XV: Ι1ερ\ Δάφνης. Ή L στορ ι'α 

πάρα Δι,οδώρψ τψ ΈλαΓτη ¿γ ¿λεγειαις иа
ч
і Φυλαρχ^ 

εν ιε. Περί δε της Άμύκλα θυγατρδς τάδε λέγεται 

Δάφνης. Αυτή τζ αεν ""αν ει ζ πόλιν ού κάτσει ούδ' 

ανεμίσγετο ταΐς λοιπαΓς παρθένους, παρασκευασαμέ-

νη δε πολλούς -ιύνας έθήρευεν καί, έν τζ Λακωνική 

καΐ εστίν οτε έπιφοιτΰσα εις τα λοιπά της Πελο

ποννήσου ορη. t^i' ην αίτίαν μάλα καταθΰμιος ην 

Άρτέμιδι, καΐ αύτην εύστοχα βάλλειν έποίει. Ταύ

της περί την Ήλιδιαν άλωμένης Λεύκιππος, Οινόμα

ου παις, εις έπιθυμίαν ήλθε καϊ το μεν άλλως πως 

αύτης πειρασθαι άπέγνω, άμφιεσάμενος δε γυναικεί-

αις άμπεχόναις κ αϊ ομοιωθείς κόρτ̂  συνεθηρα αύτη. 

"Ετυχε δέ πως αύτη κατά νουν γενόμενος ού μεθίει 

τε αυτόν άμφιπεσουσάτε κ αϊ έξηρτημένη πασαν ωραν. 

'Απόλλων δ\ και αίτ^ς της παιδος πόθψ καιόμενος 

ΟΡΎΉ '
τε κ α

1 φθόνψ εϊχετο του Λευκίππου συνόντος 

κα*Ί έπ'Ί νουν αύτ^ βάλλει συν ταϊς λοιπαις παρθέ-

νοις έπ\ κρήνην έλθοΰσαις λούεσθαι. 'Ένθα δη ως 

άφικόμεναι άπεδιδύσκοντο καϊ εώρων τον Λεύκιππον 

μη βουλόμενον, περιέρρηξαν αυτόν. Μαθουσαι δε την 

άπάτην και ως έπεβούλευεν αύταΓς, πασαι μεθίεσαν 

εις αύτον τας αίχμάς. Και ο μεν δη κατά θέων βου-

λησιν αφανής γίνεται, Απόλλωνα δε Δάφνη έπ' αύ

την ιόντα προιδομένη μάλα έρρωμένος εφευγεν. Ως 

δε συνδιώκετο, παρά Διός αιτείται εξ ανθρώπων άπ-

αλλαγηναι. Καΐ αυτήν φασι γενέσθαι το δένδρον το 

έπικληθεν απ' εκείνης δάφνην. 
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Historiae., Boek XV 

32a Parthen. Narr. Am. XV: Over Daphne. Het verhaal is te 
vinden bij de Elaetiër Diodorus in zijn elegieën en bij Phy-
larchus in het 15e boek. Over Daphne, de dochter van Аліу-
clas, wordt het volgende verteld. Zij had de gewoonte om 
nooit naar de stad te gaan en evenmin begaf zij zich onder 
de andere meisjeSj maar gewoonlijk richtte zij veel honden af 
en ging op jacht in Laconië en soms begaf zij zich naar het 
andere gebergte van de Peloponnesus. Daarom stond zij bui
tengewoon in de gunst bij Artemis en deze liet haar altijd 
scherp treffen. Toen zij eens in het gebied van Elis aan het 
zwerven was, werd Leucippus, de zoon van Oenomaus, razend 
verliefd op haar en omdat hij er aan wanhoopte haar op een 
andere manier te benaderen, hulde hij zich in vrouwenkleren 
en na op die manier precies op een meisje te zijn gaan lijken 
ging hij samen met haar op jacht. Het gebeurde dan, dat hij 
haar behaagde en nadat zij in liefkozingen de hele tijd met 
hem verbonden was geweest, liet zij hem niet meer gaan. Om
dat ook Apollo zelf van verlangen naar het meisje brandde, 
was hij kwaad en jaloers op haar omgang met Leucippus en wek
te bij haar de gedachte op net de andere meisjes пагг een 
bron te gaan en zich daar te baden. Toen zij zich na hun aan
komst daar wilden ontkleden en bemerkten, dat Leucippus dit 
niet wilde, rukten zij hem de kleren van het lichaam. Toen 
zij zijn bedrog hadden doorgekregen, en wel, dat hij hen be
laagde, lieten zij allen hun speren op hem neerkomen. Hij werd 
onzichtbaar volgens de wil van de goden, maar Daphne zag 
Apollo op zich afkomen en wilde er met grote beslistheid 
vandoor gaan. Maar omdat hij haar achtervolgde, vroeg zij aan 
Zeus van de mensen bevrijd te worden. En men zegt, dat zij in 
de boom veranderde, die naar haar de laurier heet. 
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32b Plut. Agis IX: Την φιλοχρήμςσΰ νη ν ως όλέθριον 

τ̂ ) Σπάρτη φυλάττεσθαι- δι,ακελευομένων, κα\ των εν-

αγχος εκ Πασιφάας κεκομισμενων αύτοΓς. ' Ιερόν δε 

Πασιφάας καϊ μαντειον ην εν Θαλάμαις τιμώμενον... 

0 δε Φυλαρχος 'Αμυκλά θυγατέρα Δάφνην τοΰνομά 

φησιν ύποφυγουσαν 'Απόλλωνα βουλόμενον αύτ^ μιγη-

vaL και μεταβαΛουσαν εις το φυτον εν τιμή του θε

ού γενέσθαι κα\ μαντικήν λαβείν δύναμιν. "Εφασαν 

ούν καϊ τα πάρα ταύτης μαντεία προστάττειν τοις 

Σπαοτιάταίς "σους γενέσθαι πάντας καθ' ον ò Λυ

κούργος εξ άρχης έταξε νόμον. 

ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΙΖ 

33 Joann. Lyd. De Mens. IV, 154, p.171, 3(WU) : Έν δε 

τφ κατ' αυτόν (Крб о ) ιερψ φησι Φύλαρχος έν τη 

επτακαιδεκάτη καΐ Μένανδρος γε έν α, ούτε γυνή 

ούτε κύων οΰτε μυΓα εΐσηει. 

ΙΣΤΟΡΙΑΙ І 

34 Athen. XIII, 89, ρ.6θ9ΑΒ: Φυλαρχος δε έν τη έννε-

ακαιδεκάτη Τιμωσάν φησι την Οξυάρτου παλλακίδα 

πάσας γυναίκας υπερβεβληκέναι κάλλει. Ταΰτην δ' 

άπεστάλκει δωρον ο των Αιγυπτίων βασιλεύς Στατί-

pqc τη βασιλέως γυναικί. 

ΙΣΤΟΡΙΑΙ Κ 

35a Apoll. Kist. Mir. l8: Φυλαρχος έν κ των Ιστορι

ών εκ της 'Ινδικής φησ',ν ένεχθηναι λευκην ρίζαν, 

ην κόπτοντας ιιεθ' ύδατος καταπλάττε ι ν τους πόδας, 

τους δε καταπλασθέντας άνδρας της συνουσίας λήθην 
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32b Plut» Agis IX: (Bespreking in de Spartaanse volksver-

gadering van de wet Agis-Lysander over de χρεών άτοκοπη 

en de γ^ς αναδασμός. De bepleiters wijzen op de oude ora

kels). Zij gaven de raad zich te hoeden voor de hebzucht
3 

omdat deze verderfelijk was voor Sparta, en degenen, die kort 

geleden van het orakel van Pasiphae waren teruggekeerd, ga

ven dezelfde raad. Het heiligdom en het orakel van Pasiphae 

te Thalamae werd zeer vereerd».... Phylarchus vertelt met 

name, dat Daphne, de dochter van Amyclas, voor Apollo vlucht

te, omdat deze een innig contact met haar wilde, en na in 

een boom te zijn veranderd in aanzien kwam te staan bij de 

god en het vermogen kreeg orakels te geven. Men zei nu^ dat 

ook haar orakels aan de Spartanen de opdracht gaven zich 

allen te gedragen naar de wet, die Lycurgus in het begin 

vastgesteld had. 

Historiae, Boek XVII 

33 Joann. Lyd. De Mens. IV, 154, Ρ·171, 3 (Wü): In zijn 
heiligdom (nl. van Cronus) kwam noch een vrouw noch een hond 
noch een vlieg binnen, zoals Phylarchus in het 17e boek en 
Menander in het Ie boek meedeelt. 

Historiae, Boek XIX 

34 Athen. XIII, 89, po609AB: Phylarchus zegt in zijn 19e 
boek, dat limosa, de bijzit van Oxyartes, alle vrouwen in 
schoonheid heeft overtroffen. De koning van Egypte had haar 
als een geschenk aan Statira, de vrouw van de koning, ge
stuurd. 

Historiae, Boek XX 

35a Apoll. Hist. Mir. 18: Phylarchus zegt in het 20e boek 
van zijn Historiae, dat er een witte wortel uit Indie werd 
geïmporteerd, die men stukwreef en waarmee men, vermengd 
met water, de voeten inwreef, en de mannen, die zich daar
mee hadden ingewreven, vergaten de omgang met het andere 

55 



ί'σχειν κα\ γίγνεσθαι ομοίως εύνούχοις. Διό και έ

τι άνήβων όντων καταχρίουσι, καΊ μέχρι θανάτου 

ουκ έπαίρουσιν. 

35b Athen. I, 32, p.lSDE: Φύλαρχος òl· Σανδρ6κοττόν 

φησι τον Ινδών βασιλέα Σελεύκψ μεθ'ων έπεμψε δώ

ρων άποστειλαίτινας δυνάμεις στυτικας τοιαύτας ώς 

υπο τους πόδας τιθεμένας των σ-Ό-νουσιαζόντων οις 

μεν ρ̂μα-ς έμποιειν ορνίθων δίκην, ους δε κατάπαυ

ε ι ν ο 

36 Athen. XIII, 85, p.6o6F-607A : Ό δε αύτος ιστορεί 

Φΰλαρχος δια της εικοστής οσην έλέφας το ζφον φι-

λοστοργίαν εσχεν είς παιδίον. Γράφει δε οϋτως" 

"Τούτψ δε τψ έλέφαντι συ^ετρέφετο θηλεια έλέφας, 

ην Νίκαιαν έκάλουν" η τελευτωσα η του τρέφοντας 

Ίνδου γυνή παιδίο
4
» αυτής τρ ιακοσταΓον παρακατέ-

θετο.'Αποθανούσης δε της άνθρωπου δεινή τις φιλο

στοργία γέγονε του θηρίου προς το παιδίον* οϋτε 

γαρ άπ' αύτου χωριζόμενον το βρέφος υπέμενεν, το 

δε ει μή βλέποι το παιδίον ησχαλλεν. 'Ότ' ουν ή 

τροφός έμπλήσειεν αύτοτου γάλακτος, άνα μέσον των 

ποδών του θηρίου έτίθει αύτο εν σκάφη. EÍ δε μη 

τούτο πεποιήκοι, τροφήν ουκ έλάμβανεν ή έλέφας* 

Κα\ μετά ταύτα δι'όλης της ημέρας τους καλάμoυc 

λαμβάνων εκ των παρατιθεμένων χορτασμάτων*, καθευ-

δοντος του βρέφους τας μυίας άπεσόβει'οτε δε κλαί-

οι 9 τη προβοσκίδι την σκάφην έκίνει κα4ι κατεκοίμι-

ζεν αυτό. Το δ' αύτο έποίει καΐ ο αρρην έλέφας 

Ίίολλάκις" . 
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geslacht en werden gelijk eunuchen. Daarom smeerden zij er 
zich mee in, wanneer zij nog niet volwassen waren., en tot 
hun dood toe hielden zij er niet mee op. 

35b Athen. I, 32, p.lSDE: Phylarchus zegt, dat Sandrocot-
tus, de koning van Indie, samen met de geschenken, die hij 
Seleucus zond, hem enige dergelijke krachtmiddelen stuurde 
om de geslachtsdrift op te wekken; wanneer deze onder de 
voeten werden gewreven van hen, die in echtelijke gemeenschap 
samenleefden, wekten zij bij sommigen neigingen op als bij vo
gels, bij anderen maakten zij daar een einde aan. 

36 Athen. XIII, 85, p.606F-607A: Dezelfde Phylarchus ver
telt in zijn 20e boek, hoe een olifant een tedere liefde 
kreeg voor een jongetje, voor zover dan een dier dit tot 
uiting brengt. Hij schrijft het volgende: 

"Samen met een olifant groeide een wijf jes olifant op, 
die men Nicaea noemde; toen de vrouw van de Indische oppas
ser stierf, vertrouwde zij haar zoontje van 30 dagen oud aan 
haar toe. Na de dood van de vrouw ontstond er een sterke 
genegenheid bij het dier voor het kind; want zij stond niet 
toe, dat het wicht van haar zijde week, en als zij het kind 
uit het oog verloor, was zij bevreesd. Wanneer de voedster 
het jongetje had verzadigd met melk, legde zij het midden 
tussen de poten van het dier in een trog. Als zij dat met 
deed, nam de olifant geen voedsel. Daarna haalde zij de he
le dag rietstengels weg uit het voedsel, dat voor haar werd 
neergezet, en daardoor hield zij de vliegen weg, terwijl het 
wicht sliep; wanneer het kind huilde, wiegde zij met haar 
slurf de trog en bracht het in slaap. Hetzelfde deed ook de 
mannetjesolifant vaak". 
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ΙΣΤΟΡΙΑΙ KA 

37 Athen. VI, 55, P-249D: Φυλαρχος δ' εν xr¡ πρώ

τη кос ι εικοστ?) των Ιστοριών γελάσαντα τδν ΦιΓλιπ-

πον επί τουτψ ηαλέσαι τε επι δεΓπνον τδν Άρκαδί-

ωνα και οϋτω тг,~· εχθρών διαλΰσασθαι. 

38 Harpocr. s.v. Πάραλος: μια των παρ' 'Αθη

ναίων προς τας δημοσίας χρείας διαπεμπομένων τρι

ηρών, από τι,νος ηρωος τοϋνομα λαβοΰσα Παράλου. . . „ 

Μέμνηται δε του Παοάλου ηρωος καΐ Φύλαρχος εν κΰ, 

ΙΣΤΟΡΙΑΙ KB 

39 Athen. XI, 6, ρ.462Β: Πολλοίς δε και ο έ * Ίλλυ-

ριοΤς τόΐι,ος διαβόητος έστιν ο καλούμενος Κύλικες, 

τιαρ' ψ έστι το Κάδμου κα\ Αρμονίας μνημεΐον, ως 

ιστορεί Φΰλαρχος έν τη δευτέρφ κα\ εικοστή των 

Ιστορ ι ων. 

40 Athen. XII, 51, p.536DE: Έ ν δε τη δεύτερη κα
4
ι 

ο i/o Γόη ο "ύτος Ιίτπλεμί,Γόν φησι τον δεύτερον Αι

γύπτου βασιλεύσ^ντα, πάντων σεμνότααον γενόμενοι 

Ί~)\) δυνι ατών και παιδείας εϊ τίνα κα'Ί άλλον κσΑ 

αύτον έπιμεληθεντα, οϋτως έξαπατηθηναι την διάνο.,-

^ кол δΐι.φθαρ~ναι '-πο της άκαίοου τρυφης ώστε το *· 

πό-ντσ χρόνον υπολαβεΤν βιώσεσθαι και λέγειν οτι 

μόνος εϋροι τ^ν άθανοσίαν. Κατατεινόμενον ούν υπδ 

ποόάγρος πλείους ημέρας, ως ποτ ουν έρρςίσεν κυΛ 

κστειδεν διά τίνων υπολαμπάδωντους Αιγυπτι ους πά

ρα τδν ποταμον άριστοποιουμένους και τα τυχό>τα 

προσφερόμενους έπί τε της άμμου χύδην έρριμένους, 

bí-.iLv' "ΎΩ τάλας εγώ,
 s
 .ιηδε τούτων ενα γενέσθαι". 
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Historiae^ Boek XXI 

37 Athen. VI, 55, ρ.2490: Phylarchus vertelt in het 21e 

boek van zijn Historiae, dat Philippus daarom moest lachen 

en Arcadion voor de maaltijd uitnodigde en op die manier een 

eind maakte aan hun vijandschap. 

38 Harpocr г .ν. Πάραλος : .....een van de driedekkers, 
die door de Atheners rondgestuurd werden voor de staatsbe

langen. Het schip kreeg zijn naam naar een zekere Paralus.... 

Ook Phylarchus maakt in zijn 21e boek melding van de held 

Paralus. 

Historiae, Boek XXII 

39 Athen. XI, 6, p.462B: De plaats in Illyrië, die Су-
lices genoemd wordt, waar het monument van Cadmus en Har
monía ligt, is beroemd, zoals Phylarchus in het 22e boek 
van zijn Historiae vertelt. 

40 Athen. XII, 51, po536DE: In het 22e boek zegt dezelf
de, dat Ptolemaeus, de tweede koning van Egypte, op zijn om
geving de meest verheven indruk maakte van alle vorsten en 
dat hij meer dan wie ook aan zijn levensvorming zorg had be
steed. Daarom dan werd hij in zijn denken zo zeer misleid en 
onderging hij door ongepaste weelde zo1 η ongunstige invloed, 
dat hij geloofde altijd te zullen blijven leven, en hij beweer
de, dat hij als enige de onsterfelijkheid zou verkrijgen. Eens 
moest hij meerdere dagen lang door jicht het bed houden en 
toen hij daarna hersteld was en door het venster de Egypte-
naren langs de rivier hun maaltijd had zien gebruiken en toen 
hij had waargenomen, dat zij genoten, van wat zij bij zich had
den en door elkaar op het zand lagen, zei hij: "Ik ongeluk
kige, dat ik nooit kan worden als zij". 
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ΙΣΤΟΡΙΑ! КГ 

41 Athen. XII, 55, p.539B-540A: Φύλαρχος δ' εν τη τοί-

тд και εικοστή των Ιστοριών καΧ Άγαθαρχιδης ο 

Κνίδιος εν τφ δεκάτψ Περ
4
ι 'Ασίας на

ч
і τους εταίρους 

φασί, τους Άλεξά 'δρου ̂ ΊπεpßQ̂ λoύσ·g τρυφ^ χρήσασθαι . 

Ων εις ων"Αγνών χρυσούς ήλουςέν ταΐς Ηρηπ~^
!
 ^^ι 

τοΓς υποδήμασι έφόρει. Κλεΐτος δ ' ó Λεύκιος καλού

μενος οτε χρηματίζειν μέλλοι, επί, πορφυρών διαπε-

ριπατΐ5ν τοις έντυγχάνουσιν διελέγετο. Περδίκκφ δε 

κα
4
ι Κρατερψ φιλογυμναστουσιν ηκολούθουν διφθέραι 

σταδιαιαι τοις μεγέθεσιν, υφ αις περιλαμβάνοντες 

τόπον ευμεγέθη έν ταΓς καταστρατοπεδείαις έγυμνά-

ζοντο" ήκολούθει δε αύτοΤς καΊ υποζύγια πολλά τα 

την κόνιν κομίζοντα προς την έν τ^ παλαίστρα χρεί-

αν « Λεον νάτψ δε κ OLÍ Μενελάψ φιλοκυνήγοις ουσιν αύ-

λαΓαι σταδίων εκατόν ηκολούθουν, αις περιιστάντες 

τας θήοας έκυνήγουν. Τας δε χρυσας πλατάνους κα
Ν
! 

την χρυσην αμπελον, υφ' ην οι Περσών βασιλεΓς έ-

χρημάτιζον πολλάκις καθήμενοι, σμαραγδίνους βότρυς 

εχουσαν και των 'Ινδικών ανθράκων άλλων τε παντο-

δαπων λίθων υπερβαλλόντων ταΓς πολυτελείαις, έλάτ-

τω φησί,ν ο Φΰλαοχος φαίνεσθαι της καθ' ημέραν ε

κάστοτε γινομένης παρ''Αλεξάνδρψ δαπάνης. Ην γαρ 

αύτου η σκηνή κλινών ρ, χρυσο\ δε κίονες ν κατεΐ-

χον αυτήν» 0Ì δε ύπερτείνοντες ουρανίσκοι διάχρυ-

σοι ποικίλμασιν έκπεπονημένοι πολυτελέσιν εσκέπα-

ζον τδν ανω τόπον. Και πρώτοι μεν Πέρσαιφ μηλοφό-

роь περ\ αύτην εντός είστήκεσαν πορφυραΐς και μη-

λίναις έσθήσιν έξεσκημένοι' μετά δε τούτους τοξό-

ται τδν αριθμόν χίλι.' οϊ μεν φλόγινα ένδεδυκό-
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Historiae, Boek XXIII 

41 Athen. XII, 553 p.539B-540A: Phylarchus vertelt in 
het 23e boek van zijn Historiae en Agatharchides van Cnidus 
in zijn 10e boek over Azië, dat ook de vrienden van Alexan
der een buitengewoon luxueus leven leidden. Een van hen, 
Hagnon, droeg gouden spijkers in zijn laarzen en sandalen. 
Wanneer Clitus, die men de Witte noemde_, handel wilde drij
ven, ging hij buiten op purperen kleden wandelen en onder
handelde op die manier met degenen, die naar hem toekwamen. 
Omdat Perdiccas en Craterus sportliefhebbers waren, bevon
den zich in hun bagage tenten5 die van huiden gemaakt waren 
en die elk een stadium in oppervlakte waren, waaronder zij 
een zeer groot terrein konden omsluiten en waarin zij zich 
met hun favoriete sport bezig hielden tijdens de kampementen; 
ook stonden hen veel lastdieren ter beschikking, die het 
zand meevoerden om te gebruiken in het worstelperk. Omdat 
Leonnatus en Menelaus jachtbeoefenaars waren, bevonden zich 
in hun bagage jachtnetten van 100 stadium oppervlakte, waar
mee zij de wilde beesten omsingelden en jacht op hen maakten. 
Phylarchus zegt, dat de gouden plataanbomen en de gouden 
wijnstok, waaronder de Perzische koningen dikwijls hun staats
zaken plachten af te handelen, voorzien waren van druiven, 
die van smaragden waren gemaakt, als ook voorzien waren van 
Indische robijnen en allerlei andere soorten kostbare ste
nen, maar toch minder kostbaar schenen te zijn - naar Phy
larchus zegt -, dan de uitgaven, die elke dag bij Alexander 
gedaan werden. Want zijn tent had een inboedel van 100 aan
ligbedden en werd ondersteund door 50 gouden zuilen. De met 
goud doorweven doeken, die zich over de tent heenspanden, 
vervaardigd met kostbare ingeweven versieringen, bedekten 
het bovenste gedeelte. Eerst stond daaromheen aan de bin
nenkant een lijfgarde van 500 Perzen, gewapend met lansen 
met appelknoppen 44) en voorzien van purperen en goudgele 
kleren 45); daarachter stonden er 1000 boogschutters opge
steld, sommigen in vlamkleurige, anderen in dieprood ge-
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τες, OL δε υσγινοβαφη, πολλοί δε και κυάνεα εΐχον 

περ ι βόλαι. α. Προε ιστήκεσαν δε τούτων άργυράσπι δες 

Μακεδόνες πεντακόσιοι с Κατά δε μέσην τπν σκηνήν 

χρυσούς ετίθετο δίφρος, εφ' ου καθήμενος έχρημάτι,-

ζενο 'Αλέξανδρος, των σωματοφυλάκων πανταχόθεν έφ-

εστηκότων. Έξωθεν δε κύκλψ της σκηνής το των ελε

φάντων άγημα διεσκευασμένον έφειστήκει και Μακεδό

νες χίλιοι Μακεδονικας στολας έχοντες, είτα μύρι

οι Πέρσαι, τό τε την πορφύραν έχον πλήθος εις πεν

τακόσιους ην, οις 'Αλέξανδρος έδωκε φορεΐν την 

στολην ταύτην. Τοσούτων δε δντων κοΓι των φίλων καί 

των θεραπευόντων ούδε'Ίς έτόλμα προσπορεύεσθαι Ά -

λεζάνδρψ" τοιούτον έγεγόνει τδ περΊ avxbv αξίωμα. 

"Εγραψε ν δε καί ποτέ Αλέξανδρος κα\ ταις έ. "Ιω-

vLCjc πόλεσιν και πρώτοις Χίοις, όπως αύτψ πορφύραν 

άποσαείλωσιν' ηθελεν γαρ τους εταίρους απαντάς α-

λουργας ένδύσαι στολάς.'Αναγνωσθείσης δε της επι

στολής Χίοις παρών Θεόκριτος ó σοφιστής νυν έγνω-

κέναι έφη τδ παρ' Όμήρψ είρημένον "'Έλλαβε πορ-

φυρεος θάνατος καί, μοίρα κραταιή". 

42 Athen. XIII, 91, p.ólOD: 'Όστις ουν ου δε τουτ' 

οιδας, καίτοι συνεχώς Φυλάρχου μνήμην ποιούμενος, 

οτι έν ταις Κείων πόλεσιν οΰτε εταίρο.ς οΰτε αύλη-

τρίδας ίδεΐν έστι; Κα\ ο Μυρτίλος" "Τούτο δε πού 

ε'ίρηκεν ο Φύλαρχος ; Κατανέγνων γαρ αύτου ποίο a J τή
ν 

ίστορίαν". Εΐπόντος δε "'Εν τη τρίτη και εικοστή". 
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verfde kleding en velen hadden donkerblauwe kleding. Voor 
hen stonden 500 Macedoniërs met zilveren schilden.. Midden 
in de tent stond een gouden zetel, waarop Alexander zijn za
ken afhandelde, terwijl er aan alle kanten lijfwachten ston
den. Aan de buitenkant rond zijn tent stond het goed uitge
rust keurkorps olifanten opgesteld alsmede 1000 Macedoniërs 
in Macedonische kleding, daarachter 10.000 Perzen, en de 
groep in purperen kleding bedroeg ongeveer 500 man, aan wie 
Alexander had toegestaan die kleding te dragen. Van zo'n 
groot aantal vrienden en dienaren durfde niemand naar Alex
ander toe te gaan: zoveel ontzag boezemde hij zijn omgeving 
in. Eens schreef Alexander aan de steden in Ionie en voor
al aan de inwoners van Chios hem purper te sturen; want hij 
wilde, dat al zijn vrienden zich staken in kleren, die met 
het purper van de zeeslak geverfd waren. Toen de brief aan 
de inwoners van Chios was voorgelezen, trad de sophist Theo
critus naar voren en zei, dat hij nu het gezegde van Homerus 
begreep: "De in purper gehulde dood en de krachtige schik
godin grepen hem vast" 46)· 

42 Athen. XIII, 91, p.ólOD: Wie ben je dan, dat je dit 
zelfs niet weet, hoewel je toch herhaaldelijk Phylarchus 
vermeldt, nl. dat er in de steden op Ceos noch hetaeren noch 
fluitspeelsters te zien zijn? Ook Myrtilus zegt: "Waar heeft 
Phylarchus dit gezegd? Want ik heb heel zijn werk gelezen". 
Want hij heeft gezegd. "In het 23e boek". 
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ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΚΕ 

43 Athen. VI, 102, p.271EF: Οι! δε μόθακες καλούμενοι 

παρά Λακεδαιμονίους ελεύθεροι μέν είσιν, ου μην Λα

κεδαιμόνιοι. Λέγει δε περ\ αύτων Φυλαρχος εν τ^ 

πέμπτ-g και εικοστή των Ιστοριών ούτως' "Εισΐ δ' 

οι μόθακες σύντροφοι των Λακεδαιμονίων. 'Έκαστος 

γαρ των πολιτικών παίδων, ως αν κατά τα 'ίδια έκ-

ποιωσιν, οί μεν ενα, οι δε δυο, τίνες δε πλείους 

ποιούνται συντρόφους αυτών. ΕισΊν ουν οι μόθακες 

ελεύθεροι μέν, ου μην Λακεδαιμόνιοί γε, μετέχουσιν 

ò è τίΐς παι δε ίας πάσης. Τούτων εναφασΊ γενέσθαι κα\ 

Λύσανδρον τον καταναυμαχήσαντατους Αθηναίους, πο-

λίτην γενόμενον δι' άνδραγαθίαν." 

44 Athen. IV, 20-21, p.l41F-142F: Φύλαρχος γουν εν τ^ 

κε των Ιστοριών τάδε γράφει περ\ αυτών* "Λακεδαι

μόνιοι είς μεν τα φιδίτια ουκ ηρχοντο κατά το πά-

τριον εθος° οτε δε κα'Ί παραγένοι ντο, μικρά συμπε-

ριενεχθεΤσι νόμου χάριν παρεσκευάζετο κα\ πάλιν 

αύτοΓς στρωμναί τε τοΓς μεγέθεσιν ούτως εξησκημέ-

ναι πολυτελώς κα\ τ^ ποικιλίαι διαφόρως ώστε των ξέ

νων ένίους των παραληφθέντων οκνεΐντον αγκώνα επ\ 

τΐ»; προσκεφάλαια έρείδειν. Οι δε πρότερον επί του 

κλιντηρίου ψιλού διακαρτερουντες της κλίνης παρ' 

ολην την συνουσίαν, οτετον άγκωνα άπαξ ερείσειαν, 

,,..είς δε την προειρημένην τρυφην ηλθον ποτηρίων 

τ' εκθέσεις πολλών ναι βρωμάτων παντοδαπως πεποι-

ημένων παραθέσεις, ετι δε μύρων έξηλλαγμένων, ως 

δ αΰτως οινωνκα\ τραγημάτων» Και τούτων ηρξαν οι 

μικρόν προ Κλεομένους βασιλευσαντες "Αρευς κα\ 'Α

κρότατος αύλικην έξουσίαν ζηλώσαντες" ους τόσου τον 
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Historxae. Boek XXV 

43 Athen. VI
3
 102

3
 p.271EF: Degenen^ die bij de Lacedae-

moniers μόθακες (in huis geboren slaven) genoemd worden, 

zijn wel vrije mannen̂ , maar geen Lacedaemoniërs. In het 25e 
boek van zijn Historiae vertelt Phylarchus het volgende ό
νε r hen: 

"De μόθακες leven samen met de Lacedaemoniërs. Want 
wanneer iedere jongeman, die voor de samenleving geschikt 
is, zijn eigen belangen behartigt, laten sommigen één, ande
ren zelfs meer slaven met hen samenleven. De μόθακες zijn 
dus wel vrij, maar in elk geval geen Lacedaemoniërs, en zij 
hebben deel aan heel het opvoedingssysteem. Men zegt, dat 
ook Lysander, die de Atheners in de zeeslag heeft overwon
nen, een van hen was, maar door zijn dapperheid is hij Spar
taans burger geworden". 

44 Athen. IV, 20-21, p.l41F-142F: Phylarchus schrijft in 
het 25e boek van zijn Historiae het volgende over hen: 

"De Lacedaemoniërs gingen niet meer volgens de gewoon
te van hun voorouders naar de gemeenschappelijke maaltijden; 
wanneer zij verschenen, werden de maaltijden voor hen klaar
gemaakt zonder dat zij veel inschikkelijkheid met het oog op 
de wet toonden., maar zij hadden daarentegen rustbedden, die 
zo kostbaar waren uitgevoerd in grootte en met zo'η ver
schil, van wat men vroeger gewend was, kunstzinnig waren 
vervaardigd, dat sommigen van de uitgenodigde gasten aar
zelden met hun elleboog op het hoofdkussen te leunen. De 
mensen van vroeger echter hielden het de hele maaltijd vol 
op een kaal rustbed aan te liggen, wanneer zij eenmaal op 
hun elleboog steunden, .... Zij kwamen tot de bovenvermelde 
luxe en dranken werden er in grote hoeveelheid op tafel ge
zet als ook op allerlei manieren klaargemaakt voedsel, en 
bovendien werden er nog ongewone parfums uitgewisseld, en 
evenzo wijn en lekkernijen. En hiermee begonnen Areus en A-
crotatus, die kort voor Cleomenes regeerden, door een over
vloed van dit alles aan hun hof na te streven; sommige bur-
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αύθις υπερήράν τίνες των Ιδιωτών των εν Σπάρτη γε

νομένων κατ' εκείνον τον χρόνον τη πολυτελείς ττί 

καθ'αυτούς,ώστε δοκεΐν τον 'Άρεα και τον Άκρότα-

τον ευτελείς πάντας υπερβεβληκέναι τους αφελέστα

τους των πρότερον. Κλεομένης δε πολύ δι,ενέγκας τψ 

τε συνιδεΓν πράγματα καίτοι νέος ων . . . .και κατά την 

δίαι,ταν αφελέστατος γέγονεν. 'Ήδη γαρ τηλι,κούτων 

πραγμάτων ηγούμενος εμφασι,ν τοις παραλαμβανομένο',ς 

πρδς την θυσίαν έποίει, διότι τα παρά έκείνοις τά3ν 

παρ' αύτον ούδεν καταδεέστερον εί'η παρασκευαζόμε

να. Πολλών δε πρεσβειών παραγινόμενων προς αύτον 

ουδέποτε ένωρίστεροντου κατειθισμένουσυνηγεν καυ-

ροΰ πεντακλίνου τε διεστρώννυτο ουδέποτε πλεΓον" 

οτε δε μη παρείη πρεσβεία, τριΤκλι νον . Και πρόσταγ

μα ουκ έγίνετο δι' έδεάτρου τίς εϊσεται κα\ κατα-

κλιθήσεται πρώτος, αλλ' ο πρεσβύτατος ηγεΓτο έπ\ 

τας κλίνας, ε'ι μη τιν' αυτός προσκαλέσαι,το. Κατε-

λαμβάνετο δε επί το πολύ μετά του αδελφού κατακεί-

μενος η μετά τίνος των ηλικιωτων. Έπί τε τψ τρί-

ποδι ψυκτήρ χαλκούς έπέκειτο και κάδος και σκαφί-

ον άργυροΰν δύο κοτύλας χωρούν κα\ κύαθος, ή δ'έ-

πίχυσις χαλκη* Πιεΐν δ' ού προσεφέρετο ει μη τις 

αίτησειεν" έδίδοτο δε κύαθος εις προ του δείπνου, 

αύτψ δε πολύ πρώτψ* κα
4
ι οτε προσνεύσειεν έκεΓνος, 

οϋτως ητουν και οι λοιποί. Τα δε ,παρατιθέμενα έπ\ 

μέν τραπεζίου ήν του τυχόντος, τα δε λοιπά ώστε 

μηθ'ύπεραίρειν μήτ' έλλείπειν, άλλ' ικανά απασι 

γίνεσθαικαΐ μη προσδεϊσθαι το\)ς παρόντας. Οϋτε γαρ 

οϋτως ψετο δεΓν ώσπερ εν τοΓς φιδιτίοις δέχεσθαι 

ζωμψ κα
4
ι κρεαιδίοις άφελως οΰτε πάλιν ούτως υπερ-
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gers in Sparta overtroffen hen op hun beurt in die tijd zo
zeer door hun eigen weelde, dat Areus en Acrotatus de in
druk wekten in soberheid allen te overtreffenj die vroeger 
het eenvoudigst waren geweest. Cleomenes vormde een groot 
verschil met hen̂ , omdat híj een goed onderscheidingsvermogen 
bezat, hoewel híj nog jong was o» o o. en in levenswijze was hij 
zeer eenvoudig. Omdat hij nu de leiding had in zulke belang
rijke aangelegenheden, legde hij de nadruk op de tradities 
van het offerritueel, omdat het ritueel bij hen beslist niet 
minder groots werd uitgevoerd dan in zijn tijd. Hoewel er veel 
gezantschappen bij hem kwamen,, riep hij ze nooit eerder op 
dan op het vastgestelde moment en hij liet nooit meer dan 
vijf aanligbedden plaatsen; wanneer er geen gezantschap ver
scheen, had hij aan drie aanligbedden genoeg. En geen enkel 
bevel werd er door middel van een hofmeester uitgevaardigd, 
wie als eerste mocht gaan zitten en aanliggen, maar de oud
ste nam als eerste op een aanligbed plaats, tenzij hij hier
voor iemand anders uitnodigde. Meestal trof men Cleomenes 
aan tafel met zijn broer of een leeftijdgenoot aan. Bij de 
drievoet stond een bronzen koelvat met een inhoud van een 
halve liter en een wijnmaatje; de wijnkan was van brons. Hij 
deed nooit zelf het voorstel om te drinken, tenzij iemand 
daar om vroeg; ieder kreeg voor de maaltijd een wijnmaatje, 
hij zelf als eerste; en wanneer hij zijn toestemming gaf om te 
drinken, vroegen ook de overigen hier om. Het soort eten, 
dat op tafel werd opgediend, hing van het toeval af, maar 
overigens was er niets te veel en niets te weinig, maar ie
der had genoeg en de aanwezigen vroegen er geen eten bij. 
Want hij meende niet, dat hij zijn gasten zonder meer met soep 
en stukjes vlees moest ontvangen, zoals men op de gemeen
schappelijke maaltijden gewoon was, en dit evenmin aan de an-
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τείνειν ως εις το μηθεν δαπαναν, υπερβάλλοντα το 

σύμμετρον της διαίτης. Το μεν γαρ άνελεύθερον
1
 ένό-

μιζε, το δ υπερήφανον. 0 δ οίνος ην μικρφ βελ-

τίων, οτε παρειησάν τίνες. Έπε\ δε δειπνήσειαν, 

εσιώπων πάντες, ο τε πα~ς έφειστήκει κεκραμένον έ

χων το ποτον και τψ αίτοΰντι προσέφερε. Τον αυτόν 

δε τρόπον και, μετά το δεΓπνον ου πλεΓον έδίδοτο δύο 

κυάθων, καΐ τοΰτο προσνεΰσαντι προσεφέρετο. 'Ακρό

αμα δε ούδεν ουδέποτε παρεισεπορεύετο, διετέλει, δ' 

αυτός προσομιλών προς εκαστον και. πάντας έκκαλου-

μενος εις το τα μεν άκούειν, τα δε λέγει.ν αυτούς, 

ώστε τεθηρευμένους άποτρέχειν απαντάς". 

45 Athen. XII, 20-21, ρ.521Β-Ε: Φύλαρχος δ' έν τη 

πέμπτη και εικοστή των Ιστοριών είπων οτι παρά Συ-

ρακοσίοις νόμος ην τας γυναίκας μη κοσμεισθαι χρυσψ 

μηδ'άνθινα φδρεινμηδ' έσθητας εχειν πορφύρας, εάν 

μη τις αύτων συγχωρη εταίρα εϊναί κοινή, και οτι 

άλλος ην νόμος τον άνδρα μη καλλωπίζεσθαι μηδ' έ-

σθήτο περιέργψ χρήσθαι κα\ διαλλαττούση, εάν μη ο-

μολογ^ μοιχεύειν η κίναιδος είναι, κα\ την έλευθέ-

ραν μη έκπορεύεσθαι ηλίου δεδυκότος, εάν μη μοο-

χευθησομένην ° έκωλΰετο δε και, ημέρας έξιέναι άνευ 

των γυναικονόμων ακολουθούσης αύτη μιας θεραπαινί-

δος. "Συβαρίται", φησίν, "έξοκείλαντες εις τρυφήν 

έγραψαν νόμον περί του τάς γυναΤκας εις τας έορτας 

καλεΓν κα
4
ι τους εις τας θυσίας καλουντας προ ένι-

αυτου την παρασκευην ποιεΐσθαι, ϊνααξίως ποιούμε

νοι δια του χρόνου των τε ιματίων καΐ του λοιπού 

κόσμου την παρασκευην προάγωσιν ούτως εις τας κλή-
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dere kant moest overdrijven om geen onnodige onkosten te ma-
ken^ en daarmee overtrof hij de matigheid van zijn eigen le
venswijze. Want het een vond hij laag, het andere beschouwde 
hij als een uiting van verwaandheid « De wijn was van iets be
tere kwaliteit, wanneer er een paar mensen bij hem waren. 
Wanneer men met de maaltijd bezig was, zwegen allen, en bij 
hem stond zijn slaaf met gemengde wijn en wanneer hij dat vroeg, 
reikte deze hem de drank aan· Op dezelfde manier werd er 
ook na de maaltijd niet meer geschenken dan twee maatjes wijn 
per man en dit werd op zijn toestemming voorgesteld. Nooit 
werd er een voordracht ten gehore gebracht en hij zelf hield 
zich voortdurend met iedereen bezig en nodigde allen uit te 
luisteren naar wat er gezegd werd, of zelf het woord te ne
men, zodat allen zijn uitnodiging ontweken". 

45 Athen. XII, 20-21, p.521B-E: Phylarchus vertelt in 
het 25e boek van zijn Historiae, dat het bij de Syracusanen 
de gewoonte was, dat de vrouwen zich niet met gouden sie
raden tooiden en geen gebloemde kleren en gewaden met pur
peren stroken droegen, tenzij een van hen het goed vond een 
openbare hetaere te zijn, en dat er een andere gewoonte was, 
nl. dat de man zich met als een fat mocht gedragen en op
vallende of afwisselende kleren mocht dragen, tenzij hij het 
goed vond ontucht te plegen of zich hiervoor aan te bieden, 
en de vrije vrouw mocht niet uitgaan na zonsondergang behal
ve met het doel ontucht te bedrijven; ook overdag was voor 
haar het verbod van kracht uit te gaan zonder de begelei
ding van een van de dienaressen van de vrouwenafdeling. 

"De inwoners van Sybaris", zegt hij, "waren tot luxe 
vervallen en vervaardigden een wet uit over het uitnodigen 
van de vrouwen op de feesten en wel, dat degenen, die hen 
op de offerfeesten uitnodigden, een jaar tevoren voorberei
dingen moesten treffen, opdat zij in dat jaar op passende 
wijze zouden zorgen voor de kleren en de rest van de opsmuk 
en hen aldus tot deze uLtnodigingen zouden verleiden. Als 
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σεις«, EL δέ τις των όψοποιων η μαγείρων ί'δ̂ ο̂  εύ

ροι βρώμα καΐ περιττόν, την έξουσιαν μη είναι χρη-

σασθαι τούτω έτερον προ ένιαυτοϋ αλλ' η αύτψ τψ 

ευρόντι, τδν χρόνον τούτον όπως ο πρώτος εύρων και 

Ί^ν έργασυαν εχη, πρδς το τους άλλους φιλοπονουν-

τας αυτούς υπερβάλλεσθαι τοις τοιούτοις» Ωσαύτως 

δε μηδέ τους ταςέγχέλεις πωλουνταςτέλος άποτίνειν 

μηδέ το̂ υς θηρεύοντας. Τον αύτον τρόπον και του^ την 

πορφύραν την θαλαττίαν βάπτοντας κα̂ ι τους εισάγον

τας ατελείς εποίησαν,, Πάνυ ούν έξοκείλαντες εις ϋ-

βριν το τελευταΐον παρά Κροτωνιατων λ πρεσβευτών 

ηκόντων απαντάς αυτούς άπέκτειναν και προ του τεί

χους τα σώματα έξέρριψανκαί υπο θηρίων εί'ασαν δια-

φθαρηναι„ Αυτή δ'αύτοΓς ηαι των κακών έγένετο αρ

χή, μηνίσαντος του δαιμονίου. "Εδοξαν γου^ μετ'ό-

λίγας ημέρας πάντες αύτων οί άρχοντες την αύτην ί-

δειν οψι.ν εν ττί αύτ̂ ί νυκτί" την γαρ Ηρα.' ιδόντες 

έλθούσαν εις μέσην την άγοραν και εμούσαν χολήν. 

Άνέβλυσεν δε κα\ αϊματος πηγή εν τψ ίερφ αυτής, 

κοΛ ούδ'ε οϋτως έληξαν της υπερηφανίας, εως :„<·, ̂  

τες υπο Κροτωνιατων άπώλοντο". 

ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΚΗ 

46 Athen. VI, 58, P.25ID: 'Εν δε τ^ ογδόη και εικοσ

τή ο αύτЪς Φύλαρχος 'Αντιγόνου του κληθέντος
:
Επι

τρόπου τους Λακεδαιμονίους ελόντος κόλακα γενέσθαι 

Άπολλοφάνη τον ειπόντατην 'Αντιγόνου τύχην άλεξ-

ονδρίζειν. 
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een bakker of een kok een eigen recept had uitgevonden,, dat 

de moeite waard т аь,, dan had niemand anders toe^temming 

hiervan gebruik te maken - dit duurde een jaar lang - be

halve de uitvinder- zelf.; opdat in die tijd de eerste uitvin

der ook de productie hiervan zou hebben alvcren- anderen 

hem in dergelijke dingen zouden overt reff eri;, wanneer zij zich 

hierop maar al te graag toelegden. Evenzo betaalden dege

nen., die paling verkochten^ noch de jager> belastingo Op 

dezelfde manier stelden zij degenen , die kleren met het pur

per van de zee^lak verfden, en de importeur^ daarvan vrij 

van belasting. Helemaal het эрсог bijster en tot overmoed 

vervallen doodden zij tenslotte 30 gezanten uit Croton na 

hun aankomst in Sybari^ en wierpen hun lijken voor de btadb-

muur en lieten hen verscheuren door* wilde dieren. Dit was 

voor hen dan ook het begin van de ellende, omdat de godheid 

vertoornd op hen wa> geworden. Een paar dagen later hadden 

al hun bestuurders in dezelfde nacht dezelfde droom; zij 

droomden,, dat Hera naar het centrum van de markt kwam en 

daar haar gal uitbraakte. Ook borrelde er een bloedbron op 

in haar heiligdom. Maar desondank- hielden zij niet op met 

hun hoogmoed^, totdat zij allen door de inwonerъ van Croton 

gedood werden". 

Historiae, Boek XXVIII 

46 Athen. VI, 58
3
 P.251D: In het 28e boek zegt dezelfde 

Phylarchus
5
 dat,, toen Antigonus, diede bijnaam de Voogd had,, 

de Lacedaemom^rs overwonnen had, er een vleier wab, Apol-

lophanes genaamd
3
 die gezegd heeft. dat het lot van Anti

gonus de richting van dat van Alexander uitging. 
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47 Schol. Aristid. Panath. p.320, 9 (Dnf): Tb Παλλάδΐ-ον 

...τδ άπο Τροίας...λέγε ι δε αν και περ\ άλλων πολ

λών Παλλαδίων* του τε κατ' Αλαλκομενον τον αυτό

χθονα και των παρά Αθηναίοι/ γεφυραίων καλουμέ

νων, ως Φερεκύδης κα'Ί Άντίοχος ιστορουσι * και των 

κατενηνεγμένων μεν εν τ^ των γιγάντων μάχι̂ , ως εν 

Άγραφο ι ς ο Φύλαρχός φησιν. 
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H O O F D S T U K IV 

ΑΓΡΑΦΑ 

47 Schol. Aristid. Panath. p.320, 9 (Dnf): Het Palladi

um .. . uit Troje .... Ook spreekt hij over vele andere Pal

ladia; hij spreekt over het Palladium van de aldaar geboren 

Alalcomenus en de Palladia, die bij de Atheners brugwachters 

werden genoemd, zoals Pherecydes en Antiochus vertellen; en 

over de beelden, die naar beneden zijn gevallen in de strijd 

van de Giganten, zoals Phylarchus zegt in zijn Αγραφα. 
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48 Plut. Pyrrh. XXVII, 4: THv δε το μεν π λ ά τ ο ς α υ 

τ ή ς πήχεων ε ξ , το δε βάθος τ ε τ τ ά ρ ω ν , το δε μήκος 

¿ κ τ ά π λ ε θ ρ ο ν , ως υστορεΓ Φ ΰ λ α ρ χ ο ς , ως δ* Ι ε ρ ώ ν υ μ ο ς , 

ε λ α τ τ ο ν , 

49 Plin. Nat. Hist. VIII, 258: Phylarchus refert Centare-
tum e Galatis in proelio occiso Antioche potitum equo eius 
conscendisse ovantem, at ilium indignatione accensum domitis 
frenis, ne regi posset, praecipitem in abrupta i sse exanima-
tumque una. 

50 Athene I I , 51, p.58C: Φύλαρχος ó Ά θ η ν α Γ ο ς η Ναυ-

κ ρ α τ ι ' τ η ς εν OLÇ С λ ό γ ο ς ε σ τ ί ν αύτφ π ε ρ \ Ζηλα του 

Βιθυνω^ β α σ ι λ έ ω ς , ος έπ\ ξ έ ν ι α καλέσας τ ο υ ς των 

Γαλατών η γ ε μ ό ν α ς αύτοΐ ' ς κα\, α υ τ ό ς δ ι ε φ θ ά ρ η 5 φησί ν 

ο ϋ τ ω ς , ε ' μνήμης ε υ τ υ χ ώ " "Κρόπομά τι πρδ του δ ε ί 

πνου περ ι, ε φ έ ρ ε τ ο , καθώς ε ί ώ θ ε ι το π ρ ώ τ ο ν " , 

51 Plut. Cleom. V: Των δε Λ α κ ε δ α ι μ ο ν ί ω ν π α ν τ ά π α σ ι 

ταΐς γ ν ώ μ α ι ς άναπεσόντων και τψ Κ λ ε ο μ έ ν ε ' π ρ ο ^ ^ ς 

σ τ ρ α τ ε ί α ς ε π ι σ τ α μ έ ν ω ν , ωρμησε μ ε τ α π έ μ π ε σ θ α ι тЪ^ 

' Ά γ ι δ ο ς άδελφον Ά ρ χ ι δ α μ ο ν εκ Μεσσήνης,ψ β α σ ι λ ε ύ 

ει ν άπ*ο τ η ς ε τ έ ρ α ς ο ι κ ί α ς ην π ρ ο σ ή κ ο ν , ο ' ό μ ε ν ο ς 

ά μ β λ υ τ έ ρ α ν την των εφόρων αρχήν ε σ ε σ θ α ι τ ή ς β α σ ι 

λ ε ί α ς ι σ ό ρ ρ ο π ο υ κα4ι ολοκλήρου γ ε ν ο μ έ ν η ς . Οι δ ' ά ν -

ι^ρηκότες π ρ ό τ ε ρ ο ν τον Aviv α ί σ θ ό μ ε ν ο ι τ ο ύ τ ο κα\ 

φ ο β η θ έ ν τ ε ς μη δ ί κ η ν δώσι του Αρχιδάμου κ α τ ε λ θ ό ν -
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H O O F D S T U K V 

DE DATEERMRE FRAGMENTEN ZONDER BOEKGETAL 

48 Plut. Pyrrh. XXVII, 4: (Het door Pyrrhus bedreigde 
Sparta brengt de stad met medewerking van de vrouwen in ver
dedigingstoestand). De breedte bedroeg 6 el, de diepte 4> 
de lengte 8 piethrum, zoals Phylarchus vertelt} maar vol
gens Hieronymus was het minder» 

49 Plin.. Nat= Hist. Vili, 258: Phylarchus vertelt, dat, 
toen Antiochus in de strijd gedood was, Centaretus, een van 
de Galaten, zich van zijn paard meester maakte en het in 
triomf besteeg; maar het dier werd razend, verontwaardigd 
als het was, en na het bit tussen zijn tanden genomen te heb
ben, zodat het niet bestuurd kon worden, stortte het zich 
hals over kop in een afgrond en kwam met zijn berijder om. 

50 Athen. Il, SI, p»58C: In de gebeurtenissen, waarin 
Phylarchus uit Athene of Naucratis over Zelas, de koning 
van Bithyni^ vertelt, die de leiders van de Galaten ter 
maaltijd uitnodigde, maar een aanslag op hen pleegde en tij
dens die aanslag zelf omkwam, zegt Phylarchus het volgende, 
als ik mij het goed herinner: 

"Hij ging voor de maaltijd met een aperitief rond, zo
als hij in de eerste plaats gewoon was". 

51 Plut. Cleom. V: (Na de nederlaag bij Lycaeum in 227 
neemt Aratus op verrassende wijze Mantinea in). Toen de La-
cedaemoniërs al hun verwachtingen hadden opgegeven en zich 
verzetten tegen Cleomenes met het oog op de veldtochten, 
ging hij er toe over Archidamus, de broer van Agis, uit Mes
sene te ontbieden, omdat het hem toekwam het koningschap te 
bekleden, daar hij uit het andere geslacht afkomstig was, in 
de mening, dat het bewind van de ephoren zou verzwakken, 
wanneer het koningschap een tegenwicht hiermee zou vormen 
en weer volledig was. De vroegere moordenaars van Agis ver
namen dit en uit vrees, dat zij na de terugkeer van Archi-
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τος, έδέξαντο μεν αυτόν εις την πόλ ν παραγενόμε-

VÛV κρυφά και συγκατηγον , εύθυς δ ' άπέκτει να ν', εί'τ' 

άκοντος του Κλεομένους. ως οί'εται Φύλαρχος, εί'τε 

πευσθέντος υπό των φίλων και προεμένου τον άνθρω

πο ν αύτοις. Της γαρ αιτίας το πλείστον έπ'έκεινους 

ήλθε, βεβιάσθαι τον Κλεομένη δοκουντας. 

52 Plut. ΑΓ. XXXVIII, 3-8: Διό και μέμφονται -δν 'Ά-

ρατον εν σαλψ μεγάλψ και χειμωνι, των πραγμάτων φε

ρομένων ωσπερ κυβερνήτην άφέντακα\ προέμενον έτέ-

ρψ τοίις οϊακας, οτε καλώς είχε και ακόντων έπι,στάν-

τα σψζειν τδ κοινόν" ε' δ' άπεγνώκει τα πράγματα 

κα\ την δυναμιν των 'Αχαιών, ειξαι τψ Κλεομένεί και 

μη πάλιν την Πελοπόννησον έκβαρβαρώσαι φρουραί'ς Μα

κεδόνων μηδέ πληρώσαι τον Ακροκόρινθου 'Ιλλυρικών 

οπλών κα\ Γαλατικών, μηδ' ους αύτος εν ταΐ'ς πράξε-

σι καταστρατηγών και καταπολιτευόμενος, εν δε τοΓς 

Υπομνήμασι λοιδορών διετέλει, τούτους έπάγεσθαι 

δέσποτας ταΓς πόλεσι, συμμάχους υποκοριζόμενον. EÍ 

δί. Κλεομένης ην - \εγέσθω γαρ οϋτως - παράνομος και 

τυραννικός, αλλ ' ΉρακλεΓδαι πατέρες αύτψκα\ Σπάρ

τη πατρίς, ης τδν άφανέστατον ήξίουν αν άντ\ του 

πρώτου Μακεδόνων ηγεμόνα ποιεΐσθαι τους εντινι λό-

γψτήν Έλληνικην τιθευ,ένους εύγένειαν. Καίτοι Κλε

ομένης ητει ΊΤ)\) άρχην πάρα τών^ Αχαιών ως πολλά 

ποιήσων αγαθά τάς πόλει-ς άντ
4
ι της τιμής κ α* της 

ποοσηγορίας εκείνης' 'Αντίγονος δε και κατά γή'ν καΐ 

κατά θάλατταν αυτοκράτωρ ηγεμων αναγορευθείς, ούχ 

ύπήκουσε 7cp\v τον μισθον αύτψ της ηγεμονίας ομολο-

γηθηναι τον 'Ακροκόρι^θον,άτεχνώς τον Αισώπου μι-
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damus gestraft zouden worden, vingen zij hem heimelijk op, 
toen hij op weg was naar Sparta, en verleenden hun medewer
king aan zijn terugkeer, maar zij doodden hem onmiddellijk, 
hetzij tegen de zin van Cleomenes, zoals Phylarchus beweert, 
hetzij nadat Cleomenes zich had laten overhalen door zijn 
vrienden en de man aan hen had prijsgegeven«. Want de groot
ste schuld lag bij hen, omdat zij de indruk wekten Cleomenes 
hiertoe gedwongen te hebben» 

52 Plut. Ar. XXXVIII, 3-8 Daarom dan ook verwijt men het 
Ara tus, dat hij, toen de staatsbelangen werden meegesleurd 
in een heftige branding en storm, het roer als stuurman los
liet en aan een ander toevertrouwde, toen het moment gun
stig was om zelfs tegen de wil van de mensen in op te staan 
en de staat te redden; maar als hij wanhoopte aan de staats
belangen en de macht van de Achaeërs, dan had hij Cleomenes 
moeten toegeven en had hij de Peloponnesus niet wederom op 
barbaarse wijze moeten laten afstropen door de garnizoenen 
van de Macedoniërs en evenmin de Acrocorinthus moeten vol-
stoppen met Illyrische en Galatische gewapenden, noch had 
hij diegenen^ die hij zelf altijd op militair en politiek ter
rein er onder had gehouden en die hij zelf in zijn gedenk
schriften altijd bespot had, moeten aanwerven als heersers 
van de steden onder de fraaie naam van bondgenoten. En als 
Cleomenes in strijd met de wet handelde en tyranniek optrad 
- want dat moet men toch toegeven -, dan waren in elk geval 
de Heracliden zijn voorouders en Sparta zijn vaderland; want 
degenen, die enige waarde hechtten aan het Griekse aanzien, 
moesten er prijs op stellen liever de onbeduidendste burger 
van Sparta als leider aan te stellen dan de eerste onder de 
Macedoniërs. Toch vroeg Cleomenes de macht van de Achaeërs 
om de steden veel goede diensten te kunnen bewijzen in ruil 
voor die eer en betiteling, maar hoewel Antigonus te land 
en ter zee tot leider met onbeperkte volmachten was uitge
roepen, reageerde hij niet voordat de Acrocorinthus hem was 
toegekend als prijs voor zijn leiderschap, waarin hij geheel 
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μησάμενος κυνηγόν. Ού γαρ πρότερον έπέβη τοις Ά -

χαιοΓς δεομέοοις κα\ ύποβάλλουσιν αυτούς δια των 

πρεσβειών κα\ τών ψηφ',σμάτων, η τ^ φρουρ^ και τοΓς 

¿μήροις ωσπερ χαλίνουμένους άνασχέσθαι, » Καιτοι πά-

σαν ο "Αρατος άφίησιφωνήν άπολογίζόμενοςτ^ν ανάγ

κην,, 0 Πολύβιος δ αυτόν εκ πολλού φησι κα\ προ 

της ανάγκης, ύφορώμενον тЬ θράσος το του Κλεομέ

νους, κρύφα τψ Άντιγόνψ διαλέγεσθαι, και τους Με-

γαλοπολίτας προκαθιέναι δεομένους 'Αχαιών έπικα-

λεισθαι τδ̂ ^ Άντίγονον* ούτοι γαρ επιέζοντο ΐψ πο-

λέμιρ μάλισ'"α5 συνεχώς άγοντος αυτούς καί. φέοοντος 

του Κλεομένους. Ομοίως δε κα'Ί Φύλαρχος ίστόρηκε 

περ\ τούτων,ψ μη του Πολυβίου μαρτυροΰντος ού πά

νυ τι πισ^εύειν άξιον ην'ένθουσιςίγαρ όταν αψη
τ
αι 

του Κλεομένους υπ' εύνοιας, και καθάπερ εν δίκη τ^ 

ίστορίςι; τψ μεν αντίδικων διατελεί, τψ δε συναγο-

ρευων. 

53 Pol. II,56: .....παρ' ένίοις αποδοχής άξιουται 

Φύλαρχος ο .. . » e Βουλόμενος δη διασαφεΓν την ωμότητα 

την 'Αντιγόνου και Μακεδόνων, αμα δε τούτοις την 

Άράτου κα'Ί τάν 'Αχαιών, φησΊ τους Μαντινέας γενο

μένους ύποχειρίους μεγάλοις περιπεσεΓν άτυχήμασι, 

κα
4
ι την άρχαι ο

 Τ
άτη ν κα\ μεγίστην πόλιν των κατά την 

Άρκαδίαν τηλικαύταις παλαισαι συμφοραΓς ώστε πάν-

ταςείς έπίστασιν κα'Ί δάκρυα τους 'Έλληνας άγαγειν. 

Σπουδάζων δ' εις ελεον έκκαλεΓοθαι τους άναγινώ-

σκοντας κα'Ί συνπαθεΓς ποι ε ιν τοΤς λεγομένοις . εισ

άγει περιπλοκας γυναικών και κόμας διερρι,μένας και 

μαστών έκβολάς, προς δε τούτοις δάκρυα και θρήνους 

ανδρών κα\ γυναικών άναμ'ίξ τέκνοις κα\ γονευσι γη-
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en aide jager van Aesopus navolgde. Want hij begaf zich niet 
eerder naar de Achaeërs, hoewel zij hem hierom vroegen en 
hun onderwerping aanboden door middel van gezantschappen 
en besluiten, voordat zij het duldden om als het ware aan 
teugels te worden gelegd door garnizoenenen gijzelaars. Toch 
liet Aratus heel zijn overredingskracht horen ter verdedi
ging van de noodzaak hiervan. Polybius ζ egt s dat hij al sinds 

lang en nog voordat de noodzaak hiertoe ontstond, het on

stuimige karakter van Cleomenes wantrouwde en in het geheim 

met Antigonus onderhandelde, en dat de inwoners van Megalo

polis van te voren gezanten hadden gestuurd en de Achaeërs 
gevraagd hadden Antigonus te hulp te roepen. Want zij werden 
het meest door de oorlog gekweld, omdat Cleomenes hun ge
bied onafgebroken plunderde. Eenzelfde verslag hiervan heeft 
ook Phylarchus gegeven, maar volgens de getuigenis van Po
lybius moet men hem niet al te zeer vertrouwen. Want hij is 
een en al enthousiasme, wanneer hij Cleomenes ter sprake 
brengt, omdat hij hem goed gezind is, en alsof hij voor de 
rechtbank staat, procedeert hij in zijn geschiedwerk voort
durend tegen de een, maar pleit hij voor de ander. 

53 Pol. II, 56: door sommigen wordt waardering 
toegekend aan Phylarchus Omdat hij de wreedheid van 
Antigonus en de Macedoniërs aan het licht wil brengen, en 
tevens die van Aratus en de Achaeërs, zegt hij, dat de in
woners van Mantinea na hun onderwerping in de grootste el
lende terechtkwamen, en dat de oudste en grootste stad van 
Arcadie zulke ellendige rampen te verduren had, dat dit al
le Grieken tot verontwaardiging en tranen bracht. Hij stelt 
alles in het werk zijn lezers tot medelijden op te wekken en 
hen te laten meevoelen met de besproken personen en hij be
schrijft taferelen van omhelzende vrouwen, het losmaken van 
haren, het ontbloten van borsten en bovendien tranen en jam
merklachten van mannen en vrouwen, wanneer zij door elkaar 
met hun kinderen en grijze ouders als gevangenen worden weg
gevoerd. 
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ραιοΓς, απαγομέ^ων. 

54 Pol. ІІ^ 59, 1-2: Πάλ L ̂  Άριστόμαχον τον ΆργεΤ-

б
ч
. φησιν, ά^δρα της έπι φανεστάττις ο'κιας υπάρχον

τα κα\ τετυρα.;νηκότα ц^ Άργείων πεφυκότα δ' εκ 

τυράννων, υποχείριο: Άχτιγό^ψ κα\ то λ" ς Άχαι,οΓς 

γενόμενον είς, Κενχρεας άπαχ-θηναι κο^ σ^ρεβλουμενον 

άποθανεΤν, άδικώτατα κα̂ ι δεινότατα παθόντα πάντων 

ανθρώπων. Τηρών δε καϊ περ\ ταύτη ν τ\' ποαξι,ν ο 

συγγραφεύς Ъ̂ καθ' αυτόν !διωμα. φωνάς τ^νας πλάτ-

τειδια ιτ\ς νυκτός αυτού στρεβ\ουαένου προσπίπτου

σας τοϊς σύνεγγυς κατο ι κοΰσι ν , ων τους μέ', έκπλητ-

τομένους την άσεβε!αν, τους δ' απιστοΰντας„ τοος 

δ' άγανακτουντας επι τοΓς γινομένοις προστρέχει ν 

προς την οίκίαν φησίν. 

55 Pol. II, 61
3
 1-6: Χωρ'ς ^ε τούτων τας uè ν Μαντι-

νέων ημΤν συμφοράς μετ' αυξήσεως κα
4
υ θιαθεσεως εξ-

ηγήσατο, δήλον οτι καθήνειν οπολαμβά^ων τοΐς συγ-

γραφεΰσι τας παρανόμους των πράξεων έπι. σημαί νεσθαι. , 

ττις δε Μεγαλοπολι των >ε ννα.ότητος , ^ περ* ^ου^ αυ

τούς έχρήσαντο καιρούς, ούδε κατά ποσόν έποιήσατο 

μ,νήμην, ώσπερ το τας αμαρτίας έξαρ ι θμεΓσθαι των 

πραξάντω- ο'κε L ότερον υπάρχον τη; ιστορίας τού -τα 

καλά και δ•κα
l·
α των έργων επισημαινεσθαι с» 0 δε, 

πώς μεν έλαβε Κλεομένης την πόλ ι ν και πώς άκέραυον 

διαφυλάξας έξαπέστειλε παραχρήμα izobç τ ob ς Μεγαλο-

πολίτας είς τ'̂ ν Μεσσήνην γραμματοφόρους ¡, άξιων αυ

τούς άβλαβη κομί σαμενους την εαυτών πατρ'δα κο .'ω-

νήσαι τω
4
- ίδιων πραγμάτων« ταύτα μεν ημιν έδηλωσε 

βουλόμενος υποδειξαι την Κλεομένους μεγαλοψυχίαν 
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54 Pol. II, 59} 1-2: En weer is het een verhaal van hem 
(nl. Phylarchus), dat Aristomachus, iemand uit het aanzien
lijkste geslacht te Argos en gewezen tyran van de Argiven 
- ook zijn voorouders waren tyrannen - , naar Cenchreae ge
bracht werd na in handen te zijn gevallen van Antigonus en 
de Achaeërs en daar omkwam na de onrechtvaardigste en vre
selijkste folteringen van alle mensen te hebben ondervonden. 
Maar ook in deze kwestie houdt de schrijver vast aan zijn ei
genaardige trek en fantaseert hij, dat sommige kreten tijdens 
de nachtelijke folteringen belandden bij degenen, die in de 
buurt woonden, van wie sommigen, naar hij beweert, naar het 
huis renden, waar hij gefolterd werd, omdat zij verbaasd ston
den over de goddeloze wreedheid, anderen, omdat zij dit niet 
konden geloven, en weer anderen, omdat zij zich ergerden aan 
dergelijke gebeurtenissen. 

55 Pol. II, 6l, 1-6: Behalve dit vertelde hij (nl. Phy
larchus) ons de ellende van de inwoners van Mantinea met 
nadruk en medeleven: hij veronderstelde natuurlijk, dat het 
schrijvers past onwettige daden duidelijk te maken; van de 
waardige houding van de inwoners van Megalopolis, die zij in 
dezelfde omstandigheden toonden, maakte hij zelfs niet in 
zoverre melding, als het gedetailleerd verslaan van de fou
ten van degenen, die deze gemaakt hebben, meer past bij het 
geschiedkundig onderzoek dan het duidelijk maken van de mooie 
en rechtvaardige kanten aan de menselijke verrichtingen ... 
Maar hoe Cleomenes de stad innam en hoe hij deze ongedeerd 
liet en onmiddellijk boden met een brief stuurde naarde in
woners van Megalopolis, die zich in Messenië bevonden, om
dat hij wilde, dat zij hun vaderstad ongedeerd terugkregen en 
gemeenschappelijk hun eigen belangen behartigden, dat heeft 
hij ons duidelijk gemaakt, omdat hij de grootmoedigheid en de 
clementie van Cleomenes t.o.v. zijn vijanden duidelijk naar 
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και μετριότητα πρδς τους πολεμίους. "Έτι δε πως οι 

ΜεγαλοπολΓται, της επιστολής άναγι νωσκομένης ουκ 

εάσαιεν εις τέλος αναγνωσθηναι, μικρού δ* καταλεύ-

σαιεν τους γραμματοφόρους, εως τούτου διεσάφησε. 

Το δ άκόλουθον καΐ το της ιστορίας 'ίδιον άφειλεν, 

τον επαινον καί, την έπ' άγαθψ μνήμην των αξιόλογων 

προαιρέσεων. 

1) Ου μην άλλα τούτοις έξης φησιν 

από των εκ της Μεγάλης πόλεως λάφυρων εξακισχίλια 

τάλαντα τοις Λακεδαιμονίοις πεσείν,ων τα δισχίλια 

Κλεομένει δοθηναι κατά τους έθισμούς. (2) Έ ν δε 

τούτοις πρώτον μί;ν τις ουκ αν θαυμάσειεν τήν άπει-

ρίαν καί, τη̂ · αγνοιαν της κοινής εννοίας ύπερ της 

των Ελληνικών πραγμάτων χορηγίας κα\ δυνάμεως ;
0
,. 

Εγω γ'αρ ού λέγωκατ' εκείνους τους χρόνους, εν οις 

υπότε των έν Μακεδονί^ βασιλέων, ετι δε μάλλον ύπδ 

της συνεχείας των πρδς αλλήλους πολέμων άρδην» κατ-

έφθαρτο τα Πελοποννησιών, άλλ' έν τοις καθ ημάς 

καιροΐ'ς, έν ο ι ς , „ ο μεγίστην καρπουσθαι δοκουσιν εύ-

δαιμονιαν, όμως έκ Πελοποννήσου πάσης, έξ αύτων των 

επίπλων χωρ
4
ις σωμάτων, ούχ οιόν τε συναχθήναι το

σούτο πλήθος χρημάτων,.. (9) Κατά δε εκείνους τους 

καιρούςέξ αυτής της Μεγάλης πόλεως υπερβολικως α

ποφαινόμενος ουκ αν τιςείπεΓν τολμήσειεν πλείω γε

νέσθαι τριακοσίων. (10) έπειδήπερ ομολογούμενόν 

έστι διότι και των ελευθέρων και των δουλικών σω

μάτων τα πλείστα συνέβη διαφυγειν είςτήν Μεσσήνην. 

Μέγιστον δέ των προειρημένων τεκμήριον' fil) ούδε-

νος γαρ οντες δεύτεροι των Άρκάδων Μαντινεις ού

τε κατά τήν δυναμό ν οΰτε κατά τήν περιουσίαν, ως 
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voren wilde laten komen. Hoe de inwoners van Megalopolis bij 
het voorlezen van de brief niet toelieten, dat deze tot het 
einde toe werd voorgelezen,, maar de boden bijna stenigden, 
heeft hij bovendien tot hiertoe uiteengezet» Wat er op volg
de en wat de kern is van deze geschiedenis, heeft hij niet 
verhaald evenmin als de lof en de gunstige vermelding van 
de principes, die de moeite van het vermelden waard zijn. 

56 Pol. II, 62: (1) En toch vertelt hij (nl. Phy lar chus) 
hiervan werkelijk achtereenvolgens, dat van de buit van Me
galopolis 6000 talenten in handen vielen van de Lacedaemo-
niërs, waarvan er 2000 aan Cleomenes werden gegeven, zoals 
de gewoonte was. (2) Wie zou zich niet allereerst verbazen 
over het totaal gebrek aan inzicht, waar het de financiële 
middelen en macht van de Griekse mogcnheden betreft?...... 
Want ik bedoel niet in die tijden, waarin door de keningen 
van Macedonië, maar nog meer door de hardnekkigheid van de 
vijanden t.o.v. elkaar de belangen van de Peloponnesus hele
maal de bodem waren ingetrapt, maar in onze eigen tijd is 
het in elk geval niet mogelijk, dat zo1 η grote hoeveelheid 
geld uit heel de Peloponnesus bijeen werd gebracht op grond 
van de goederen zelf zonder de personen mee te tellen, in 
onze eigen tijd, waarin men meent zeer grote welstand te ge
nieten.... (9) Maar in die tijd zou niemand in zijn overdrij
ving kunnen beweren, dat de buit uit Megalopolis zelf meer-
dan 300 talenten bedroeg, (lo) omdat men het er over eens 
is, dat de meeste vrije burgers en slaven naar Messenië wa
ren gevlucht. Het duidelijkste bewijs van het bovenvermelde 
is het volgende: (11) "de'inwoners van Mantinea deden immers 
beslist niet onder voor de Arcadiërs in macht en welstand, 
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αυτός ουτός φησι, έκ πολιορκίας δε και παραδόσε

ως αλόντες ώστε μήτε διαφυγεΓν μηδένα δ ιακλαπή¿аь 

ρφδίως μηδέν, όμως το παν λάφυρον εποίησαν μετά των 

σωμάτων κατά τους αυτούς καιρούς τάλαντα τριακόσια. 

57 Schol» van Maxim. Conf. op Dion. Areop. II, 156 ( ed. 

Cord. Antw. І634): "Η γαρ ρομφαία βαρβαρικόν έστιν δ-

πλον, ως ιστορεί Φύλαρχος. 

58 Pol. II, 63, 1-3: Tc δε συνεχές τοΰτψ τις ούπ 

αν ετι μάλλον θαυμάσειε; Ταύτα γαρ αποφαινόμενος 

λέγει яро τη^ παρατάξεως ηαέραις δέκα μάλισ"α τον 

παρά Πτολεμαίου πρεσβευτην έλθείν άγγέλλοντα προς 

τον Κλεομένη διό^ι ΠτολεμαΓος το μεν χορηγειν άπο-

λέγει, διαλύεσθαι δε παρακαλεΓ προς τον Άντιγονον. 

Τον δ'άκοΰσαν^ά φησι κρΐναι διότι δεΓτην ταχίστην 

έκκυβεΰειν τοΓς ολοις, προ του συνεΓναι τα προσ-

πεπτωκότα τας δυνάμεις, δια το μηδεμίαν υπάρχειν 

εντοΓς ιδίοις πράγμασιν ελπίδα του δυνασθαι μισθο-

δοτε~ν. *Αλλ' ειπερ εξακьσχιλíωv εγκρατής ταλάντων 

κατά το\>ς αυτούς καιρούς, τον Πτολευ.α7ο\ αυτόν ή-

δύνατο ταΐς χορηγίαις ύπερθέσθαι. Προς δε τον Ά ν -

τίγονον, ει μόνον τριακοσίω; υπήρχε κύριος, και λί

αν ικανός ην ασφαλώς ύπουένων τρίβειντον πόλεμον. 

Το δ'άμα μεν πάσας αποφαίνειν τψ Κλεομένειτας ελ

πίδας εν Πτολεμαίψ δια τας χορηγίας, αμα δε τοσού

των χρημάτων αύτδνφάναι κυρ ιον γεγονέναι κατά τους 

αυτούς κα
ι
.ρούς

?
 πώς ου τής μεγίστης άλογίας, ετι 

δ' άσκεψίας έστι σημεΓον; Πολλά δε και έτερα συγ

γραφεί τοοαύτα κα\ κατά τους υποκειμένους καιρούς 

καί, παρ' όλην τή\ πραγματείαν κατατέτακται . 
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zoals Phylarchus zelf zegt, maar hoewel zij overweldigd wa

ren door belegering en verraad, zodat niemand de kans had 

om te vluchten en er evenmin iets gemakkelijk gestolen kon 

worden, kregen zij toch nog in dezelfde tijd een totale buit 

van 300 talenten in handen, de mensen meegerekend, 

57 Schol, van Maxim. Conf. op Dion. Areop. II, I56 (ed. 

Cord. Antw. 1634): De ρομφαία is immers een barbaars wa

pen, zoals Phylarchus beweert. 

58 Pol. II, 63, 1-3· Wie zou zich niet nog meer verba
zen over de hardnekkigheid van zijn beweringen? Want bij die 
mededeling zegt hij, dat ongeveer 10 dagen voor de slag (nl. 
bij Sellasia) de gezant van Ptolemaeus bij Cleomenes aankwam 
met het bericht, dat Ptolemaeus afzag van financiële onder
steuning, maar hem wel aanried zich met Antigonus te ver
zoenen. Na dat gehoord te hebben, zegt Phylarchus, was hij 
van oordeel, dat hij zo snel mogelijk alles op het spel moest 
zetten alvorens de omstandigheden de legers met elkaar de
den slaags raken, omdat hij gezien zijn eigen omstandigheden 
geen enkele hoop had, dat hij het soldij zou kunnen uitbeta
len. Maar als hij in dezelfde tijd in het bezit was gekomen 
van 6OOO talenten, dan kon hij Ptolemaeus zelfs overtreffen 
in financiële middelen. Maar als hij slechts beschikte over 
ЗОО talenten, dan was hij maar al te zeer in staat veilig af 
te wachten en de oorlog tegen Antigonus te rekken. Om aan 
de ene kant te zeggen, dat alle hoop van Cleomenes geves
tigd was op Ptolemaeus om geldelijke steun van hem los te 
krijgen, maar om aan de andere kant te beweren, dat hij in 
het bezit was gekomen van zoveel geld, hoezeer is dit niet 
in strijd met alle regels van de logica, maar is het nog meer 
een bewijs van gebrek aan inzicht? Veel andere inconsequen
te passages heeft men bij deze schrijver kunnen aanwijzen zo
wel wat de onderhavige periode betreft als ook in heel zijn 
geschiedwerk. 
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59 Plut. Cleom. XXVII: <, ...ο.' 0 Άντ'γο^ος, έπ. τιολ-

λή^ αναφερών δυνάυεως προς то^ τΐόλεμον
5
 έξεπίνει 

και κατήθλε . 'rò/ Κλεοϋέ.η, γλ.·σχοώς κ α* αόλ,ς πο-

ρίζοντα '
Τ
ο"ς, ξένο: с μ . σθο ν' κ α'! τροφ^,, τοις πολΓ-

χαι. ς, Έπε\ -άλλα ν ε προς "OL Κλεομέ^ο^ς ò χρόνιος 

ήν',-̂ ων οΐ'κο· πραγιαά
τ
ων άν L στάναω, το^ Άντΰγονον. 

Βάρβαροι γαρ περ-ίκοπτο απόντος και κατέτρεχο
1
. την 

Μακεδο^.'α
4
. , κα^ τότε δ^ πολ.υς άνωθεν 'ΐλλυρ.ίΓ' έμ~ 

βεβλήκει οτρατος, ύφ' ου πορθούμε VGL με •επέμποντο 

τον Άντ'γονο С' Μακεδόνες. Κα?, παρ" ολίγον προ 

της μάχης συ ¿έτυχε ταύτα τα γράμμα ;α κομΐσθην
ι
α
! 

προς αυτό." ά)
ν
. κομ σθέντων ευθύς α,, άπηλθε μακρά 

χαίρει, ν φράσας 'Αχαιούς, 'Αλλ' ή τα μέγιστα τών» 

πραγμάιω; κρ'^ουσα тф πάρα μ'.χρο^ Τύχη ^ηλικαύτην 

άπεδείξατο ρ οπή ν' καιροί κα\ δυ^αμ^ν, ώστε, της μά

χης εν Σελλασι'ςτ γενομένης каь του Κλεομένους άπο-

ßεßλлκóτoς τη ,· δύναμίν «α· την πόλ^", εύθυι., παρ-

εΤνα ь τους κάλοι ν τ ας το j Αν
-1
"'γόνο ν ο 0 κα\ μάλί,στα 

τήν' δυστυχ 'α ν του Κλ ε ομέ νους οίκτροτέραν επο.ησε., 

EL γ Sep τιμέρας δύο μόνας έπέσχε иаі παρήγαγε φυγο-

μαχών, ουκ α, εδέησεν αυτφ μάχης
s
 αλλ' εφ' οLς έ-

βούλετο δυηλλάγη πρδςτους Αχαιούς απελθόντων
1
 -ων 

Μακεδόνων. Νυν δ* ώσπερ ε'ϋρητα̂  δ^α την άχρηματίαν 

έν το̂ .ς οπλοιςτδπα. θέμενος ήναγκάσθη δισμυρ'οις 

ως Πολύβιος φησ , προς τρισμυριΌυς άντοπαρατάξα-

σθα :, с 

XXVIII: Кал θαυμασ-ον μεν εν τψ κ
1
 νδι'νψ παρά

σχω-' εαυτόν στρατηγόν , έκθύμ.οις δε χρτ,σάμενος τοκς 

πολί-'ταις, ού μη ·. ούδε των ξένω^ μεμπτώς άγωνισαμέ-

νων, τψ τρόπψ της οπλισεως κ at
 Τ
ψ βάρε· της οπλί,-
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59 Plut. Cleom« XXVII: ..<>.. Antigonus putte Cleomenes 
door strijd helemaal uit3 omdat hij zijn oorlogsuitgaven, uit 
een ruim budget kon verrichten; want Cleomenes kon maar met 
moeite zijn huurlingen een bescheiden soldij betalen en ook 
de voedseluitdelingen aan zijn burgers waren maar aan de 
krappe kant. Maar in de rest evenwel was de tijd Cleomenes 
gunstig gezind^ omdat de ontwikkeling van de situatie in 
Macedonië de terugkeer van Antigonus vereiste. Want tijdens 
zijn afwezigheid hadden de barbaren Macedonië onder de voet 
gelopen en het vernietigd^ en toen was er juist van het 
noorden uit een groot leger Illyriërs binnengevallen: onder 
druk van de door dezen aangerichte verwoestingen ontboden 
de Macedoniërs Antigonus. Kort voor de strijd werden brie
ven hierover bij hem gebracht; onmiddellijk hierna zou hij ver
trokken zijn en de Achaeërs hun eigen zaken hebben laten op
knappen. Maar het lot, dat de belangrijkste aangelegenheden 
net op het nippertje beslist, bood hem zo'η gunstig keer
punt en zo'n gunstige gelegenheid, dat de boodschappers met 

hun opdrachten voor Antigonus pas verschenen, nadat de slag 

bij Sellasia had plaats gehad en Cleomenes zijn leger en zijn 

stad verloren had» En dit feit vooral maakte de tegenslag 

van Cleomenes nog jammerlijkero Want als hij slechts twee da

gen had kunnen wachten en zijn guerilla-tactiek had kunnen 

rekken, had hij niet tot een veldslag hoeven over te gaan, 

maar had hij na het vertrek van de Macedoniërs een verzoe
ning met de Achaeërs tot stand kunnen brengen op de voor
waarden, die hij zelf wilde. Maar m. werd hij door geldgebrek, 
zoals al verteld is, gedwongen de wapens te laten beslissen 
en 20.000 man op te stellen tegen een overmacht van 30.000 
man, zoals Polybius vertelt. 

XXVIII: Cleomenes toonde zich een bewonderenswaar
dig veldheer in het gevaar en wist zich verzekerd van de 
toewijding van zijn burgers, terwijl ook zijn huurlingen zeer 
verdienstelijk streden, maar hij werd weggedrongen door de 
bewapeningsmethode en de zware druk van de hoplieten-phalanx 
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τικης φ ά λ α γ γ ο ς έ ξ ε θ λ ^ ' β υ Φ ΰ λ α ρ χ ο ς δε κ α ι προδοσία«/ 

γ ε ν έ σ θ α ι φ·ησ\ τ η ν μ ά λ ι σ τ α τψ Κ λ ε ο μ έ ν ε ι ^ α π ρ ά γ μ α " α 

δ ι ε ρ ν α σ α μ έ ν ^ ν , Του γ α ρ Ά , ι τ ι . γ ό ν ο υ - ο υ ς ' l \ X j p : - o ' ъ 

κ α ι ν ο ύ ς Α κ α ρ ν α ν α ς έ κ π ε ρ ! ε λ θ ε Τ ν χ ρ ύ φ α κ ε λ ε ^ σ α ν ^ ο ς 

и а \ κ υ ^ λ ώ σ α σ θ α ι θ ά τ ε ο ο ν κ έ ρ α ς , ε φ ' ου ^ ε ^ α γ α έ ν ο ς 

η ^ Ε υ κ λ ε ί δ α ς Ί T O J Κ λ ε ο μ έ ν ο υ ^ , α δ ε λ φ ό ς , ε ΐ ' ι α ττ;ν 

αλλη>/ έ π \ μ ά χ ^ δ ί ν α μ ι ν εκ ' " ά τ τ ο ν τ ο ς , άπο σκοπτίς θ ε 

ωρών ο Κ λ ε ο μ έ ν η ς , ως ούδαμο'") т а бгАа .ων ' ΐ λ λ υ ρ ι . ω ν 

κ α ι τόόχ' Ά κ α ρ ν α ν ω ν κ α " " ε ~ δ ε ν , έφοβήθτι μ,η ^ ρ ό ς τι 

τ ο ι ο ύ τ ο , α ύ τ ο ΐ ς ó Ά . τ ι γ ο ν ο ς κ έ χ ρ - η ^ α ι » Κ α λ έ σ α ς δε 

Δαμο ' έ λ η ·το\ ^ π \ " ^ ς κ ρ υ π τ ε ι ' α ς τ ε τ α γ υ έ , ο >, ό ρ α ν έ -

κ έ λ ε υ σ ε κα ζ η τ ε ~ , όπως έ χ ε ι ί α κ α υ α νώτο.) κ α \ κ ύ -

κ λ φ τ η ς π α ο α ' - ά ξ ε ω ς « ΤοΓ δε Δ α μ ο τ έ λ ο υ ς - ήν γ α ρ , ως 

λ έ γ ε τ α ι , хргіцаоі π ρ ο τ έ ρ ο υ υ π ' ' Α ν τ ι γ ό ν ο υ δ ι , ε φ θ α ρ -

μένΌι-,- ά μ ε λ ε Γ ^ έ π ε ' ^ ω ν ε ι π ο ν ^ ο ς ως κ α λ ώ ς εχόντων», 

τ ο Γ ς δε σ υ ν ά π τ ο ^ σ ' j εΕ έ ν α ^ τ ' α ς π ο ο σ έ χ ε ι , ν κ α ι τ ο ύ 

τ ο υ ς ά μ ΰ / ε σ θ α ι , π ί σ τ ε ΰ σ α ς έπι τ ο ν Ά ν τ ' γ ο ^ ο ν έ χ ω -

ρ ε ι καΊ, "• ri ρ ύ μ ^ - ω ν π ε ρ \ α υ τ ό ν Σ π α ρ τ ατών ώ σ ά μ ε ν ο ς 

•T!h\ φ ά λ α γ γ α ώ Μακεδόνων ε π \ πέ ,τε τιον σ τ α δ Γ ο υ ς 

υ π ο χ ω ρ ο ύ ν τ ω ν έ κ β α ζ ό μ ε ν Ο - , κ α ι κ ρ α τ ώ ν τ ι κ ο λ ο ^ θ η σ ε ν ο 

Ε ί τ α ;ών περ"), ' c v Ε ύ κ λ ε ' δ α ν ά π ο θ α τ έ ρ ο υ κ υ κ λ ω θ έ ν -

των), έ π ι ο ^ α ς κ α \ κ α τ ' δ ω ν τον κ ' ν δ υ ν ο "Ο^χτ) μο1-

φ ί λ τ α τ ' ά δ ε λ ο έ " ε π ε ν " ο Ι ' χ ^ 5 γ ε ν ν α Γ ο ς ων και π α ι σ1, 

ζηλωτ*ος Σ π α ρ τ ι , α τ ώ , κ α Ι γ υ ^ α ι ξ 4 ' ; ά ο ι Γ δ . μ ο ς " » Ούτω δ ε 

τώ 4 ' π ε ρ \ τ ο ν Ε υ κ λ ε ν δ α 1 ά να', ρ ε θ έ ν τ ω λ ) και τ ώ ν έ κ ε ~ -

θε>1 ως έ κ ρ ά τ ο υ ν έ π ι φ έ ρ ο μ ε νω\ , ^ α ο α ι τ ο μ έ ν ο υ ς ορών 

τ ο υ ς σ τ ρ α τ " ; ώ τ α ς и а і μέ^ ει«, ο ύ κ έ ^ ι τ ο λ α ώ ^ τ α ς , έσψ-

ζ ε ν ε α υ τ ό ν . Ά π ο θ α ν ε ι Γ ν δ ε καΊ των ξ έ ν ω πολ?>οΓ-ς λ έ -

γ ο υ σ ι κα\ Λ α π ε δ α ' - μ ο ν С о и ъ α π α ν τ ά ς πλην» δ ι α κ ο σ ί ω ν , 

έ ξ α κ ' σ χ ι λ ί ο υ ς ο , ' τ α ς · . 
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van zijn vijanden» Volgens Phylarchus is er ook verraad in 
het spel geweest, dat als voornaamste reden een einde heeft 
gemaakt aan de macht van Cleomenes» Want nadat Antigonus 
de Illyriërs en Acarnanie'rs had opgedragen heimelijk een om
trekkende beweging te maken en de andere vleugel te omsin
gelen, waar Cleomenes ' broer Euclidas opgesteld stond, liet 
hij de rest van zijn leger ten strijde gaan^ maar omdat Cleo-
menes vanuit zijn obser vati epost nergens de wapens van de 
Illyriërs en Acarnaniërs zag, werd hij bevreesd, dat Anti
gonus hen voor een dergelijk doel gebruikte. Na Damoteles, 
de bevelhebber van het corps van de κρυπτοί , bij zich ge
roepen te hebben beval hij hem te gaan onderzoeken, hoe de 

situatie in de achterhoede en op de flanken van de slagli

nie was. Maar Damoteles was, naar men zegt, van te voren al 

door Antigonus omgekocht en zei daarom, dat hij zich hierom 

niet bezorgd hoefde te maken, omdat het bij hen wel in orde 

was, maar hij moest letten op de vijanden, die in de voorhoe

de slaags raakten en zich tegen hen verdedigen» Cleomenes 

vertrouwde op zijn inlichtingen en ging op Antigonus af en 

door de stormloop van zijn Spartanen dreef hij de phalanx van 

de Macedoniërs met geweld naar achteren; dezen weken over 
een afstand van vijf stadium terug en hij achtervolgde hen 
zegevierend. Maar vlak daarop stopte hij met de achtervol
ging, omdat Euclidas en zijn manschappen op de andere vleu
gel omsingeld warenj en bij het zien van het gevaar riep hij: 
"Ik heb je verloren, mijn dierbaarste broer, ik heb jou ver
loren, jij, die zo voortreffelijk bent, jij, die bewonderd wordt 
door de Spartaanse jongens en beroemd bent onder de vrou
wen". Toen Euclidas en zijn mannen op deze manier waren om
gebracht en de vijanden na hun overwinning vandaar op de an
dere vleugel afkwamen^ zag Cleomenes, dat zijn soldaten in 
verwarring werden gebracht en niet langer stand durfden te 
houden, waarop hij zich in veiligheid bracht. Velen van zijn 
huurlingen sneuvelden, naar men zegt, en alle Spartanen op 
200 man na; in totaal waren het er 6000= 
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XXIX: Επε*' δ' είς τη^ πόλι,ν άφιΓκετο, 'ο^ς με
4
· 

άπαντήσασι ιω-ι πολ ι τώ
λ
 τιαρ^νει δέχεσθα τον 'Αν»τ»'-

yovc\ . αυτός δ' είπεν εΐ'τε ζών εΐ'τε αποθι·.ν.'ω. . ο 

μέλλον т̂і Σπάρτη συ ,'ο'σε '. ν , τούτο πράξε ν, Όρώ^ 

δε г α ς γυναίκας το"ς μετ' αυτού πεφε.γόσι, προστρε-

χούσας κα\ δεχομένας να δπλα маь т.отЪν ποοσφερού-

σας, αυτός ε'.σηλθε μεν ε'ς τтl̂ ' οι'κ'α- την εαυτοί
0 

της δε παιδισκης, ην ει'χε έλευθεοα^ ούσα^ έκ Με

γάλης πόλεως άνειληφως μετα την "ης γυνα.κο^ τε~ 

λευτήν, ως εΐ'θιστο προσιοΰσης και- βουλομέ П^ ыіо 

στρατεί'ας ηκοντα θεραπεύει ,, ούτε η.εί εκδεδιψη-

κδϋς ύπέμεινεΝ' ού^ε καθΓσα. κεκμηκως , άλλ ' ώσπερ έ~ 

"ύγψα^ε τεθωρακισμένος τών κ
1
 όνων ^ >, ν ι ττ1·. χεΓρα 

προσβα
λ
.ω\ πλάγια» και xò πρόσωπο\' έπ* -ON πήχ. ιν έ-

πιθεΐς κα\ χρόνο ; ου πολύν ούτω δ',αναπαυσας το σώ

μα κα\ τί̂  Ôiavo'q: περιδραμω
4
 απαντάς τους λογισ

μούς, ωρμησε με"
Γ
ά των φίλω. εις το Γύθιον, Κάκε~-

θεν έπ·. βάν τες έπ* aô^c τούτο παρεσκευασμ,ευω^ πλοί

ων άνήχθησανο 

60 Plut. Cleonî  XXX: Ό δ' 'Αντίγονος εξ εφόδου πα

ραλαβών τη; πόλι.ν κ αϊ χοησάμενος το ίς Λ.ακεδα'.μον'-

θί.ς φιλανθρώπως ο » . άνεχώρησεν ήαέρφ τρ'τρ , πυθόμενος 

έ\ Μακεδον ( q. πολύν πόλεμο,- ε', ναι,καΐ πορθεΐσθαι την 

χώρα; ύπδ τω; βαρβάρων, "Ηδη δε и αϊ *ο 'νόσημα κα"-

ειχε\ αύτον , ε ' ς φθίσι. ν έκβεβηκος 'σχυρα-/ κα" κατ-

άρρουν σύντο,ον. Ο·' μη.· απε'"πεν. αλλ αντήρκεσε 

προς τους ο'.κεί'ους αγώνας. δσον έπ* іщ μεγίοτ^ 

καΐ φόνψ πλείστη
 τ
ών βαρβάρων εύκλεέστερον άποθα-

νεΓν, ως μεν ε'κό*-, έστι κ αϊ λέγουσ·, ν оь περί Φύ-
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XXIX: Na zijn aankonibt t e Spar ta r i ed Cleomenes de 
bürge rs., d ie hem tegemoet kwamen, aan Anti gonus de s tad b i n 
nen t e laten; , maar hij zei-, da t hij zel f hetzij levend hetzij 
dood datgene zou doen, wat voor Spar ta he t be^te was° Toen 
hij zag, dat de vrouwen kwamen toelopen naar de soldaten,, 
d i e met hem gevlucht waren, en hun wapens aanpakten en hen 
t e drinken gaven., ging hij naar zijn eigen woning. Daar kwam 
de jonge vrouw naar hem t o e - d i e h i j na de dood van zijn e c h t 
genote bij z ich had genomen -· zij wa^ een vrije vrouw u i t Me
g a l o p o l i s - , zoa ls zij d i t gewoonlijk deed na zijn t e rugkeer 
van een v e l d t o c h t , en wilde hem verzorgen, maar hij kon m e t 
he t geduld opbrengen t e drinken^ hoewel híj van d o r s t v e r 
smachtte,, of om t e gaan z i t t e n , hoe u i tgeput hij ook was, 
maar p r e c i e s , zoals hij daar in v o l l e wapenrust ing stond, . 
legde hij zijn hand dwars tegen een van de z u i l e n e n l i e t zijn 
hoofd op zijn e l leboog ruf ten en na zo zijn lichaam even t o t 
r u s t t e hebben l a t e n komen en na a l l e mogelijke plannen over
wogen t e hebben ging hij met zijn vr ienden op weg naar Gy-
thiurn. Daar gingen zij aan boord van een paar vrachtschepen, 
d i e j u i s t voor d i t doel gereed l agen , en s taken in zee . 

60 P l u t . Oleom. XXX Toen Antigonus de s tad Spar ta bij 
zijn e e r s t e aanval a l ingenomen had, behandelde hij de Lace-
daemoniërs vriendel i jk, . . . . na twee dagen verdween hij weer. 
Want hij had vernomen, dat et een zware oorlog in Macedonië 
gaande was en het land door barbaren v e r n i e t i g d werd. Maar-
hij had bovendien zwaar t e lijden door zijn z i e k t e , d i e z ich 
t o t een e r n s t i g stadium van te r ing en een s t e i k e u i t p u t t i n g 
had ontwikkeld. Hij l i e t evenwel de moed m e t zakken, maar 
h i e l d zich op de been voor d^ gevechten in zijn l and , zodat 
hij na een s c h i t t e r e n d e overwinning en met een g ro te s l a c h 
t i n g onder de barbaren roemvol omkwam, omdat j u i s t door zijn 
geschreeuw i n de strijd een bloedader gesprongen was, zoa ls 
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λαρχον , αύτ^) τ?) περ\ τον αγώνα κραυγή TQ οωμα προσ-

αναρρήξας" ε ̂  δε ιαΐς σχολαΐ'ς ήν ακούει;, οτι βο

ών μετά την νίκην υπό χαράς "'Ω καλής ημέρας!" πλή

θος αίματος ανήγαγε κα\ πυρέξας συ^τόνως έτελε'-

τησε „ 
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het zich waarschijnlijk heeft afgespeeld en dit ook naar de 
mening van de zegslieden van Phylarchus zo is. In de rede-
naarsscholen kon men gewoonlijk het verhaal te horen krijgen, 
dat hij na de overwinning vol vreugde uitriep: "Wat een schit
terende dag"., en dat hij daarop een stroom bloed opgaf en 
na een hoge koorts gekregen te hebben stierf hij. 
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6ла. Aelian. Nat. Anim. VI, 29: ΦύλαρχΟί μίμνηται πα7-

δα ισχυρώς φιλόρνι,θα άετοΰ νεοττον Kaße'ij δωρον και 

τρέφειν τροφτη πο'κι'λ^ και κηδεμο^'αν αύτφ προσφέ

ρει ν πασαν ° ου γαρ τι που ως άθυρμα ες πα'δ'ά«' έ

τρεφε τον opv'i.'j αλλ' ερωμένου δίκη ν η αδελφού νε

ωτέρου, οΰτως αρα ο παΓς του άετοΰ ποοαηθως εΐχεν. 

Και προιώ>. δ^ ο χρόνος ες φ
1
 λ'αν αυτούς έξηψεν αλ

λήλων 'σχυράν. Συνηνέχθτί δε καμε
7
'ν го σώμα 'ον πα'Γ-

δα° καΐ τον άετον παραμένει ν και, νοσηλεύει > τον 

τροφέα,κα^ί καθεΰδοντος μεν ήσυχάζειν, έγpηγopcτo
ъ 

δε παρεστά^αι, άσιτοΰντος δε τροφήν μΓ προσ'εσθα'. 

Έπε\ δε και τc^
,
 β ι cv ο παΐ'ς κατέσιρεψεν, ήκολου-

θησε και ο άετος μέχρι του μνήματος" καομένο'» δε 

εαυτόν ¿
ъ
 τη^ πυραν ένέβαλεν, 

6
1
b Tzetz. Chil. IV, 288: Φύλαρχος νέο ίστορεκ ώς ά

ετον θηράσας εθρέψατο ма\ είθ^σε ' έκείνψ παραμέ

νει ν, ως κα
4
! νοσήσαντά ποτέ τον νέον θεράπευε

1
 ν κα

4
! 

νοσηλεΰειν δεξ CJL, σπο^δί^ συντο νωι άττ̂  " -ou νέου τε-

θνηκότοςδ!; ΉΟΊ πρδς тг jpctv άχθέντος ; άετος συνεί-

πετο ιη έκφορ^ τ̂ ί τούτου, καυθέντο^ "οΰτ ο ! òt πυ-

p'q. καΧ ούτος συνεκαΰθη» Και γυναικ\ δε αετός σύν

τροφος συντεθνήσκει, τψ πόθψ ταύτης ασ'των κα\ τε-

λευτήσας οϋτωο Κα\ Πυρρψ :ης Ηπειρο^ δε τφ βασι-

λει ύπηρχεν ομοι,ος τούτοις αετός, ος έχαιρε " άκού-

ω\ , ει τις προσφθέγξαιτο Πόρρος с Ηπειρώτης ποτέ. 

Κα̂ ι ούτος τεθνηκότοςδέ του Πυρρού συν^εθνησκει εξ 
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H O O F D S T U K VI 

DE FRAGMENTEN ZONDER BOEKGETAL VAN ONZEKERE DATUM 

6la Aelian. Nat. Anim. VI, 29: Phylarchus vertelt, dat 
een jongen, die een groot vogelliefhebber was, een adelaars-
jong als geschenk kreeg en het groot bracht met allerlei 
soorten voedsel en het buitengewoon goed verzorgde; hij bracht 
de vogel immers niet groot als een stuk speelgoed, maar als 
aan een geliefde knaap of een jongere broer, zo was de jon
gen aan de adelaar gehecht. Inde loop van de tijd kregen zij 
een sterke onderlinge vriendschap. Het gebeurde eens, dat 
de jongen ziek was; de adelaar bleef voortdurend bij hem en 
verpleegde zijn verzorger, en wanneer hij sliep, hield de ade
laar zich rustig, maar wanneer de jongen wakker was gewor
den, stond de adelaar naast hem, en wanneer de jongen geen 
voedsel nam, nam ook de adelaar geen voedsel. Toen de jon
gen gestorven was, volgde de adelaar hem tot zijn graf; maar 
toen de brandstapel in gloed stond, wierp hij zich daarop. 

6lb Tzetz. Chil. IV, 288: Phylarchus vertelt, dat een jon

gen een adelaar ving, hem opfokte en hem er aan wende bij 

hem te blijven, en dat de adelaar de jongen, toen deze eens 

ziek was geworden, met buitengewone ijver en behulpzaamheid 

verzorgde en verpleegde; toen de jongen gestorven was en 

naar de brandstapel gedragen werd, volgde de adelaar zijn 

uitvaartstoet, en toen de jongen op de brandstapel verast 

was, liet ook hij zich mee verbrand en. Ook sterft een adelaar, 

die het huisdier van een vrouw is, met haar door geen voed

sel te nemen, omdat hij haar mist, en zo te sterven. Pyrrhus, 

de koning van Epirus, had zo'η zelfde adelaar, die tekenen 

van blijdschap gaf, wanneer hij hoorde, dat men hem toesprak 

als Pyrrhus van Epirus. Na de dood van Pyrrhus- stierf deze 
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άοι^ιας και λιμού, τφ πόθψ τφ εκείνου. Και θερισ-

τήν τ г, ς άειδς έρρύοατο θανάτου, άνθ' ων αύτος έξ-

¿"σωσ- ν' έκ δράκοντος εκείνον.... 

62 Аішпоп. De Diff. Verb., p. 147 (ed. Valck): Χλαμυς και 

χλαΤν-α διαφέρει, καθο δια πολλών απέδειξε Δίδυμος 

εν υτ.ομνήματιΒ Ίλιάδος. Η μεν χλαΓνα ηρωικον φό-

ρημ,α, χλαμυς δε Μακεδόνικοι μετά εξακόσ,,α ετ,η των 

ηρωικών ο\ομασθεΐσα
0
 Σαπφώ πρώτη γαρ μέμνητα

1
 της 

χ\αμΰδος. Διαφέρει ν φησί κα\ τψ σχήμ^г. ,>
 %
 Προσά

γεται 'Αριστοτέλην, Φΰλαρχον, Πολέμωνα. ότι πολύ 

δ ιαοέρουσΊ / » 

6 3 Athen. II, 19, p.43F: Φηλαρχο-^ δε φησι·, έ, Κλει-
Toc¡ είναο κρηνην, άφ ' ης τους πιόντ,ας ουκ άνέχε-

σθοίΐ лг,. ' ου ο "νου ¿δμήνΐ. 

64 Athen. II, 21, ρ.44Β: "Οτι Φΰλαρχός φησι Θεόδωρον 

'ο ΛαριασαΓον ύδροπότην γενέσθα·, τον άλλο
τ
ρίως 

άει roit προς Άντίγονον έσχηκότα τον βασιλέα. 

65 Athen. III, 3, P.73B-D: Φύλαρχος δέ φησ' J' "Ουδέ

ποτε πρότερον εν ούδενί, '
Γ
.οπψ κυάμων Αιγυπτίων οϋτε 

σπαρέντων ου τ' <•'ί σπείρε ιέ τις τικτομένωνε' μη κα-

ιά Αι'γυπτον, έπι του βασιλέως Αλέξανδροι» του Πυρ

ρού дара τον Θυαμι ν ποταμον της έν Ήπείρψ θεσπρο-

υίας εν ε'λει. τινί συνέβη φυηναι . Δυο με,/ ούν ηνεγ-

κέ πως ετη καρπό; εκτενώς και ηϋξησε' του δ' 'Αλεξ,-

ά^δρο
1
) φυλακην επι σττισαντος καί κωλΰοντος ούχ οτι 

λαμβάνειν τον βουλόμενον, άλλα μηδέ προσέρχεσθαι 

προς о̂
4
·' τόπον, ανεξηρανθη το έλος κα,· го λοιπόν 

ουχ ÖTL тЪν προειρημένον ηνεγκε καρπόν, αλλ' ούδε 
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adelaar vlak na hem door gebrek aan voedsel en door honger, 

omdat hij hem miste. Eenandere adelaar redde een maaier van 

de dood als dank voor het feit, dat hij hem van een slang 

had gered.... 

62 Ammon. De Diff. Verb. p.147 (ed. Valck): Χλαμύς en 
χλαιΓ .α verschillen, zoals Didymus door vele voorbeelden 
heeft duidelijk gemaakt in zijn vermelding van het 2e boek 
van de Ilias. De χλα~να is een kledingstuk van helden, de 
χ^,αμύ^ is een Macedonisch kledingstuk en kreeg deze naam 
600 jaar later na de heldenmantels; Sappho maakt immers voor 
het eerst meJding van de χλαμΰς. Ook verschillen zij in 
vorm, zegt hij..... Hij haalt immers Aristoteles, Phylarchus 
en Polemon aan als bewijs, dat zij veel verschillen. 

63 Athen. II, 19, p.43F: Phylarchus zegt, dat er te Cli-

tor een waterbron is en dat zij, die daarvan drinken, de 

lucht van wijn niet kunnen verdragen. 

64 Athen. II, 21, p.44B: Phylarchus vertelt, dat Theo-
dorus van Larissa een waterdrinker is geworden, die het an
ders altijd had volgehouden tegen koning Antigonus. 

65 Athen. Ill, S, p°73B-D: Phylarchus vertelt: "Terwijl 
vroeger nooit op een of andere plaats Egyptische bonen ge

zaaid werden of opkwamen, als men ze zaaide, behalve dan in 

Egypte, gebeurde het, dat zij onder de regering van Pyrrhus' 

zoon Alexander in een moeras bij de rivier de Thyamis in 
Thesprotië in Epirus groeiden. In twee jaar tijds brachten 
zij rijkelijk vruchten voort en groeiden; toen Alexander er 
wachters bij had laten plaatsen en trachtte te verhinderen, 
dat niet alleen de eerste de beste daar ook maar iets van 
wegnam, maar er ook niemand naar die plaats toekwam, droog
de het moeras ook voor de toekomst uit, niet alleen omdat 
zij de bovenvermelde vruchten niet meer voortbracht, maar 

97 



ϋδωρ ει' ποτέ εσχε φαίνεται. Το παρατΛήσιον έγέ^ε-

-ο κ αϊ εν Αίδηψψο Χα,οις γαρ ^ώ^ αλλωχ υδάτυΟ/ ναμά-

τι6\ τι έφάνΐ" ψυχρον ϋδα,ο προ ιέμενον ου πόρρω της 

θαλάσσης» Τούτου πίνοντες CL άρρωστου οΎ
ες τα μέ

γιστα ώφΕλουντο" διό ιολλοί τιαρεγι';οντο κ αϊ μακρό

θεν τψ ϋδατι > ρησόμε voi . OL OUV ":Ο~ βασιΛέως Ά ν -

τ ιγόνου στρατ^γο\ βο^λόιαενοι с ικονομ,ικώ .εροι εΐ ;αι 

διάφορο.' TL έταξαν διδόνα' тс'
1
^ τίνουσ

1
, κ αϊ εκ 

τουτοο άπεξηράνθΉ το ν-αμα. Κα\ έ- Τρι̂ άδ», δε έξου-

σίαν είχον CL βο'υλόυεν"· το\ ποο ^ο~' χρό^ο
4
' τον 

Τραγασαΐον αλα λαυ-βάνεΐ-ν" Λυσι.αάχο > δε τέλος έπι-

βαλόν^ος ήφαν'σθη. Θαυμάσαντο^ bì: και άφέντος τον 

τόπον άτελη πάλι,/ ηύξήθη", 

66 Athen. XII, 31ί р.52бА-С: Κολοφώνιο·, δ', ως φησι 

Φΰλαρχο^, τη ν
1
 άρχ^^ ονες οκληοο^

1 ι-* та~
ъ
 αγωγαΓς, 

έπε\ εις τουφην έςώκε'λαν προς Λυδους φίλίαν και, 

συμμαχία^ ποιήσαμε^
1
 , -л ρ ο ij ε σαν διτΊσπημένοι τας κό-

μας χρυσφ κόσμ^, ως κα
4
 Ξtvoφάvη

ъ
 φησ'ν' 

Άβροσΰνας δε ααθό^τες άνωφελεας πάρα Λ^δών, 

οφρα τυραννικής ήσαν à/ευ στυγερές. 

•̂ εσαν εις άγορη^ παναλουργέα φάρε έχοντες, 

ου με ιούς ωσπερ χιλ1 οι εις έπ'παν„ 

αύχαλεΌί, χαι'τ̂ σι ν άγαλλόμεν' εύπρεπε'εσσ' ν 

άσκτιτοΓς οδμην χρι'μασι δευόμενοι , 

θ"^ω δ' έξελυθησαν δια η̂ν' άκα^ρον μέθη\ ώστε τί

νες αύτων οΰτε άνα~ ίλλο ντα ̂ ο ν ηλι,ον οΰτε δυόμενον 

εωράκασι ν ο Νόμον τ ε εθεντο, ος έτι και εφ ημών η«;, 

^ας aύλητpLδac κα\ Tà_, ψαλ~ρ'ας να\ πάντα τα τοι

αύτα
 Τ
ων ακροάματαJ τα μισθώματα λαμβάνειν άπο πρψ 
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er was zelfs geen water meer te zien, als dit er soms nog 
mocht zijn. Iets dergelijks gebeurde er ook in Aedepsus. Want 
afgezonderd van de andere waterstromen verscheen er een koud 
stroompje, dat zijn water niet ver weg in zee liet uitmon
den. Wanneer de zieken daarvan dronken, hadden zij daar zeer 
veel baat bij; daarom kwamen er velen van heinde en verre om 
van het water gebruik te maken. De veldheren van koning An-
tigonus wilden nogal zuinig zijn en legden de drinkers een 
geldbedrag ter betaling op en daarom droogde de stroom uit. 
Ook in de Troas hadden degenen, die zich in vroegere tijd de 
Tragasische Zee wilden toeëigenen, een overvloed hiervan; 
maar toen Lysimachus hieraan een belasting verbonden had, 
verdween het. Nadat hij uit verbazing hierover de plaats had 
vrijgesteld van belasting, kreeg zij weer water". 

66 Athen. XII, 31j p.526A-C: De inwoners van Colophon 
waren aanvankelijk streng in hun levenswijze, zoals Phylar-
chus zegt, maar toen zij vriendschap en een bondgenootschap 
met de Lydiërs gesloten hadden en daardoor tot weelde ge
komen waren, vertoonden zij zich met gouden decoraties in 
het haar, zoals ook Xenophanes meedeelt: "Toen zij de nutte
loze weelde geleerd hadden van de Lydiërs, gingen zij, zo
lang zij geen gehaat bewind van een tyran hadden, naar de 
markt met kleren, die helemaal in purper waren gedompeld, 
meestal met niet minder dan bijna 1000 man, trots pronkend 
met hun mooie haren, gezalfd met kunstig gefabriceerde par
fums". Zozeer gingen zij door hun nutteloze weelde alle gren
zen te buiten, dat sommigen van hen de zon noch zagen op
komen noch ondergaan. Zij stelden een wet vast, die ook nog 
in onze tijd bestond, dat de fluit- en citerspeelsters en 
alle mensen van dit slag een salaris kregen voor hun optre-
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ηέχρι μ ε σ ο υ σ η ς η μ έ ρ α ς κ α \ μ έ χ ρ ι λ ύ χ ν α ν άφών° άπο δε 

τ ο ύ τ ο υ τ η ν λ ο ι π ή ν ν ύ κ τ α ή σ α ν π ρ ο ς τζ5 μ ε θ ύ ε ι ν . 

67 Diog. Laert. IX, 115: "Ως δ ' ' ΐ τ ι π ό β ο τ ό ς φ η σ ι κ α ι 

Σ ω τ ι ω ν , δ υ ή κ ο υ σ α ν α ύ ι ο ΰ ( Τ ί μ ω ν ο ς ) Δι .οσκουρ ι 'δης Κ ύ 

π ρ ι ο ς κ α \ Ν ι κ ό λ ο χ ο ς " Ρ ό δ ι ο ς και. Εύφράνίωρ Σ ε λ ε υ κ ε υ ς 

Π ρ α ύ λ ο ς τ' από Τ ρ ω ά δ ο ς , ο ς ο ύ τ ω κ α ρ τ ε ρ ι κ ό ς έ γ έ ν ε -

τ ο . κ α θ ά φ η σ ι Φ ύ λ α ρ χ ο ς " σ τ ο ρ ω ν . ω σ τ ' α δ ί κ ω ς ύ π ο -

μ ε Γ ν α ι ως ε π \ π ρ ο δ ο σ · , ^ κ ο λ ά σ θ η κ α 1 . , αηδ^ε λ ό γ ο υ τ ο υ ς 

π ο λ ι ' τ α ς κ α τ α ξ ι ώ σ α ς » 

6 8 Etym. Magri. 205, 35: Β ό σ π ο ρ ο ς " ο . . Ώ ν ό μ α σ ι α ' . δε ά π δ 

' l o ü c o o o Φ ύ λ α ρ χ ο ς δε", ό τ ι ο >, ε ν τ ό ς τ ο υ Ε υ ξ ε ί ν ο υ 

π ό ν τ ο υ ή σ α ; α π ε · . p o i γ ε ω ρ γ ί α ς , ο ί S'è ε κ τ ό ς έ μ π ε ι ρ ο ι " 

δ ι δ κ α \ Β ό σ π ο ρ ο ς έ κ ε ~ ν ο то μ έ ρ ο ς έ κ α λ ε Ί ' τ ο τ ο υ π ε 

λ ά γ ο υ ς , ό τ ι έ σ π ε ί ρ ε τ ο » Τ ί ν ε ς δ ε τ ο υ ς σ τ ε ν ο ύ ς π ο ρ θ 

μ ο ύ ς β ο σ π ό ρ ο υ ς ε ί ρ ή σ θ α ' - » 

69 Hygin» Poet. Astr. II;, 40; De crátera autem hanc h i s t o -
riam Phylarchus s c r i b i t : In Chersoneso. quae conf inis e s t 
Troiae, ubi P r o t e s i l a i sepulcrum statutum conplures dixerunt, 
urbs Elaeusa nomine d i c i t u r . In qua Demiphon quidam cum reg-
naret , i n c i d i t eorum finibus repentina v a s t i t a s et civium i n -
t e r i t i o miranda; qua re Demipbonta permotum ferunt mis i s se ad 
Apol l in i s oraculum quaerentis remedium v a s t i t a t i s . Responso 
autem dato ut quotannis una de nobilium genere virgo d i i s pe-
natibus eorum immolaretur, Demiphon omnium f i l i a s praeter su
as sorte ductas in ter f i c iebat^ usque dum cuidam civium loco 
nobi l i ss imo eorum nato perdoluit inceptum Demiphontis, qui 
negare coepit de sua f i l i a se passurum sor t i r la n i s i eodem 
reg i s f i l i a e essent coniectae . Quo facto rex permotus i l l i u s 
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den van 's morgens vroeg tot midden op de dag en verder tot 
het aansteken van de lampen; daarna lagen zíj de rest van de 
nacht in dronkenschap. 

67 Diog. Laert. IX, 115: Zoals Hippobotus en Sotion be
weren, waren de Cypriër Dioscurides, de Rhodiër Nicolochus 
en de Seleuciër Euphranor aanhangers van hem (ni. van Ti
mon), als ook Praulus uit de Troas, die zo gehard was, zo
als de historicus Phylarchus zegt, dat hem te wachten stond 
dat hij ten onrechte wegens verraad gestraft zou worden, om
dat hij de burgers zelfs geen woord waardig keurde-

68 Etym. Magn. 205j 35: Bosporus; . . . . . Deze is naar Io 
genoemd.... Phylarchus zegt, dat sommigen binnen het gebied 
van de Zwarte Zee onervaren waren met de landbouw, anderen, 
die daar buiten woonden, ervaren; daarom dan ook werd dat 
gedeelte van de zee de Bosporus genoemd, omdat het bezaaid 
werd. Volgens anderen werden de nauwe zeeëngten Βόσπορο ι 
genoemd. 

69 Hygin. Poet. Astr. II, 40: Over het mengvat vertelt 
Phylarchus het volgende verhaal: Inde Chersonesus, die aan 
Troje grenst, waar het graf van Protesilaus zich bevond, 
naar verscheidenen beweerden, ligt een stad met de naam E-
laius. Toen daar een zekere Demiphon heerste, werd dit ge
bied getroffen door een plotselinge vernietiging en een ver
bazingwekkende sterfte onder de burgers; en daarom, zegt 
men, stuurde Demiphon, die hierdoor geschokt was, afgevaar
digden naar het orakel van Apollo om naar middelen tegen de 
vernietiging te vragen. Toen Demiphon echter als antwoord 
gekregen had, dat er jaarlijks één meisje uit de klasse van 
de aanzienlijken aan de huisgoden geofferd moest worden, wil
de Demiphon de dochters van allen, die door het lot gekozen 
waren, doden met uitzondering van zijn eigen dochters j tot
dat het plan van Demiphon een burger van aanzienlijke af
komst met droefheid vervulde en zei niet toe te zullen la
ten, dat zijn dochter door het lot gekozen werd, tenzij de 
dochters van de koning in dezelfde omstandigheden zouden 
komen te verkeren. Hierdoor geërgerd liet de koning zijn 
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filiam sine sorte ductam interfecït. Quod Mdtusius noniine3 

virginis pater^, instanti tempore simulavit se patriae causa 
non aegre ferre factum - potuisset ешлі postea sorte ducta 
nihilominus mterire - , quod paulatim dies regi in oblivio-
nem perduxit. Itaque cum se prope dinicissimum regi viTginis 
pater ostendisset, solenne sacrificium se habeie dixit eum-
que et fil ias eius ad id conficiendum mvitavit, qui nihil 
a l i ter futurum suspicatus filias ante mi sitj ut ipse occupa-
tus in re civili postea venireto Quod cum ex optato Matusio 
accidisset,, filias regis interfecït et sanguinem earum cum 
vino in cratere mixtum advenienti regi pro petione dan ius-
sito Qui cum filias de=,ideraret et quid his factum esse re
scisseti Matusium cum cratere in mare proici iussit . Quo fac
to mare;, quo i Ile est proiectus* memoriae causa Matusium ma
re vocatum est^ portus autem adhuc Crater appellatur. Quem 
antiqui astrologi s tel l is dei'ormarunt, ut homines meminis-
sent, maìeficium neminem temere lucran posse neque oblivio-
nem inimicitiarum fieri solere. 

70 Parthen. Narr» Am. XXV: Κερ"' Φαύ \ λ ου „ ' Ιζ -ορε " Φύ-

λαρχο^ο Φάι^λ-ς δε 'La-vo- праг-Эл ~ ъ ' Αο 'O^ÜL ^ος 

•γυ а> κος „ ο 3 0 ' α ' α т с с с т а ^ Л и f . 0 τ ^ ъ δ α π ε μ π ο -

μ ε ν ο ς π ρ δ ^ α ^ τ ^ , X P J C C ^ε кс\\\· и α* α ο γ 4 ρο ε π η γ -

γ έ λ λ ε Γ ο δώσ<-~ j s • "ε ^ о ά λ λ ο ' δ έ ρ . τ с φ ρ ά ζ ε ι 

έ κ ε λ ε · ζ, ω^ o¿x α μ α ρ T J C O U ^ ν ^ , » Τ^ δ ' a p a ^ ο λ * . , ε ί 

χε тгс-Эсс ό ρ μ ο . -ο 1 - ' 6 ' Γ ε π ε , μ ε ^ ο Ι " ψ 'τί „ Π ρ ο ν ο ι ' -

α ^ ' Αθη α г ^ ρ £ « ρ ^ ' х ^ А с ^ с ^ ' Ε ρ ι φ ύ λ η , -у ε ^ ο ' ε α ι . , 

ή ζ ί ο . ^ε ΐ α ' τ η ^ _ "η , δα,ρεα " ' χ ε " о ФаіААос δ"" τ ά 

τ ε άλλα иагосс^ра, '^ ο ε λ φ ~ ' 7 αθΛαα σ а^а.ре^-αι 

и а і το ορι_:·, Ьіт> u ÒC Ο ^ κ ^ μ σ θ ' ~ ς с ко / * ? ' 

' Ар ' p i a. .O _ ·, yo б о ν μ ̂  T LV'? ε о f ρ ε σL~^ * \ij\r μά-

λα ι τ ε ρ ' π 1 с ο_ о . с 7 5 με α δ* " a " a ^ α ρ α π λ ή σ с . αί-
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dochter doden^ zonder dat zij door het lot was gekozen. Ma-
tusius, de vader van het meisje,, deed,, toen het moment na
derde, net alsof hij deze daad in het belang van het vader
land gemakkelijk verdroeg-zij had immers later evenzeer kun
nen omkomen, wanneer zij door het lot gekozen was - en de 
koning vergat dit in de loop van de dagen langzamerhand. 
Toen de vader vanhet meisje een bijna vriendschappelijke hou
ding tegen de koning had aangenomen, zei hij;, dat hij een 
plechtig offer ging brengen, en nodigde de koning en zijn 
dochters uit hieraan deel te nemen. Zonder te vermoeden, 
dat er iets anders zou gebeuren, stuurde de kening zijn doch
ters vooruit om zelf later te komen, omdat hij druk met zijn 
staatszaken bezig was. Toen dit naar de wens van Matusius 
was gebeurd, doodde hij de dochters van de koning en hij be
val hun bloed, dat in een mengvat met wijn was aangelengd, 
aan de koning bij zijn komst als een drank aan te bieden. Toen 
deze zijn dochters miste en te weten was gekomen, wat er met 
hen gebeurd was, beval hij Matusius in het mengvat in zee te 
werpen. Daarom heet de zee, waarin hij geworpen is, ter her
innering hieraan de Matusische Zee, de haven echter heet 
tot nu toe Crater. Deze hebben de oude astrologen in de 
sterren een ontluisterende reputatie gegeven met de bedoe
ling, dat de mensen er aan zouden blijven denken, dat nie
mand zonder meer voordeel kan halen uit een misdaad en vij
andschap gewoonlijk niet vergeten wordt. 

70 Parthen. Narr. Am. XXV: Over Phayllus. Het verhaal is 
bij Phylarchus te vinden. Phayllus was verliefd op de vrouw 
van Aristón, die de bestuurder van de Oetaeërs was. Hij liet 
haar een boodschap bezorgen, waarin hij beloofde haar veel 
goud en zilver te zullen geven en, als zij iets anders nodig 
had, verzocht hij haar hem dit mee te delen om haar wens in 
vervulling te laten gaan. Zij had een vurig verlangen naar 
de halsketting, die toen in het heiligdom van Athene Pro
noia lag en die van Eriphyle was geweest, zoals het verhaal 
gaat, en deze wilde zij als geschenk krijgen. Naast de andere 
wijgeschenken, die Phayllus te Delphi plunderde, nam hij ook 
het collier mee. Toen het collier naar het paleis van Ari
stón was gebracht, droeg de vrouw het sieraad enige tijd en 
was overal beroemd, maar daarna overkwam haar iets derge-

103 



τίρ πάθος συνέβη των περΥ την Ερυφύλην -γενομένων. 

0 γαρ νεώτερος ^ων ULÓÓV αύτίΐς μανει.ς την οίηίαν 

υφηψε και την τε μητέρα κα* τα πολλά των κτημάτων 

κατέφλεξεν. 

71 Parthen. Narr. Am. XXXI: Περ\ Διμο'του. ΊστορεΓ 

Φυλαρχοςο Λέγεται δε και Διμοιτην αρμόσασθαι. μεν 

Τροιζηνος τάδελφοΟ θυγατέρα Ευωτιιν' α'σθανόμενον 

δε συνουσαν αύτην δια σφοδρον έρωτα τάδελφψ δηλώ-

σαι τψ Τροιζηνι. ϊην δε δι,ά ^ε δέος κα\ αίσχΰνην 

άναρτησαι αύτην πολλά πρότερον λυπηρά καταρασαμέ-

νην τφ αιτίφ της συμφοράς. Ενθα δη τον Δι,μοίτην 

μετ' ού πολυ^ χρόνον έπιτυχεΐν γυναικ\ μάλα καλ^ 

την δψιν υπό των κυμάτων έκβεβλημέν-g και αυτής εις 

έπιθυμι'αν έλθόντα συ/είναι. 'Ως δε ηδη ενεδίδου το 

σώμα δια μήκος χρόνου, χωσαι αύι̂ ί μέγαν τάφον νπχι 

οϋτως μΥ] άν'.έμενον υπό του πάθους έπικατασφάξαι αυ

τόν . 

72 Phot. s.v. ο "κουρον οφι ν: Τον τής Πολιάδος φύ

λακα' κα\ Ηρόδοτος. Φυλαρχος δε αύτου δυο. 

73 Phiynich. Eel. 397: Καθώς" Γάιός τις Άρεθοΰσ^ος 

γραμματικός εφασκε δόκιμο^
1
 είναι τουνομα" κεχρή-

σθαι γαρ αύτφ Φύλαρχο^° "'Ω του μάρτυρος ως οίκο

θεν επαγόμενουος ούδε Θουκυδίδου ήκουσε λέγοντος
0 

Καθο δεΓ εις Σικελιαν πλεΓν", άλλ ' ού καθώς. Και το 

καθα δόκιμον. 

74 Plut. Candil. ΧΙΧ:Τφ εβδόμη φθίνοντος, περ\ ην 

δοκει" κ αϊ το "Ίλιον άλαίναι , Θαργηλιώνος, ως "Εφο

ρος κα
4
ι Καλλισθένης κα\ Δαμαστής κα\ Φύλαρχος ιστο
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lijks als Eriphyle overkomen was. Want haar jongste zoon werd 

waanzinnig en stak het paleis in brand, waarbij zijn moeder 

en haar meeste bezittingen in de vlammen omkwamen. 

71 Parthen. Narr. Am. XXXI: Over Dimoetes. Het verhaal 

is afkomstig van Phylarchus. Men zegt, dat Dimoetes een ver

houding had met Euopis, de dochter van zijn broer Troezen; 

toen hij merkte, dat zij in heftige liefde ontbrandde, wan

neer zij met hem samen was, maakte hij dit aan zijn broer Troe

zen bekend. Uit vrees en schaamte hing zij zich op na eerst 

de schuldige aan haar ongeluk veel ellende te hebben toe

gewenst. Toen ontmoette Dimoetes niet lang daarna een zeer 

mooie vrouw, die door de golven aan land gespoeld was, en 

na hevig op haar verliefd te zijn geworden had hij sexueel 

contact met haar. Toen zijn lichaam op de lange duur krach

teloos werd, richtte hij voor haar een grote graf heuvel op 

en aldus zonder van zijn hartstocht bevrijd te zijn doodde hij 

zich zelf daar op. 

72 Phot. s.v. ουκουρον 'όψιν: De wachter van Polias; 

ook Herodotus zegt dit; Phylarchus zegt, dat daar twee slan

gen zijn. 

73 Phrynich. Ecl. 397: Καθώς: Gaius, een Arethusische 
grammaticus, beweerde, dat dit woord aanneembaar was; want 
Phylarchus heeft dit gebruikt : "Ach, wanneer iemand als ge
tuige van huis weggaat, die zelfs Thucydides niet heeft ho
ren zeggen: "Zoals (καθό ) men naar Sicilië moet varen", 
maar niet καθώς. Ook καθά is aanneemlijk. 

74 Plut. Camill. XIX: Op de 7e van de tweede helft van 

de maand Thargelion, op welke dag ongeveer Ilium schijnt te 

zijn, zoals Ephorus, Callisthenes, Damastus en Phylarchus 
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ρ ή π α σ ι ν ο 

75 Plut . Demosth. XXVII: Έ 6 ' ' A t M a ô Гс κ α ι Α ο ι δ ο ρ Γ α ν 

^οΊ Π υ θ ί ο ' κ α ΐ τ ο Γ Δ η μ ο σ θ ί / ο υ ς γ ε ν ε τ θ α ι u p ò s α λ λ ή 

λ ο υ ς ε','ρΉΗεν с Φ ύ λ α ρ χ ο ^ ε І >-Л-паі'с ~oô μ ε ν υ π έ ρ 

τών Μ α π ε δ ό ^ ω ν , τ ο υ δ υ π έ ρ "ών Ε λ λ η ν ω λ έ γ ο ν τ ο ς ο 

Aéyciai δε ' ò v u è / Π υ θ έ α ^ ε ' π ε ί , ν с „ L , π α θ ά π ε ρ ο ί -

κ ί α ν , ε ι ς ην ό ν ε - Ο ν ε ' σ φ έ ρ ε τ α ι γ ά λ α , κ α κ ό ν τ , π ά ν 

τ ω ς έ χ ε ι , ν ο μ ' ζ ό μ ε ^ ο „ cjx^ noi тб^ ά ν ά γ κ 1 " ν ο -

σ ε Γ ν , ε ι ς η ; Α θ η ^ α ' ω ^ π ο ε σ β ε α ι :αραγ ' \. f τ α ι . Τον δε 

Δ η μ ο σ θ έ ν η 4 Γ ύ ρ ε ψ α ' το παράδε{ уцз. φτίσα1 ' α , κ α ι ο 

γ ά λ α ~ο ο^ε с εφ υ γ υ ε ^ κ α ^ ^ Ο ' ς Α θ Τ ν α ' ο ι ς ε л ι 

σ α τ η ρ ' ^ π α ρ α γ ' ε σ θ α ι ,(L^ ν ο σ ο υ ν τ ω ν . 

76 P lut . Them. XXXII: Ka" "ácpcy u? a ' V o u λ α μ π ρ ό ν 

ε j ""г) ά γ ο ρ ^ Μ α γ ν η τ ε : ε χ ο υ σ ττερ* δ ^ -05' λ ε ι ψ ά ^ ω 4 

ο ΰ τ ' Ά ν δ ο κ ί δ τ ) π ρ ό σ ε χ ε a ^ ^ c ε τ ψ Προς T O Ì ; S έ -

τ α ^ ρ ο υ 0 λ έ γ ο ^ τ . . φ α ΐ ρ ά σ α ν ^ α ς τ α λ ε ' ψ α ν α δ , α ρ ο ΐ ' ψ α ι 

τ ο υ ς ' ΑθηναΐΌι. <_. . . , .. Τ ε Φυλαοχο^, α,σπεο εν . ρ α γ ψ -

δ ι q. т-с ι σ τ ο ρ ' α ^о э сС μ η χ α ν ή α ρ ά ς κ α \ π ρ ο σ α γ α γ ω ν 

Ν ε ο χ λ ε α TLVO ^ α \ Δ-πυοτολ' , υ ' ο ί ς Θ с μ υ σ τ ο κ λ έ ο ^ ς , 

a y í w a β ο ύ λ ε ~ α ι и νειΓν να"1 π ά θ ο ς , ó O J O ' άν ό τυχών/ 

ά γ ν ο η σ ε ι ε / οτι π έ π λ α σ ' α ι » 

77 P lut . De Alex. Fort. I l , 11, p.342D: 'Ей " о ъ ^ о ' ) δ о -

έ β α ι ν ε ( ! ' A λ έ ε a v δ o c ^ . Ί , ω ς u ε ^ Φ ΰ λ α ρ χ ο ς φησ· ^, ή μ ε -

ρ ω . " ρ ι ά κ ο '^' εχ^. έ φ ό δ ο . 

7 8 P lut . De I s . e t Os. XXIX, po362BC: Ου >àp ά ξ ι ο ν 

π ρ ό σ ε χ ε > - о ^ Φ ρ ' γ ' ο ι ' ; γ ρ ά μ μ α σ ι , ε , о і ъ λ ί γ ε - * α ι 

Χ ά ρ ο π ο ς με τ ο υ Η ρ α ^ λ ^ ο υ ς γ ε ν έ σ θ α ι θυΎ(ί( τηο Ι σ ι ς , 

Α ί α κ ο υ δ ε "του < H p a м λ έ o υ ь - Τ^οών° ο ύ δ ε Φ υ λ ά ρ χ ο υ μ-η 

κ α τ α φ ρ ο ν ε 7 ν γ ρ ά φ ο ν ο ^ . , о т . π ρ ώ τ ο ς Р І Ъ Α ΐ ' γ υ π τ ο ν ε ξ 
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beweerd hebben., ingenomen. 

75 Plut. Demosth. XXVII: Phylarchus heeft beweerd^ dat 
er in Arcadie tijdens een vergadering een scheldpartij is ont
staan tussen Pytheas en Demosthenes, terwijl de een in het 
belang van de Macedoniërs, de ander in het belang van de 
Grieken het woord voerde. Pytheas zou gezegd hebbens dat, 
zoals wij menen, een huis, waarin ezelinnemelk wordt binnen
gebracht, in elk geval enig onheil in zich bergt,, evenzo 
ook een stad iets moet mankeren, waarin een delegatie Athe
ners zijn intrede doet; Demosthenes keerde het voorbeeld om 
door te zeggen, dat ezelinnemelk goed is voor de gezondheid 
en de Atheners verschijnen om de zieken te redden. 

76 Plut. Them. XXXII: Een schitterend grafmonument van 
hem bevindt zich op de markt van Magnesia; wat zijn stoffe
lijk overschot betreft loont het niet de moeite te letten op 
wat Andocides in zijn redevoering tot zijn vrienden zegt, nl." 
dat de Atheners zijn gebeente hebben opgespoord en verspreid 

., en wat Phylarchus zegt, omdat hij in de geschied
schrijving bijna een kunstmiddel aanwendt als in een trage
die, en Neocles en Demopolis als de zonen van Themistocles 
ten tonele voert, want hij wil opschudding en πάθος ver
wekken, maar zelfs de eerste de beste zou kunnen inzien, 
dat dit verzonnen is. 

77 Plut. De Alex. Fort. II, 11, p.342D: Vervolgens stak 

Alexander over, zoals Phylarchus beweert, met voedsel voor 

30 dagen. 

78 Plut. De Is. et Os. XXIX, p.362BC: Het is immers niet 
de moeite waard te letten op de Phrygische geschriften, 
waarin gezegd wordt, dat Isis de dochter is van Heracles' 
zoon Charops, en Typhon de zoon van Heracles' zoon Aeacus; 
en evenmin moet men Phylarchus hoog aanslaan, omdat hij 
schrijft, dat Dionysus als eerste twee runderen van Indie 
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'Ινδών
1
 Διόνυσος ηγαγε δύο βοΰς, ων ην τψ μί: ν- Άπις 

δνομα, τφ δ' 'Οσιρις. Σάραπις δ δνομα του το παν 

κοσμουντός έστι. πάρα τα σα ίρε ι ,
 s
 ö καλλυνε Lν τινές 

καί, κόσμε"'./ λέγουσ„ν. 'Άτοπα γαρ ταύτα τον Φυλάρ-

χου" πολλψ δ άτοπώτερα τα τόο
ν
 λεγό^τω' , ουκ είναι 

θεον τον Σάραπιν, άλλα τη
ν
 "Απιδος σορδν,.,. 

79a Plut, Quaest. Conv. V,, 7, 1, p.680E; Καίτοι, τους γε 

περ\ τδν Пб то
-
,. οίκουντας πάλαι θιβεΤς προσαγορευ-

ομίνους ιστορεί Φύλαρχος ου παιδίοις μόνον, άλλα 

κα\ τελείοις δλεθρίοι.ς ε^ναι
 0
 κα\ γαο το βλέμμα καί. 

την άναπνοτιν και την διαλεκτον αυτών παραδεχόμενους 

τήκεσθαι και νοσεΤν" ησθοντο δ'ώςεοικε το γιγνό-

μενον οι* μιγάδες, ο'κ£
7
ας έκε~θεν ώνίους έξάγον-

τες. 

79b Plin= Nat. Hist . VII,, 17". Phylarchus et in Ponto Thibi-
orum genus multosque a l ios eiusdem naturae, quorum notas t r a 
d i i in a l t e r o oculo geminam pupillam,, in a l t e r o equi ef figiem, 
eosdem praeterea non posse mergi ne veste quidem degravatos. 

80 Porphyr. De Abst. I I , 56: Φύλαρχος δε κ ο ι ν ώ ς π ά ν -

τ α ς τ ο υ ς ' Έ λ λ η ν α ς π ρ ί ν επί π ο λ ε α ί ο υ ς έ ξ ι έ ν α ι αο-

θ ρ ω π ο κ τ ο ν ε ί ν ι σ τ ο ρ ε Γ . 

81 Schol. Pind. Nem. IV, 81: Φύλαρχός φησι Θ έ τ ι ν προς 

Ή φ α ι σ τ ο ν έλθε~ν ε ί ς τ ο ν "Ολυμπον, όπως ' Α χ ι λ λ ε ι ό 

πλα κ α τ α σ κ ε υ ά σ ω ; τον δε π ο ί η σ α ι. Ερωτικώς δε έ χ ο ν 

τα τον ' Ή φ α ι σ τ ο ν ιης Θ έ τ ι δ ο ς , ου φά^αι αν δώσειν 

α ύ τ η , ε ι μη αύτφ π ρ ο σ ο υ ι λ η σ α ι . Τη^ δε αύτψ υ π ο σ χ έ -

σθαι , θ έ λ ε ί ν μ έ ν τ ο ι ό π λ ί ζ ε σ θ α ι , όπως 'ίδη ε ί α ρ μ ό 

ζ ε ι α έ π ε π ο ι ή κ ε ι , όπλα τψ ' Α χ ι λ λ ε ι * ισην γαρ αύτην 
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naar Egypte heeft gebracht, waarvan het een de naam Apis 

had, het ander Osiris. Sarapis., de naam van degene, die het 

heelal ordent, hangt samen met σα'ρε ι > (^vegen), zoals 
sommigen reinigen en ordenen noemen. Deze veronderstellin

gen van Phylarchus zijn dwaas; maar nog veel dwazer zijn de 

veronderstellingen van degenen, die beweren, dat Sarapis 

niet tot de goden behoort, maar de urn van Apis is (σορός ) o o . 

79a Plut. Quaest. Conv. V, 7} 1? po680E: Phylarchus ver
telt toch, dat degenen, die in de omgeving van de Pontus 
wonen, vanouds met de naam Thibiërs genoemd, niet alleen 
voor kinderen, maar ook voor volwassenen rampzalig waren; 
want wanneer men geconfronteerd werd met hun blik, hun adem 
en dialect, kwijnde men weg en werd men misselijk; de half
barbaren bemerkten, naar het schijnt, wat er daar gebeurde, 
en voerden hen daarvandaan mee als slaven en koopwaar. 

79b Plin. Nat. Hist. VII, 17: Phylarchus vertelt, dat in de 
Pontus het ras van de Thibiërs woont als ook vele anderen 
met een dergelijke natuur, wier kenmerken, naar hij ons over
levert, een dubbele pupil in het ene oog en de afbeelding 
van een paard in het andere oog zijn, en bovendien kunnen 
deze zelfde mensen niet verdrinken, zelfs niet als zij zwaar 
beladen zijn met kleren. 

80 Porphyr. De Abst. II, 56: Phylarchus vertelt, dat al
le Grieken in het algemeen mensenoffers brachten, voordat 
zij tegen him vijanden oprukten. 

81 Schol. Pind. Nem. IV, 81: Phylarchus zegt, dat Thetis 
naar de Olympus naar Hephaestus ging met de vraag een wapen
rusting voor Achilles te maken, en hij deed dit. Omdat He
phaestus verliefd was op Thetis, weigerde hij haar de wapen
rusting te geven, als zij niet met hem in intiem contact zou 
treden. Zij beloofde hem dit, maar eerst wilde zij de wapen
rusting, die hij gemaakt had, aandoen om te zien, of deze 
Achilles zou passen; want zij had dezelfde maat als haar 
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έκείνψ είναι ο Του δεπαραχωρήσαντος οπλισαμένην την 

θέτιν φυγεΓν, τον δε ου δυνάμενον καταλαβεΓν σφύ-

ραν λαβείν κοά πατάζαι είςτο σφυρον την Θέτι,ν° την 

δε κακώς διατεθεΐσαν έλθεΓν εις θετταλίαν και ία-

θηναι έν τρ πόλει τη άπ' αύτης θετιδείψ καλούμενη 

ταύτη» 

82 Schol. Soph. C.C. 39: Φύλ,αρχός φησι, δύο αύτας (τας 

Εύμενίδας) είναι, τά τε Άθήνησιν αγάλματα δύο* Πο

λέμων δε τρεΓς αύτάς φησιν. 

83 Zenob. Prov.VI, 13: Τας έν τη φαρέτρα ψηφίδας" 

Φύλαρχόςφησι τους Σκυθαςμέλλοντας καθεύδει ν αγειν 

την φαρέτραν, κα\ ει μεν άλύπως τύχοιεν την ημέραν 

έκείνην διαγαγόντες,καθίέναι εις την φαρέτραν ψη

φίδα λευκήν" ει δε όχληρως, μέλαιναν. 'Επ\ τοίνυν 

τω^ αποθνησκόντων εκφέρει ν τας φαρέτρας και άριθ-

μεΐν τας ψήφους" και ει εΰρεθεΓησαν Τΐλει'ουςαο λευ-

καί, εύδαιμονίζει ν τον άπογενόμενον„ Όθεν παροι-

μιασθηναι την άγαθην ημω
-
' ημέραν λεγόντων των εκ 

της φαρέτρας είναι. Και Μένανδρος δέ φησι έν Λευ-

καδίς: τ^ν άγαθην ημέραν λευκήν καλείσθαι. 
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zoon. Na zijn toestemming deed Thetis de wapenrusting aan en 
ging er vandoor, maar omdat hij haar niet kon inhalen, greep 
hij een hamer en trof Thetis daarmee tegen haar enkel; ter
wijl zij er slecht aan toe was«, kwam zij in Thessalië aan en 
werd genezen in de stad, die naar haar Thetideum werd ge
noemd . 

82 Schol. Soph. O.C. 39: Phylarchus zegt5 dat er twee 
Eumeniden zijn, en twee beelden van hen staan er te Athene; 
Polemon zegt, dat er drie zijn« 

83 Zenob. Prov. VI, 13: De kiezelsteentjes in de pijlko
ker; Phylarchus zegt, dat de Scythen, wanneer zij gingen sla
pen, hun pijlkoker meenamen, en als zij toevallig die dag zon
der verdriet hadden doorgebracht, gooiden zij een wit steen
tje in de pijlkoker; maar als zij een lastige dag hadden ge
had, een zwart steentje. Bij hun dood nam men de pijlkoker 
mee en telde de steentjes; en als men ontdekte, dat de wit
te steentjes het talrijkst waren, .dan prees men de zoon van 
de overledene gelukkig. Daarom drukt men onze voorspoedige 
dagen in een spreuk uit, wanneer men zegt, dat zij uit de 
pijlkoker afkomstig zijn. Ook Menander zegt in zijn Leucadia, 
dat onze voorspoedige dagen wit worden genoemd. 
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84 Athen« XIV, 445 ρ·6390: Κ ψ ο ι δ έ τ ο υ ν α ν τ ί ο ν δ ρ ω σ ο ν , 

ώς ι σ τ ο ρ ε ί Μ α κ α ρ ε ΰ ς εν τ ρ ί τ ψ Κψακων° ό τ α ν γ α ρ τ ^ 

Hpq: θ ύ ω σ ι ν , δ ο ύ λ ο ι ου π α ρ α γ ί ν ο ν τ α ι επί. τ η ν ε ύ ω χ ί -

αν„ Δ ι ό мачі Φ ύ λ α ρ χ ο ν ε ί ρ η κ έ ν α ι " 

* σ ο υ ρ ι ι ^ μ ο υ ν ο ι μ ε ν ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι ι ε ρ ο ε ρ γ ο ί , 

ά ν δ ρ ά σ ι * π ρ ο σ κ ε ι ν ο ι σ ι ν ε λ ε ύ θ ε ρ ο ν α μ α ρ έ χ ο ν τ ε ς " 

δ ο ύ λ ω ν δ ' ο ϋ τ ι ς π ά μ π α ν έ σ έ ρ χ ε τ α ι ο ύ δ ' r i ß a u d v . 

85 Schol. Veron. Verg. Aen. IV, 146: Scaurus: Crêtes, quia 
responso accepte ex insula Creta profec t i esse e t ducem secu-
t i Delphum Phocidam tenuisse dicuntur adque ab eo se Delphos 
nominasse, ut Philarchus a i t . 
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H O O F D S T U K VII 

ONZEKERE EN TWIJFELACHTIGE FRAGMENTEN 

84 Athen. XIV, 44j P.639D: De inwoners van Cos doen het 

tegenovergestelde, zoals Macareus vertelt in het 3e boek 

van zijn Geschiedenis van Cos; want wanneer zij aan Hera of

feren, komen er geen slaven om zich te goed te doen aan het 

offervlees. Daarom dan ook heeft Phylarchus gezegd: "Bij de 

*σουρΐ'^ (?) verrichten alleen de vrije mannen heilige han

delingen, die de dag der vrijheid kennen* ανδράσι προσ-

κε ι VOL σι ν (?); geen enkele slaaf of jongeling komt bin

nen (in het heiligdom?) 

85 Schol. Veron. Verg. Aen. IV, I46: Scaurus: Omdat de 
Cretensers, naar men zegt, na een orakel gekregen te hebben 
van het eiland Creta vertrokken zijn en hun leider volgend 
te Delphi in Phocis terechtgekomen zijn en zich daarom Del-
phiërs genoemd hebben, zoals Phylarchus zegt. 
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C O M M E N T A A R 



TESTIMONIA 

l Over de geboorteplaats van Phylarchus bestaat geen 

enkele zekerheid» Τ 2 bewijst m e t per sé zijn Atheense af-
komst;, maar hoogstens, dat hij zich - in zijn piooemium? ~ 
een Athener noemdeo Bij Plin. N,H. XXXV, 134 - "Athenion 
schilderde in de tempel van Eleusis een phylarchus'1 - wordt 
de leider van een ср„Л^ bedoeld. Aan de andere kant geeft 

de door Witkowski geponeerde stellingj dat Phylarchus Athe

ne helemaal niet gekend heeft 47) en hier niet geschreven 

heeft 48), m e t veel overtuiging. Volgens Walbank schreef 

Phylarchus zijn 28 boeken Histoiiae te Athene na de dood van 

Antigcnus Doson
5
 dus na 221» 

Een andere lezing vermeldt, dat Phylarchus te Naucratis, 

de + 650 gestichte Griekse kolonie in de Nyldelta^ geboren 

is- Volgens Witkowski zou hij evenmin zijn werk hier geschre

ven kunnen hebben. Witkowski verwijst hierbij naar F 40
5
 maar 

eerder zou Plut. Cleom. XXXIII v.v« ever het verblijf van 

Cleomenes in Egypte zijn aan te voeren» Het op Phylarchus 

teruggaande slot van het leven van Cleomenes toont een dui

delijk vijandige tendens t.o.v. Ptolemaeus IV. 

Volgens Kroyman zou Phyldrchu-> van Naucratis naar Athene 

verhuisd zijn; te Naucratis zou hem beslist niet toegestaan 

zijn zijn kritiek op de Ptclemaeën of zijn verheerlijking van 
Cleomenes te schrijven. Phylarchus genoot niet de mildheid 
van Ptolemaeus, noch aan het hof noch in het Museum, maar 
hij woonde blijkbaar te Naucr^tis, waar hij geïsoleerd leefde, 
omdat hij een vreemde schnjvet was met revolutionaire asso
ciaties. Na de mislukte cp^tand van Cleomenes was Alexan
drie niet de geschrkste plaatsomde Spartaanse revolutie te 
verheerlijken. 

De lezing van Sicyon als zijn geboorteplaats wordt gesteund 
door Brückner, die reeds, vroeger meende, dat hij door het 
opkomen van de Achaeïsche Bond eerst naar Athene, vervol
gens naar Naucratis is uitgeweken. Het iз mogelijk, dat F 54 
over de terechtstelling van Aristcmachus hiermee in over

eenstemming is. Maar als Phylarchus werkelijk uit Sicyon af

komstig zou zijn geweest, dan had Polybius in zijn verbitter

de polemiek ongetwijfeld niet nagelaten Phylarchus voor de 

voeten te werpen^, dat hij als landgenoot van Aratus zo'n vij

andige houding t.o.v. hem m zijn geschiedwerk had aangeno

men. Misschien is in de latere antieke overlevering de ge

boorteplaatsvermelding van Sicyon juist uit deze persoon-
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lijke tegenstelling ontstaan tussen Phylarchus en Aratus en 
voortgekomen uit de nauwkeurige kennis van Phylarchus van 
de gebeurteni5sen bij de inname van Sicyon dcor Aïatus, zo
als uit zijn werk blijkt. 

De meest waarschijnlijke veronderstelling is. dat Phylar
chus een Athener is, mogelijk geboren in Naucratis of elders 
in Egypte, zoals Kroyman vermeldt. 

Over het iuiste geboorte- en sterfjaar van Phylarchus is 
op geen enkele manier zekerheid te verkïijgen.. De docr Africa 
gestelde, maar onbeantwoorde vraag, of 272 - het jaar van 
Pyrrhus' invasie in Sparta - tevens het geboortejaar van 
Phylarchus is, lijkt mij om twee redenen ontkennend beantwoord 
te moeten worden. Ten eerbte had Phylarchus de bedoeling 
het geschiedwerk van Hieronymus van Cardia en Duris van Sa-
mos voort te zetten, die tot de periode van Pyrrhus waren 
gekomen* Ten tweede greep hij deze gelegenheid aan om zijn 
bewondering voor zijn favoriete staat Sparta tot uitdrukking 
te brengen. 

Een terminus ante quem voor zijn sterf jaar is misschien af 
te leiden uit Pol. XV, 34^ l? waar Phylarchus niet vermeld 
wordt als een van de sensatieschrijvers, die de wanorde in 
Egypte beschreven na de dood van Ptolemaeus IV. Hieruit mag 
men veilig opmaken, dat hij ± 203 niet meer in leven was. 
Phylarchus zou het beslist niet nagelaten hebben melding te 
maken van de dood van degene, die zijn held Cleomenes in ge
vangenschap had gehouden en in feite de oorzaak was van de 
dood van de Spartaanse koning. 

Wat "De Geschiedenis van Anti ochuь_en Eumene5 van_Perga-
mon" betreft, dit kan een latere voortzetting van zijn hoofd

werk zijn, die zich tot Kiein-Azië beperkte, of een afzon
derlijke titel van een deel van zijn werk. Het is waarschijn
lijk geen monographie, omdat de dubbele benaming monographi
sche elementen uitsluit,, aldus Kroyman. Gaat het om Antio-
chus II Theos (201-240) en Eumenes I (202-240) cf om An-
tiochus III de Grote (223-1&7) en Eumenes II (198-159) ? 
In tegenstelling tot de korte oorlog tussen Anticchus I en 
Eumenes I (263-262)3 door Eumenes I begonnen om volledige 
onafhankelijkheid van Syrié te verkrijgen en eindigend in een 
nederlaag van Antiochus I bij Sardes, weet men niets over 
vijandige of vriendschappelijke relaties tussen beide niet 
onbelangrijke vorsten. Aan de andere kant is deze oorlog be
slist een gebeurtenis, die Phylarchus heeft kunnen behan
delen in de periode 272-220. In navolging van Susemihl stelt 
Hansen Antiochus II voor als de tegenstander van Eumenes 1. 
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Maar omdat Phylarchus Antiochus II afschildert als een dronk
aard, zou zijn vader een waardiger tegenstander van de Per-
gameense rebel kunnen zijn 49)° De meest voor de hand lig
gende verklaring is., dat dit een digressie is m.bot. Antio
chus I Soter en Eumenes I. Met het ocg op de terminus ante 
quem van het sterf jaar van Phylarchus lijken mij Antiochus III 
en Eumenes II niet in aanmerking te komen voor deze excur
sus. "De Geschiedenis van Antiochus en Eumenes van Perga-
mon" kan ook een latere aanvulling op zijn hoofdwerk zijn ge
weest. 

Het Mythisch Uittreksel kan als een korte sagengeschiede-
nis beschouwd worden. Er zijn geen fragmenten van bewaard. 
Ten onrechte heeft men getracht F 15 en l8 hierin te be-
trekkenj maar toch horen deze in de Historiae thuis, die 
wel meer mythische excursus geven. Het is niet onmogelijk, 
dat het bij de Αγραφα om legendarisch-hi stonsche overle
veringen ging., die tot nog toe niet literair waren vastge
legd en door Phylarchus uit mondelinge traditie bijeen waren 
gebracht. Bovendien had hij een sterke neiging om van ver
schillende sagen afwijkende opvattingen naar voren te bren
gen 50). Van de desbetreffende fragmenten zonder boekgetal 
is het mogelijk; dat ze uit het Mythisch Uittreksel stammen 
of een uittreksel van de Historiae zijn. 

"De Verschijning van Zeus" kan niet de oorspronkelijke ti
tel zijn geweest van het derde afzonderlijke geschrift van 
Phylarchus. Er is duidelijk een epiphanie van een god be
doeld. De veronderstelling, dat plaats of aanleiding zijn 
weggevallen, is omslachtiger dan de verandering in των ε-
πκράνίειων Cultus-hi stori sehe belangstelling van Phylar
chus is wel meer te vinden Si)» Maar er is geen woord te 
vinden over een Zeus-cultus. 

Volgens Lucht zijn de "0|̂ tdd<kiü£Ë2'* en "Inlassingen" een 
aanhangsel van de Historiae om de daarin behandelde feiten 
nader te belichten 52). Dit is niet erg waarschijnlijk, aldus 
Jacoby. Misschien is παρεμβάσεις een corruptie van παρ-
έκβαοε* ς, In dat geval zouden deze werken een verzameling 
excursus zijn, wat slechts een vermoeden is. Hieronder val
len dan vooral de θαΐ-μάο-Ο' λόγο- 53)« Verder zouden voor 
de παρέκβαοε ι ς in aanmerking komen de νόί-ίμα Ελληνι
κά 54) en βαρβαρι,κά 55) Dat enkele bij Athenaeus voorko
mende fragmenten over eten, drinken en kleding gaan, hangt 
samenmetde inhoud van de Δε • πνοσοφ ι гтаі en behoeft niet 
typerend voor Phylarchus te zijn. Eveneens favoriete τόπο

1 

van Phylarchus waren die over de τρυφη van de vorsten 56) 
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en de volkeren 57)· De voorliefde voor erctibcbe gebeurte
nissen schijnt hij met zijn tijdperk te delen 58), evenals de 
erotische sagen 59)» Ook anecdoten vallen hieronder <, voor
al buiten het kader van het beschreven tijdperk cm 60). 

Door de excursus zijnde Historiae van Phylarchus zeer uit
gebreid geworden» Om een indruk hiervan te geven moge als 
vergelijking vermeld worden,, dat de heruitgave van de Phi
lipp! ca van Theopompus door Philippus V van Macedonië, die 
zijn werk met verwijdering van alle digressies alleen maar 
concentreerde op de geschiedenis m de tiid van Phi lippus II, 
maar 16 boeken overliet van het totale werk, dat uit 58 boe
ken bestond 6l). 

2 Plutarchus gaat hier van de veronderstelling uit, 
dat Phylarchus zich een Athener voelde, de andere door Plu
tarchus genoemde historici, w.o. ook Thucydides en Xenophon, 
zijn allen geboren Atheners» Verder verwijt Plutarchus Phy
larchus zijn tragische geschiedschrijving 62). 

In deze kritiek op Phylarchus sluit Plutarchus zich aan 
bij Polybius 63). 

3 De kritiek van Polybius op Phylarchus is fundamenteel, 
alsof deze heel zijn werk betreft en de schrijver zonder meer 
zijn kwaliteiten als historicus, ontzegt» Hij verwiit Phylar
chus overdrijving, verzwijging en onware berichten. Gezien 
het totaal aan fragmenten, dat we van zijn werk over hebben, 
valt dit niet te bewijzen. Zijn kritiek berust voornamelijk op 
het algemene verwijt tegen de vertegenwoordigers van de pe-
ripatetische geschiedschrijving - dramatiser ing van de his
torische gebeurtenissen -- en de constatering, dat hij het 
voor Cleomenes opnam en vol bewondering zijn grootheid en 
ondergang beschreef, omdat hij in hem de laatste Griek zag. 
Zelf was Polybius een felle tegenstander van Cleomenes, wat 
ongetwijfeld te verklaren is uit zijn bewondering voor Aratus 
en zijn sympathie voor de Achaeïsche Bond. Poljbius heeft 
echter niet bewezen, dat Phylarchus bewust iets aan de his
torische werkelijkheid veranderd heeft of iets verzweeen 
heeft. Maar ζіщ geschiedenis van de Aetolische Bond getuigt 
van partijdigheid ten gunste van Aratus en de Achaeïsche 
Bond. Terecht zegt Niebuhr: "Polybius' oordeel over Phylar
chus is de partijdigheid van een Arcadiër, die aangesloten 
is bij de Achaeïsche Bond, evenals zijn haat t»o.v. Cleomenes, 
wiens grote eigenschappen hij toch moet erkennen. Want het 
lot zou niet onherroepelijk hebben uitgesproken, dat Grie-
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kenland zich niet meer uit de moeilijkheden kon werken; dus 
was Cleomenes de enige, die dit heilzaam werk volbrengen 
kon, weliswaar op een onprettige manier voor Aratus en de 
ijdele Bond, die liever alles opofferde" 64)· 
De verwijten van Polybius aan het adres van Phylarchus zijn 

in vier punten samen te vatten: nonchalance; onnauwkeurig
heid; afwezigheid van elk ontwerp van oorzaak en gevolg, 
het enige criterium, waardoor de lezer zich een verantwoord 
oordeel kan vormen; onnodige beschrijving van gruwelijke ge
beurtenissen, die meer passen bij een tragedieschrijver dan 
bij een historicus 65)· 

4 Dionysius verwijt de peripatetische geschiedschrijvers 
Phylarchus en Duri s, dat zij zich niet het geduld en de moei
te hebben getroost hun woorden, vooral de werkwoorden, in 
de juiste volgorde te brengen, waardoor hun stilistische 
kwaliteiten niet al te hoog aangeslagen kunnen worden. Hier
uit zou afgeleid kunnen worden, dat Phylarchus en Duris te 
haastig hun werk hebben geschreven zonder datgene, wat zij 
wilden schrijven, op een stilistisch verantwoorde wijze over
dacht te hebben. Maar over het algemeen waren in de Helle
nistische tijd de opvattingen over en normen van de zinscon
structies aanzienlijk minder strikt geworden dan dit in de 
5e en 4e eeuw het geval was geweest, wat ook door Dionysius 
in iets andere bewoordingen wordt toegegeven. 

5 Voor de vreemde veronderstellingen onder de mensen 
vgl. F 78. 
Voor de aanhankelijkheid van paarden aan hun meesters vgl. 

F 49-
Voor de trouw van slangen, vooral brilslangen, aan dege

nen, die hen gastvrij onthalen vgl. F 27 en 28. 
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FRAGMENTEN 

1 Zelfs in een Macedoniër wist Phylarchus humor te waar
deren, vooral wanneer dit de droge Laсedaemonische humor 
was, waarmee zijn held Cleomenes zijn conversaties kruidde en 
andere mensen voor zich innam 66). 

Dit fragment is een episode uit de Chremonideîsche oorlog 
(267-261), door Ptolemaeus II Philadelphus (284-246) begon
nen tegen Antigonus Gonatas (276-239) omde Macedoniërs uit 
Griekenland te verdrijven en daar zelf een machtspositie te 
verkrijgen. Ptolemaeus verzekerde zich van de hulp van Spar
ta en Athene, in welke laatste stad Chremonides de onder
steuning in de volksvergadering deed aannemen. De oorlog 
werd echter een mislukking voor Ptolemaeus en zijn bondge
noten, omdat de eerste maar zwakke steun bood: de Spartaan
se koning Areus werd doòr Antigonus bij Korinthe verslagen 
en sneuvelde in 265; Athene werd door uithongering tot ca
pitulatie gedwongen (262) en kreeg behalve in de Piraeus 
ook nog een Macedonische bezetting op het Museum (tot 255); 
een Macedonische gouverneur werd aan het hoofd van de stad 
gesteld en de wetgeving werd naar Macedonisch karakter ver
anderd. Tot 229 is Athene een Macedonische provinciestad 
gebleven. 

Patroclus, een Macedoniër van afkomst, die in 270 pries
ter van de eredienst van Alexander was geweest, was de ad
miraal van de Egyptische vloot in deze oorlog. Hij statio
neerde zich op een eilandje bij kaap Sunion, dat lange tijd 
als het kamp van Patroclus bekend bleef 67), om vandaar uit 
de Saronische golf onder controle te houden; zijn vooruit
geschoven basis was Poeiessa op Ceos, dat werd omgedoopt in 
Arsinoe. Antigonus was te zwak om op zee tussenbeide te ko
men. Patroclus had echter blijkbaar niet voldoende troepen 
en kon het alleen Antigonus ' verbindingen lastig maken. Maar 
Patroclus beloofde Areus diens troepen aan land te zullen 
brengen en Antigonus in de rug aan te vallen, als Areus met 
Antigonus de strijd zou aanbinden 68). Maar Craterus, Anti
gonus' broer en generaal te Korinthe, had de linies dwars 
over de Isthmus versterkt, zodat Areus niet kon voortrukken. 
En Patroclus zette Areus' troepen niet over en evenmin zeil
de hij om Korinthe heen, waarschijnlijk omdat Antigonus elke 
mogelijke landingsplaats onder controle hield. Antigonus zelf 
rukte op door het gebied van Megara om Areus te ontmoeten. 
Maar zijn Gallische troepen sloegen aan het muiten en ondanks 
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hun nederlaag werden zijn operaties lamgelegd, en inde herfst 
van 266 keerden Areus en Patroclus naar hun eigen land te
rug. Wat Patrcclus daarna deed, is niet bekend. Misschien 
voelde hij er weinig voor de macht van Antigonus te vernie
tigen ter wille van Ptolemaeus. Maar diens vrouw Arsinoe 
stelde hemeen machtige vloot aangevuld met huurtroepen ter 
beschikking, waarmee hij Methana in de Atgolis heroverde, 
dat Egypte een eeuw lang in handen hield, en doopte deze 
plaats om in Arsinoe. Verder is het verhaal in het onder
havige fragment het enige, dat over Patroclus bekend is. 
De geschiedenis van de geschenken van de Scythen aan Da

rius staat vermeld bij Her» IV, 131-132: Darius concludeert 
uit de aard van de geschenken, dat de Scythen hun onderwer
ping aanbieden.. Volgens Gobrias moeten de Perzen zo snel 
mogelijk uit Scythië zien weg te komen. De betekenis van dit 
vreemdsoortige geschenk zou wel deze kunnen zijn, dat de Ma-
cedoniërs de zee beheersen cf zich met de landbouw moeten 
bezighouden. 

2 Vermoedelijk is dit een excursus η »a. ν. de opstand van 
Antigonus' Gallische soldaten bij Megara en de bloedige on
derdrukking daarvan in de Chremcnideïsche oorlog 69)· Een 
dramatische beschrijving hiervan is te vanden by Just. Ер. 
Pomp. Trog. XXVI, 2s "Toen Antigonus inmiddels in het nauw 
werd gebracht door een oorlog op meerdere fronten tegen Pto
lemaeus en de Spartanen, en nieuwe vijanden uit het leger 
van de in Hellas geïnterneerde GalliëYs op hem waren aange
drongen, liet hij een klein leger tegen de rest achter om de 
schijn van een legerplaats op te houden en trok met al zijn 
weerbare mannen tegen de Galliërs ten strijde. Toen de Gal
liërs dit doorgekregen hadden en zich ook zelf voorde strijd 
klaarmaakten, slachtten zij offerdieren met het oog op gun
stige voortekens voor de strijd̂  en hoewel hun ingewanden 
een groot bloedbad en ondergang voor allen voorspelden, wer
den zij niet bang, maar lieten zich tot razende waanzin mee
slepen en in de hoop de bedreigingen van de goden te kunnen 
afwenden door een moordpartij onder hun eigen men&en vermoor
den zij hun vrouwen en kinderen en begonnen de oorlog met 
verwantermioord, Zo'n grote razernij had zich in hun geest 
vastgezet en hen tot wreedheid gebracht, dat zij geen enkel 
leeftijdsonderscheid maakten, waarmee zelfs vijanden rekening 
gehouden zouden hebben^ en zij voerden een moorddadige oor
log tegen kinderen en hun moede rSj terwille van wie zij ge
woonlijk de oorlog ondernameno Alsof zij door hun misdaad hun 

122 



leven en overwinning hadden weggevaagd, vertrokken zij der
halve met Woed bespat vanwege de zojuist onder hun verwan
ten aangerichte slachting naar de strijd? die geen betere 
afloop had dan de voortekens voorspeld hadden, omdat zij eer
der de bestrijders van hun waanzinnige verwantenmoord dan 
hun vijanden wilden omsingelen, en allen werden vernietigend 
verslagen, terwijl de schimmen van hun vermoorde verwanten 
hen voor ogen zweefden. Zo groot was de vernietiging, dat 
tezamen met de mensen ook de goden besloten schenen te heb
ben tot de dood van de verwantenmoordenaars". 
Moralisten zoeken dikwijls de onbedorven natuurmens onder 

de primitieve volkeren- en hoe verder verwijderd in plaats 
en tijd, des te edeler schijnt de wilde = Voor de Grieken was 
het ver verwijderde Indie een overvloedig Utopia zonder sla
ven. Phylarchus was verrukt over de Kelten en Scythen, hoe
wel niet alle barbaren in zijn ogen deugdzaam waren 70)» 
De Kelten of Galaten, die tot de tijd van Alexander tot de 

benedenloop van de Donau waren doorgedrongen^ rukten op het 
bericht van de ineenstorting van het rijk van Lysimachus (281), 
dat tot nog toe in het noorden een bufferstaat tegen hen 
had gevormd, in 280 naar het zuiden tegen Thracië op. Daar
mee greep een nieuw volk in in de Griekse geschiedenis, dat 
op buit belust en dapper in de strijd in een eerste storm
achtige aanval ervaren legers, zoals de Romeinen aan de Al
lia en de Macedoniërs, onder de voet kon lopen, maar geen 
ervaring in staatkundige ontwikkeling aan de dag legde. Toen 
zij in 279 in meerdere groepen voortstootten, dolf het Mace-
donisch leger voor hen het onderspit in een slag, waarin 
Ptolemaeus Ceraunus- die in 280 Seleucus bij Lysimachea had 
vermoord en de troon van Macedonië bestegen had, het leven 
verloor. Hierop volgde volledige anarchie in Macedonië. De 
inval van Brennus in Hellas leidde tot een aaneensluiting 
van de stammen in Midden-Hellas. Wel hebben de Galaten in 
dit jaar na een doorbraak door de Thermopylae geforceerd te 
hebben gruwelijk huisgehouden in Midden-Hellas, maar werden 
door een glorieuze overwinning van de geallieerde stammen 
belet Delphi te plunderen. Tenslotte zagen zij zich gedwon
gen weer terug te keren naar het noorden. Minder goed ver
ging het de Griekse steden aan de Thracische kusten, die 
zwaar gebrandschat werden. Terwijl in Noord-Thracië grotere 
massa's Kelten achterbleven, wat leidde tot de stichting 
van het rijk van Tylis, behaalde Antigonus Gonatas in 277 bij 
Lysimachea een beslissende overwinning op andere Kelten
legers, die in heel Hellas met gejubel begroet werd en voor 
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hem de weg baande naar de Macedoni ¿.che trocn (276)» Van ver
strekkend gevolg was het, dat grotere delen van de Kelten 
naar Klem-Azië trokken (278) ̂  waar ze lange tijd de schrik 
van de Griekse steden aldaar vormden. Het naar hen genoem
de land Galatië in het hart van Klein-Azië werd bevolkt door 
drie stammen, de Trccmiérs- de Tectosagen en de Tolistoa-
giërs, ingedeeld naar Keltische gouvrenordemng. Als huur
lingen in dienst van de Hellenistische vorsten en later van 
de Romeinse keizers hebben zij nog lange tijd een grote rol 
gespeeld 71)· 

3 In dit fragment laakt Phylarchus de ύβρις van Mi

lo 72) o 

Milo was de beroemdste athleet van de Oudheid, Hij was 6 

maal overwinnaar in het wcrstelen op de Olympische Spelen, 

6 maal op de Pythische Sptlen, 10 maal op de Istmische Spe

len en 9 maal op de NemeiSche Spelen« Hij leefde + 525 en 

was afkomstig uit Groten in Zuid-Italië 73). 
Theodorus van Hierapoiis 74) vertelt hetzelfde van Milo 

in zijn Περί αγώ (л, 75) » Ite dichter Dorieus ging door voor 
een schrokkero 

4 Phylarchus spreekt van door donderpadjes en kikvorsen 
veroorzaakte plagen 76). Volgens het volksgeloof zouden er 
bij onweer donderpadjes uit de hemel komen vallen. Sprink-
haanplagen kwamen ca. op Cyprus en in Cyrene оого 
Waarschijnlijk is dit fragment een excursus n.a.v. het nood

lot van de Autariatae, die met de Kelten tegen Delphi waren 
opgetrokken (+ 300)=. Dezelfde gebeurtenissen

s
 waarvoor Athe-

naeus Heraclides citeeit, schijnen ook vermeld te worden bij 
Appianus in Bell» Ulo IV. '"Μ°η zegt

0
 dat de Autariatae door 

de wraak van Apollo m de grootste ellende kwamen. Met Mo-
listomus en de Keltische Cimbren trokken zij tegen Delphi op 
en de meesten van hen kwamen onmiddellijk voorde aanval om, 
doordat zij door een zware regen en storm overvallen werden» 
Bij hen, die naar huis teruggekeerd waren̂ , viel er een enor
me massa kikkers neer, die de beken door hun verrotting be
zoedelden» En toen er uit de grond schadelijke dampen ont
staan waren, heerste er vooral pest en verderf onder de Au
tariatae, maar ook andere Illyriërs hadden hiervan last. 
Tenslotte vluchtten zij uit hun huizen en droegen de pest 
met zich mee, en zonder dat iemand hen ontving uit vrees 
hiervoor, legden zij een tocht van 23 dagen af en vestigden 
zich in het moerassige en onbewoonbare gebied vandeGetae, 
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bij het volk van de Bastarnae. De godheid verwekte een aard
beving in het land van de Kelten en vernietigde hun steden; 
en de ramp hield niet op, voordat ook zij uit hun huizen weg
gevlucht waren en het gebied van de Illyriërs binnengetrok
ken waren, die met hen aan de misdadige expeditie tegen Del
phi deelgenomen hadden en verzwakt waren door de pest; de 
Kelten plunderden hun bezittingen en na door de pest aan
getast te zün gingen zij op de vlucht en bereikten al plun
derend de Pyreneeën". 

Phaenias uit Eresus leefde onder Alexander en was volgens 
Suidas een philosooph uit de Peripatetische school. Hij be
zat een grote literaire activiteit en schreef een overzicht 
over de uit wraak vermoorde tyrannen; "De Bestuurders van 
Eresus"; "De Tyrannen op Sicilië"; "De Volgelingen van So
crates"; "Dichters"; "Tegen de Sophisten"; "Tegen Diodorus" 
(aanval op de Sophistiek) en "Planten". 
Heraclides Lembus werd waarschijnlijk te Callatis in Pontus 

geboren en leefde te Alexandrie aan het hof van Ptolemaeus 
VI Philometor (I8I-I46) en had zo'n vooraanstaande positie, 
dat hij in opdracht van de koning een wapenstilstand sloot 
met Antiochus IV. Hij verbleef vermoedelijk als hoog bestuurs
ambtenaar in de Egyptische stad Oxyrrynchus · Zijn werk be
staat uit drie geschriften "Λεμβεύτ ί,κος λόγος" (alleen 
de titel is bewaard, er is geen inhoud bekend); "Διαδοχή" 
in 6 boeken, een uittreksel uit het werk van Sotion, die 
een philosophengeschiedenis schreef 77); tenslotte de His-
toriae in minstens 37 boeken, waarschijnlijk geen samenhan
gende geschiedenis, maar een verzameling historische ge
beurtenissen. 

5 Waarschijnlijk moet dit fragment in verband worden ge
bracht met de opstand van Ptolemaeus, de zoon van Lysima-
chus, tegen Ptolemaeus II van Egypte, wiens bondgenoot hij 
eerst was geweest (260)« Antiochus II (261-247), die in de 
tweede Syrische oorlog (261-253) met Philadelphus gewikkeld 
was, verwelkomde deze opstand en stuurde Lysimachus' zoon 
Thracische troepen en tevens steunde Timarchus, zijn Aeto-
lische bevelhebber in Milete, de zoon van Lysimachus. Timar
chus veroverde Samos, een van de Egyptische vlootbases. Maar 
Lysimachus' zoon kon zich niet handhaven: de Thraciërs ver
moordden hem, mogelijk in samenwerking met Seleucidische Par
tisanen, en Antiochus heroverde Ephese (259)· Timarchus riep 
zich tot tyran van Milete uit en legde het volk zware be
lastingen op; maar Antiochus, die zijn oostelijke troepen in 
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het veld had gebracht -, versloeg hem in 258; hij heroverde 
Milete, waar zijn vrouw Laodice in aanzien stond, en nam ver

volgens Samos in, dreef de Egyptenaren uit Ionie en gaf de 

steden hun vrijheid en autonomie terug
s
 waardoor zij hem als 

een god vereerden (Antiochus Theos)» 

De rol van Timarchus Staat vermeld bij Pomp. Trog« Prol. 

XXVI: ..."Socio Timarcho...
1
' 

Wie de in dit fragment vermelde Syagrus is, is verder niet 
bekend. Alleen hier wordt er over hem gesproken. Het is de 
vraag., of men zover mag gaan om Syagrus te identificeren 
met Timarchus. 

6 Gezien het boekgetal wordt met de in het fragment ver
melde Antiochus ongetwijfeld Antiochus II Theos bedoeld. 

Indien met de Antiochus in''De Geschiedenis van Antiochus 
en Eumenes van Pergamon" Antiochus II bedoeld wordt 78 ),, 
dan kan dit fragment een persoonlijke aanval zijn̂  die de in
woners van Pergamon zeer welkom was«. 

Themison staat vermeld bij Athen. VII, 35, Γ
 2
89F 79): "De 

Cypriër Themison^ de lieveling van Koning Antiochus, werd 
niet alleen, zoals Pythermus uit Ephese in het 8e boek van 
zijn Historiae zegt¡, by de feesten aangekondigd als "de Ma
cedoniër Themison, de Heracles van koning Antiochus", maar 
alle inwoners of f erden ter ere van hem door er bij te zeggen: 
"Themison aan Heracles", en wanneer een van de aanzienlijken 
aan het offeren was, was hij daarbij in eigen persoon aanwe
zig en lag op zijn privé-divan gehuld in een leeuwenhuid.. Hij 
droeg gewoonlijk een Scythische boog en hanteerde een knots". 

7 Zoals elders 8o) spreekt ook hier wellicht de afkeer 
van dronkenschap bij Phylarchus een woord mee. Met name komt 
dit ook naar \eren, waar hij het heeft over de levenswijze 
van de Spartanen, die matig dronken en nuchter wisten te 
blijven » 
Mihi videtur Phylarchum hie sales enuntiasse, quod Byzan-

tii noctem degere non vellent domi suae,, ne cogerentur in 
somnis audire crepitus ventris istorum, qui uxoribus abute-
bantur ideoque inimici vel hostes appellabantur. 
Over het karakter van de Byzantiërs zegt Theopompus van 

Chios 8l): "Omdat de Byzantiërs al lange tijd een democratie 
hadden en hun stad een handelscentrum was en zij al hun tijd 
doorbrachten op de markt en m de haven, waren zij ontuchtig 
en er aan gewend sexuele omgang te hebben en te drinken in 
de kroegen". 
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8 Dit fragment hoort wellicht thuis in een uiteenzet
ting van het conflict, dat Byzantium had met Antiochus II 
in 260. 
In 416 verbonden Byzantium en Heraclea Pontica zich met 

elkaar in een grote rooftocht tegen Bithynië, waarin zij ge
steund werden door de Europese Thraciërs en waarbij zij alle 
gevangenen afmaakten,. Deze gebeurtenissen zijn o.a« bekend 
door Memnon, die een locale kroniek van Heraclea schreef in 
minstens 16 boeken 82). 
Het is een opvallende vergelijking, die Phylarchus hier 

gebruikt: de Spartanen, die anders altijd zo door hem bewon
derd worden, krijgen hier indirect het verwijt voor de voeten 
geworpen, dat zij in feite andere mensen onderdrukken. 

9 Dit fragment kan in betrekking staan met de oorlog 
tegen Heraclea Pontica, waarin Heraclea aan de kant van By
zantium stond. Na de slag bij Corypedium (28l), waarin Lysi-
machus sneuvelde, sloot Heraclea al een bondgenootschap met 
Byzantium om zich tegen Seleucus I te kunnen beschermen. In 
278 vernietigde het Kelten-leger het Byzantijnse grondgebied 
en legde de stad een tribuut van 80 talenten op, die zij tot 
220 moesten betalen, toen de Keltische aanvoerder Canarus 
hen dçze kwijtschold. Zelfs nog na 277? toen Nicomedes I van 
Bithynië door een verdrag, waarin ook Byzantium en Heraclea 
ware^ opgenomen, de Kelten naar Klein-Azië liet trekken, 
moesten de Byzantiërs deze schatting blijven betalen. De Kel
ten stonden in dienst van Nicomedes I. Ook veerden de Gala
ten strijd tegen de koningen van Noord-Cappadocië (Pontus) 83) · 

10 Waarschijnlijk is dit fragment een excursus uit de volks
geneeskunde, die men in verband moet brengen met het vol
gende fragment, waar de vergiftiging van Alexander, de zoon 
van Pyrrhus, beschreven wordt. 
Observaties als deze waren voor de Grieken en Romeinen 

interessant. 
Een beschrijving van het Phariacisch gif is te vinden bij 

Nicandrus Alexiph. 397-402: "Vergeet niet de gehate Phari-
acische drank - deze is immers niet onbekend -, die de ka
ken zware pijn bezorgt. Weet echter, dat deze qua smaak op 
nardus lijkt, maar de mensen nu eens onzeker maakt, hen dan 
weer van het verstand berooft, en soms alleen maar met een 
straal een zwaar gewapend man doodt". 
De afleiding van de naam is onzeker, hoewel er verschil

lende afleidingen in aanmerking zouden kunnen komen: van 
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een Cretenser Pharicus; Pharae in Achaea; Pherae in Thes-
salië; Pharis in Lacedaemonië 84). 
Vgl. Hesych. Β.ν.φαρικον: "Een gifsoort, waarvan de sa

menstelling een dodelijke uitwerking garandeert". 

11 Onder Alexander kan men moeilijk Alexander de Grote 

verstaan, maar eerder de zoon van Pyrrhus van Epirus, wiens 

dood in elk geval, chronologisch gezien, in dit boek ver

haald kan zijn (255) 85). 

Alexander van Epirus was na de dood van zijn vader (272) 

in strijd gewikkeld met Mitylus van Illyrië, maar had hem 
tenslotte verslagen en beslag weten te leggen op de bezit
tingen van Pyrrhus in Illyrië, w.o. Atintania en Apollonia. 
Gunstig genoeg voor Antigonus Gonatas begon hij na de dood 
van Areus van Sparta in 264 86) met de oorlog en liep Ma
cedonië onderde voet. Antigonus moest Hellas verlaten, maar 
kon zijn zaken veilig overlaten ap.n zijn binnenlandse strijd
macht o. l.v. zijn 13-jarige zoon Demetrius, door wie Alexan
der werd verslagen en uit Macedonië werd verdreven 87)· 

12 Bij Plut. Dem. XXV is het eerste stuk tot Oxythemides 
weggelaten en in plaats daarvan staat de inhoud van F 31 
vermeld. De vorm wijst eerder op herkomst van Duris van Sa-
mos, van wie Phylarchus deze anecdote, die een meer dan ge
wone bekendheid genoot, wel kan hebben oyergenomen 88). 
Na de slag bij Ipsus (301 ), waar Demetrius' vader Antigo

nus Monophthalmos sneuvelde tegen de coalitie met o.a. Ly-
simachus, had Demetrius nog vrienden in Klein-Azië, waar de 
Ionische Bond zijn zaak verdedigde tegen een zekere Hieron, 
die Priene had ingenomen in het belang van Lysimachus. Hier
mee kan de persoonlijke haat tussen Demetrius en Lysimachus 
samen hangen. Na een aantal oorlogsdaden nam Demetrius Athe
ne in 294 in en werd hij in hetzelfde jaar door het Macedo
nische leger, dat zonder leider was, tot koning uitgeroepen. 
In de strijd van 289 tegen Lysimachus, Ptolemaeus, Seleucus 
en Pyrrhus leed Demetrius zware verliezen en ontsnapte hij 
naar Cassandrea op het Chalcidische schiereiland. De daar
op volgende zeer verwikkelde krijgsverrichtingen leidden ten
slotte tot de gevangenname van Demetrius door Seleucus. In 
283 pleegde Demetrius in de gevangenis zelfmoord, waarmee 
het conflict tussen Demetrius en Lysimachus eindigde. 

13 Het is onzeker, waarop dit fragment betrekking heeft. 
Daar dit fragment ook bij de Byzantijnse keizer Constantinus 
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Porphyrogennitus te vinden is 89) , bedoelt Phylarchus hier 
zeker de Iberiërs uit de Kaukasus 90), niet die uit Spanje. 
Hier immers was de caerea de nationale drank, een soort uit 
tarwe gebrouwen bier, en hier waren de kleren van schape
wol gemaakt. 
Het is opvallend, dat deze welgestelde Iberiërs wel in 

spijs en drank zuinig zijn, maar niet in kleding. 

14 Hephaestion (2e eeuw na Chr.) was een metricus en 
schreef als hoofdwerk Περ\ μέτρων. In zijn monographie 
Περ\ του παρ' Άνακρέοντι λΰγι,νου στέφανου maakte hij 

zich schuldig aan plagiaat op Menodotus. Nicaenetus was een 

dichter uit de Alexandrijnse tijd en was afkomstig uit Samos 

of Abdera. Zijn hoofdwerk is de Γυναικών Κατάλογος. 

Vgl. Athen. XV, 15, p.673BC: "Ook de epische dichter Ni
caenetus schijnt in zijn Επιγράμματα een paar gegevens te 
vermelden van de bekransing met de twijg. Hij is een inheem
se dichter (d.w.z. van Samos) en legt op meerdere plaatsen 
een grote sympathie aan de dag voor de inheemse geschiede
nis. Hij zegt het volgende: "Niet in de stad, Philoterus, 
maar bij Hera wil ik dineren, genietend van de bries van de 
westenwind. Voor mij is een gebed naast mijn stromatras vol
doende, dicht aan de voet van een inheemse wilg, en een 
twijg, de oude bekransing van de Cariërs. De wijn en de lier 
van de bevallige Muzen moeten naar binnen worden gebracht, 
opdat wij heerlijk drinkend de roemvolle nymph van Zeus be
zingen, de meesteres van ons eiland". Want hierin is Nicae
netus dubbelzinnig geweest. Gaat het om de stromatras of om 
de bekransing bij zijn voldoening over de twijg? Door te zeg
gen, dat deze de oude bekransing van de Cariërs is, maakt 
hij ons onderzoek duidelijk. De bekransing met de twijg bleef 
zelfs tot de tijd van Polycrates vrij populair op het eiland, 
zoals men wel kan vermoeden". 

Vgl. Athen. XV, 15, p.673DE: "Anacreon zegt: "De welwil
lende Megistes immers werd 10 maanden lang bekroond met de 
twijg en dronk honingzoete most". De goden weten, dat ik dit 
als eerste ontdekte in het mooie Alexandrie, toen ik het 
werkje van Menodotus in handen heb gekregen en aan de hand 
daarvan veel mensen duidelijk heb gemaakt, wat ik bij Anacreon 
onderzocht. Toen Hephaestion het van mij had gekregen, die 
plagiaat in alles bespottelijk maakt, deed hij, alsof de op
lossing zijn werk was en gaf een boek uit met de titel "De 
Bekransing met de Twijg bij Anacreon"; dit nu hebben wij in 
Rome ontdekt". 
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Deze excursus schijnt weinig meer te zijn dan dilettantis-

tisch vertoon, wat eveneens het geval is met F 33» 39* 74 

en 81. 

15 Evenals F 16 is ook dit fragment een excursus η.a.ν. 

de gebeurtenissen in Cyrene, die zich afspeelden na de dood 

van Magas van Cyrene» 

Acesandrus (+ 75 v. Chr.) schreef een locale geschiedenis 

van Cyrene in minstens 2 boeken. 

16 In zijn behandeling van Cyrene rationaliseert Phylar-
chus het verhuizen van Cyrene naar Libye, waar zij door een 
leeuw te doden het koningschap overnam. Jacoby legt de na
druk op Phylarchus' rationalistische behandeling van dit 
materiaal, dat ook gebruikt wordt door Acesandrus 91)· Oor
spronkelijk was Cyrene een jageres en een nymph van Artemis 
en had de leeuw in Thessalië gedood 92). Inde Oudheid meen
de men, dat een by-achtige vlieg in cadavers broedde. Aldus 
de legende van de bijen bij dode ossen, waarvan Aristaeus, de 
zoon van Cyrene, de ontdekker zou zijn 93)· Voordat de mythe 
aan de Hellenistische smaak werd aangepast, kunnen de bijen 
uit het lijk van Cyrene's leeuw zijn gekomen, zoals eveneens 
het geval was met de bijen in de Philistijnse legende van Sam
son 94)· Bijen, die uit een lijk komen, vindt men ook in het 
verhaal van de dood van Glaucus, de stralende zoon van Pa-
siphae, die op Creta een beroemd dier als man tot zich 
nam 95). 

De "oudheidkundige" Acesandrus van Cyrene verwijst naar 
een Leucippus - een broer van Lycaon -, die de zoon was van 
de zuster van Pasiphae en Eurypylus, de door Cyrene ont
troonde koning 96). 
De oudste geschiedenis van Cyrene staat vermeld bij Just. 

Pomp. Trog. Ep. XII, 7; er is echter geen bewijsmateriaal, 
dat hij uit Phylarchus heeft geput. 
I.p.v. Acestor geeft C.MUller Acesandrus. Deze conjectuur 

is waarschijnlijker. 

17 Deze anecdote houdt het midden tussen informatie en 
curiositeit. Er is niets bekend over een dergelijke bron. 
Over de uitwerking van het inwrijven met dit water ontbreekt 
elke medische veiklaring. 
Misschien is dit fragment een excursus η.a.ν. de handel 

met Arabie" 97) 5 waarmee de Seleuciden zich indirect bezig 
hielden en in conflict kwamen met hun rivalen, de Ptole-
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таеёп, waarbij het bezit van Zuid-Syrië de belangrijkste rol 
speelde. 

18 Wanneer Phylarchus Asclepius de zonen van Phineus laat 
genezen en dit ter wille van de dochter van ErechtheuSj een 
Atheens koning, brengt hij hem ook in relatie met Athene, 
wat i.v.m. de vraag naar Phylarchus' geboorteplaats van eni
ge betekenis kan zijn. 
Misschien mag hieraan toegevoegd worden, dat ook Aratus 

voor een zoon van Asclepius gehouden werd 98). Tegenover 
Aratus toonde Phylarchus zich in zijn werk zeer vijandig. 

19 Ook in F 12 en F 31 spreekt Phylarchus over Demetri
us. Phylarchus komt wel eens meer op iets terug 99)· 

20 Volgens Hecataeus 100) woonden de Crobyziërs aan de 
benedenloop van de Istrus, volgens Strabo bij Tomi en Cal-
latis, volgens Ptolemaeus bij de Zwarte Zee. Als hun opval
lendste trek vermeldt Suidas hun onsterfelijkheidsgeloof. 
Over Isanthes is verder niets bekend. 

21 Dit fragment handelt over het stijgen in aanzien van 
vrouwen, die meer hun schoonheid dan andere goede kwalitei
ten naar voren kunnen brengen. De twee aangehaalde voorbeel
den liggen in tijd meer dan twee eeuwen uit elkaar. Phylar
chus bewonderde deugdzame vrouwen, vooral de heroïsche vrou
wen van Sparta, en verachtte lege en oppervlakkige vrou
wen 101). 
Hier is sprake van Monimus, die in 316 commandant van Pel

la was en in dienst van Olympias stond. Vgl. Plut. Coni. 
Praecl. 24, р.ІДІС: "Toen een jongeman van het hof gehuwd 
was met een mooie vrouw, die echter een slechte reputatie 
had, zei Olympias: "Hij heeft geen verstand; want anders zou 
hij niet met zijn ogen huwen". 

Olympias was de fatale vrouw aan het hof van Pella. Tij
dens de verwikkelingen van de Diadochen en de tegen haar 
gevoerde strijd trad zij wreed op tegen haar vijanden, van wie 
zij de een liet doden, de ander dwong zelfmoord te plegen. 
Uit afkeer van haar wreedheid liepen de Macedoniërs echter 
over naar haar vijand Cassander, die haar door zijn leger bij 
verstek ter dood liet veroordelen. ІпЗІб viel zij door moor
denaarshanden . 

Waarschijnlijk wordt met het herstel van Peisistratus in de 
tyrannie zijn terugkeer na de slag bij Pallene (546) bedoeld. 
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Er is echter niets bekend van de hulp, die hij hierbij van 

een vrouw gekregen zou hebben, die hij later met zijn zoon 

Hipparchus liet trouwen. Wel is bekend, dat Peisistratus 

tijdens zijn ballingschap (556-546) contact heeft opgenomen 

met Argos, dat hem 1000 man hulptroepen ter beschikking 

stelde. Dit wist hij te bereiken door zijn huwelijk met Timo-

nassa, die uit Argos afkomstig is. 

Anticlides van Athene leefde in het begin van de Alexan-

drijnse tijd. Hij schreef Δ^λιακά in 2 boeken, Νόστοι in 16 

boeken, ΠερΊ- Αλεξάνδρου in 2 boeken en'Ξξηγητικόν , 

een beschrijving van oude religieuze gebruiken, waarin voor

al legenden en oudheidkundige onderzoekingen i.v.m. stads

stichtingen e.d. behandeld worden. 

22 Vgl. Schol. Plato, Pol. VIII, p.553C: "Een tiara is 
de zgn. curbasia. Het is een versiering voor het hoofd, die 
alleen de Perzische koningen rechtop droegen, de veldheren 
achterover. Herodotus noemt de tiara een hoofdtooi voor man
nen 102). Sommigen noemen het ook een eitaris; Theophrastus 
zegt in zijn werk "Het Koningschap", dat de citaris van de 
Cypriërs afkomstig is". 
Vgl. Hesych. s.v. τιάρα: "De zgn. curbasia. Deze droegen 

alleen de Perzische koningen rechtop, de veldheren achter
over. Herodotus spreekt er in zijn Ie boek overals een man
nelijke hoofdtooi". 

Vgl. Plut. Them. XXIX: "Toen de Spartaan Demaratus het ver- • 
zoek gekregen had een geschenk te vragen, vroeg hij om met 
de citaris rechtop Sardes te mogen doortrekken, zoals de 
koningen, maar toen Demaratus de citaris had vastgepakt, 
zei Mithropaustes, een neef van de koning: "Deze citaris 
heeft geen hersens te bedekken; jij zult nog geen Zeus zijn, 
ook al grijp je de bliksem vast". Geërgerd door zijn verzoek 
verwijderde de koning Demaratus uit zijn omgeving". 
Koning Demaratus van Sparta haalde zich de haat van Cleo-

menes I op de hals door zijn optreden in Athene en moest 
daarom Sparta verlaten, waarop hij naar Xerxes overliep. 

23 De woonplaats vandeCureten wordt verschillend gesi
tueerd. Genoemd worden Aetolië, Acarnanië 103), Thessalië, 
Creta 104) en Euboea. Naast de volksstam van de Cureten be
staan ook nog de demonische Cureten, die vooral op Creta en 
Euboea en in Klein-Azië werden vereerd. 
Phylarchus is een tegenstander van de τρυφή. Deze wordt 

ook elders veroordeeld 105). Volgens Passerini 106) veroor-
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deelt Phylarchus ook de τρυφή van de oligarchen 107)· 

24 U. von Wilamowitz - Moellendorf I08) noemde Leontias 
een "Epicureîsche Maria Magdalena". Beloch 109) aanvaardt 
de Danae-episode en verbindt Sophron met de Ptolemaeïsche 
admiraal te Andros, evenals Bengtson dit doet HO ) . De con
nectie van Danae met Sophron was ook nuttig voor Magie lil), 
omdat Sophron gouverneur te Ephese was. 
Dit fragment stamt waarschijnlijk uit de voorgeschiedenis 

van de 3e Syrische of Laodiceïsche oorlog (246-241)· 
In Azië behaalde Ptolemaeus II een diplomatieke overwin

ning: in 253 bracht hij Antiochus II aan zijn kant. Antiochus 
was met zijn nicht Laodice getrouwd, een ondernemende vrouw, 
maar Ptolemaeus slaagde er in hem met een jongere vrouw te 
laten trouwen, en wel met zijn dochter Berenice, waarop An
tiochus Laodice met haar kinderen naar Ephese stuurde. Be
renice schonk Antiochus een zoon, die volgens de huwelijks-
bepaling zijn opvolger zou worden. Ptolemaeus' plannen wer
den door drie sterfgevallen verijdeld. In 247 stierf Alex
ander van Korinthe, de bondgenoot van Ptolemaeus, en in 246 
had Antigonus Gonatas zijn schepen en Korinthe heroverd. In 
het najaar van 247 stierf Antiochus en Ptolemaeus zelf over
leed in jan. 246 en werd opgevolgd door zijn oudste zoon Pto
lemaeus III Euergetes. 

Direct na de dood van Antiochus brak er een conflict uit 
tussen de beide vorstinnen. Laodice vocht voor de erfenis 
van haar zoon. In Klein-Azië stond zij sterk en haar oudste 
zoon werd als Seleucus II uitgeroepen. Dat Antiochus zich 
op zijn sterfbed met haar verzoend had en Seleucus als troon
opvolger had aangewezen, werd, hoewel dit waar kan zijn, als 
propaganda gebruikt» Berenice had steun in Antiochië, waar 
sommige generaals haar begunstigden. Sommige steden geloof
den, dat haar zoon de wettige erfgenaam was en haar vrien
den verspreidden het verhaal, dat Laodice Antiochus vergif
tigd had, iets, waarop ook het fragment zinspeelt. Bij de 
daaropvolgende strijd tussen het Egyptische en het Syrische 
leger overwon Laodice, en Berenice en haar zoon werden op 
een of andere manier gedood. 

Ptolemaeus III nam de strijd van Berenice over, maar kreeg 
een geducht tegenstander in Laodice's zoon Seleucus II. Na 
de bekendwording van de dood van Berenice en haar zoon slo
ten de Griekse steden zich bij Laodice's zoon aan en deze 
Seleucus ondernam een zo geslaagde veldtocht en behaalde 
zulke overwinningen, dat hij terecht de bijnaam Kallinikos 
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(= Zegevierende) kreeg. Na zijn tegenspoed op zee echter stak 
Antigonus in 246 de kop op en wist de actie van Egypte lam 
te leggen, vooral door de nederlaag van de Egyptische vloot 
bij Andros, waar wellicht Sophron een leidende rol speel
de 112). De moeilijkheden duurden evenwel voort - en hierin 
speelde de Seleucidische bevelhebber Sophron een rol door 
Ephese aan Egypte te verraden - tot de vrede van 241, waar
bij heel het oosten voer de Seleuciden verloren ging. 

25 Ook in Athene kreeg Helius offers zonder wijn; vgl. 
Schol. Soph. OoC. 100; "Er wordt immers geen wijn voor hen 
geplengd, maar water en hun offers noemt men wijnloos ; Pole-
mon zegt in zijn rede tot Timaeus, dat ook andere goden of
fers zonder wijn krijgen, en als toelichting zegt hij, dat de 
Atheners zich om dergelijke dingen bekommeren en ontzag heb
ben voor de goden en daarom wijnloze offers brengen aan de 
Muze Mnemosyne, Eos, Helius, Selene, de nymphen en de he
melse Aphrodite. Ook Philochorus zegt in zijn vermelding van 
andere offers, die op dezelfde manier gebracht worden, in 
het 2e boek van zijn Atthides, dat Dionysus en de dochters 
van Erechtheus niet alleen wijnloze offers krijgen, maar ook 
houtsoorten, waarmee zij brandoffers brachten; de Athener 
Crates nu zegt, dat niet alle brandoffers, die met het hout 
van de wijnstok gebracht worden, wijnloos genoemd worden, maar 
Philochorus zegt met meer nauwkeurigheid, dat noch de brand
offers met het hout van de wijnstok noch die met het hout 
van de vijgeboom, maar die met het hout van de thymboom wijn
loos genoemd worden, en híj zegt, dat dit hout bij voorkeur 
voor de brandoffers werd gebruikt, waaraan de thymboom zijn 
naam ontleent, alsof dit woord is uitgevonden met het oog 
op het brandoffer", 

Ook de inwoners van Heliopolis schaamden zich de zon te 
laten zien, dat zij dronken 113)« 
In het geval, dat Wilamowitz' conjectuur juist is, kan 

dit fragment een excursus zijn n.a.v. de Laodiceîsche oorlog. 
I.v.m. de grote belangstelling van Phylarchus voor Cleo-

menes mag hier het vermoeden van Bidez II4) vermeld worden, 
dat Sphaerus, die door Cleomenes te hulp was geroepen om de 
sociale revolutie in Sparta philosophisch te funderen, de 
cosmopolis van de zon te Sparta probeerde te vestigen. 

26 Bij Phylarchus zijn de dieren vaak een toonbeeld van 
dankbaarheid en deugdzaamheid 115)· In deze zin dient men 
ook de uitlatingen van Cleomenes in Plut. De Soll. Anim. 
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961B te zien. 

Vgl. Ael. Nat. Anim. ІІІ^ 3: "lemandj die Coeranus heet
te, afkomstig van Paros, gaf, toen een paar dolfijnen in de 
golf van Byzantium in het net terechtgekomen en gevangen wa
ren, geld als losprijs aan de schippers om hen vrij te laten 
en ondervond voor deze weldaad ook dankbaarheid; hij voer op 
een vijftig-riemer met enkele Milesiërs inde zeestraat tus
sen Naxos en Paros en toen het vaartuig daar schipbreuk leed 
en de anderen omkwamen, redden de dolfijnen Coeranus en ver
golden hem met gelijk loon de weldaad, die ze van hem onder
vonden hadden". 

27-28 Zeker is Phylarchus' verslag van de opmerkelijk tamme 
aspis uit Egypte niet ontleend aan persoonlijke bekendheid 
met deze dieren. Dit soort reptielen leeft slechts in boeken 
en veronderstelt toeristische verhalen van Indiase slangen
bezweerders, die omgezet zijn in de locale Egyptische tra
ditie. 
Deze beide fragmenten zijn nog geen bewijs van de veronder

stelling, dat Phylarchus van Egyptische afkomst is 116). 
De aspis is de Uraeus-slang of de brilslang. Zij wordt 

1,35 m tot 2,20 m lang. Met de lengte neemt ook de aggres-
siviteit toe. De kleur is nu eens asgrauw, dan weer groen-
geel. De ogen zijn purperkleurig en de nek komt naar boven, 
wanneer zij tegen iemand sist. Zij heeft vier holle, kromme 
gif tanden, overtrokken met vlies jes, die terugschuiven, wan
neer zij bijt, zodat het gif er uit kan vloeien. Wanneer een 
wijfjesslang door iemand wordt gedood, wordt het mannetje 
van wraak vervuld en weet de moordenaar zelfs in de groot
ste menigte te ontdekken. Alleen door snel te vluchten kan 
deze zich redden. De aspis leeft in de woestijn tot aan de 
Nijl. Hun beet is ongeneeslijk. Aanvankelijk voelt men nog geen 
pijn en evenmin bloedt de wond. Langzamerhand volgen er krant-
pen, het gezicht wordt vaal; daarop volgen er koude rillin
gen, voortdurend geeuwen, toevallen van de oogleden, opzij-
vallen van de nek, hoofdpijn, slapte en tenslotte verstij
vingskramp. De dood treedt 2 à 3 uur later in 117). 

29 De vertaling апиб\а^ als "vleier" houdt wellicht 
niet helemaal rekening met het element van een dankbare wel
gevalligheid, die door Anaxandrides de "behaagzucht" wordt 
genoemd 118). 
Lemnos heeft in haar relatie met Athene vrij veel weder

waardigheden meegemaakt in de 5e en 4e eeuw als ook in de 
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ïitrijd van de Díadcchen« Na de val van Demetrius Poliorcetes 
verzekerde Lysimachus zi eh in 285 van het bezit van Leímos, 
Imbros en Samothrace. Toen Lysiniachus in de slag bij Coiy-
pedìum (28l) door Seleucus I verslagen en gesneuveld was, 
wierp Antiochus I, met wie Areus van Sparta zich verbonden 
had,, zich op als kampioen van Hellas, welke plaats door de 
dood van Lysinuchus vrij was gekomen, en gaf Lemnos aan Athe
ne terug. 

30 Dit fragment is een excursus n.a=v. de nederlaag van 
Seleucus II Kallinikos tegen het Kelten-leger van zijn broer 
Antiochus Ніетах bij Ancyra in 235· Vgl. Pomp. Trog. Prol. 

XXVII: "Seleucus voerde in Syrïè° oorlog tegen Ptolemaeus; 
eveneens in KIein-Azie tegen zijn broer Antiochus Hierax, in 
welke oorlog hij te Ancyra door de Galaten werd overwon
nen" 119). 
Een variant van het bovenstaande fragment geeft Polyae-

nu3 120), die van Mysta een echtgenote van Seleucus maakt, 
terwijl zij bij Ptolemaeus van Megalopolis 121) nog een bijzit 
is. 
' Tragedie en tragische geschiedschrijving zijn hierin gelijk, 
dat zij gewoonlijk heldinnen nodig hebben. In het werk van 
Phylarchus zijn de vrouwen veel prominenter dan in de wereld, 
waarin zijn werk geschreven werd 122). Zijn Historiae zijn rijk 
aan hoogstaande huismoeders en grootse vorstinnen - zoals 
Archidamia en Agesistrata, de grootmoeder en moeder van A-
gis -, loyale echtgenoten - Agiatis, de vrouw van Cleome-
nes -, beminnelijke maîtresses - de indit fragment vermelde 
Mysta -, van liefde smachtende meisjes en zelfs dat eerbied
waardige cliché, de lichtekooi met het hart van goud - Da
nae. In een periode, die hield van romantische vertellin
gen, is zijn populariteit begrijpelijk. 

31 Dezelfde inhoud is te vinden bij Plut. Dem. XXV, waar
bij ook Agathocles vermeld staat. Dit is geen tekstlacune bij 
Athenaeus, maar Phylarchus gebruikte soms Duris als bron. 

De vleiers verheerlijken Demetrius en kleineren zijn "col
legae". Volgens Phylarchus schijnt dit niet de haat van de 
anderen tegen Demetrius vermeerderd te hebben, hoewel vol
gens Plutarchus Lysimachus woedend was, omdat men hem ge
lijkstelde aan een schatbewaarder, die in die wereld gewoon
lijk een eunuch was. 

32 Boek XV greep in tijdsvolgorde terug en begon met de 

136 



troonsbestijging van Agis IV in 244· De Daphne-geschiedenis 
wordt in kleine details anders verteld bij Paus. VIII, 20 123) · 
Het verslag van Phylarchus over de Spartaanse koningen 

bevat vier vermeldingen over het bovennatuurlijke, alle ver
klaard op materialistische wijze en grondslag 124)· Phylar
chus laat er weinig twijfel over bestaan, dat het orakel ver
zonnen was en dat het enige teken, dat Lysander zag, de rij
zende ster van Agis was 125). 
Phylarchus verbindt het orakel van Agis met de cultus van 

Apollo te Amyclae. Het cultus-beeld bevindt zich op de mun
ten van Cleomenes 126). De incorporatie van Amyclae als vijf
de Spartaanse tribus en bestuursgebied had de verwantschaps
banden van het primitieve Sparta verbroken en betekende de 
eenwording van de Laconische staten, zoals wordt betoogd 
door H.T. Wade-Gery 127)· Omdat Apollo Lycurgus had geïn
spireerd zijn hervorming in te stellen 128), verzekerde Phy
larchus, dat de connectie van Agis met Apollo niet over het 
hoofd gezien moest worden 129)· 
Caput VII, VIII en IX van Plutarchus' levensbeschrijving 

van Agis behandelen uitvoerig de gevaren van de φι,λοχρημό-
συνη en de maatregelen, die in de Spartaanse volksvergade
ring in dit verband genomen worden. 

De godin Pasiphae - te onderscheiden van de vrouw van Mi
nos van Creta - bezat een heiligdom te Thalamae aan de west
kust van Laconië ten noorden van Taenarum, met een droom-
orakel naast een heilige bron. De slapenden hoorden een stem, 
die hen de gewenste inlichtingen gaf. Het orakel stond in 
hoog aanzien en werd ook door de ephoren voor politieke 
doeleinden gebruikt. Phylarchus stelt Pasiphae gelijk aan 
Daphne. Waarschijnlijk is Pasiphae een locale godin van Tha
lamae, wier betekenis zich verder dan dat gebied heeft uit
gestrekt. Sommigen beschouwen haar als de dochter van Atlas, 
zodat zij verbonden kan worden met de oorspronkelijk in Arca
die gesitueerde voor-Dorische godenberg Atlas. Ook zou zij 
door Zeus de moeder van Ammon zijn geworden, waarin Cyrenae-
ische invloed gelegen is: de Lybische hoofdgod werd ook in 
Sparta en Gythium vereerd. In Cyrene echter is Pasiphae de 
dochter van Helius. 

Daphne is gelijk te stellen aan Pasiphae, een jageres, wier 
nymphen haar minnaar Leucippus doodden 130) en wier manne
lijke gewoonten dezelfde zijn als de van Pindarus ' Cyrene 131 ) · 
Beiden zijn maangodinnen van de jacht, die hun dierlijke echt
genoten doden, een daad, die vooral geassocieerd wordt met 
de onttroning van een koning, zoals Phylarchus die beschrijft. 
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Terwijl de vlucht van Daphne voor Apollo het verdringen van 

de maancultus te Amyxlae reflecteert, suggereert Gyrene's 

leiding in een verhuizing naar Libye, waar de koning versto

ten wordt door een leeuwendoder, de vestiging van een tijde

lijk matriarchaat te Cyrene 132). Eurypylus-Leucippus was 

beslist de "leeuw", die door Cyrene werd gedood, maar Phy-

larchus stond onverschillig tegenover deze details, die al

leen maar belangrijk waren voor gelovigen en anthropologen. 

Dientengevolge veranderde hij de verschrikkelijke jageres Pa-

siphae in Daphne, een maagd, en rationaliseerde de mythe 

van Cyrene in een avontuurlijke sage. 

33 In de opsomming van de drie levende wezens wordt in 
een climax het idee van de verontreiniging van een tempel 
naar voren gebracht, nl. de vrouw in haar tijd van onrein
heid, de hond, die zelfs door een speciale godheid werd ver
dreven, en de vlieg als verontreiniger van het offer 133)· 
In Olympia offerde Heracles aan Zeus ΆπομυΤο^ en verjoeg 
daardoor de vliegen over de rivier de Alpheus 134)· In ve
le tempels wordt uitdrukkelijk de afwezigheid van vliegen 
vermeld, zoals in de tempel van Hercules op het Forum Boa-
rium te Rome en de tempels van Aphrodite te Paphos en op 
Creta. 

34 Het is mogelijk, dat de in het fragment vermelde Oxy-
artes de bestuurder van Bactrië en de vader van Alexanders 
vrouw Roxane is geweest. In jan. 327 viel Alexander het bol
werk van Oxyartes in Sogdiana aan. Oxyartes zelf was niet 
ter plaatse aanwezig, wel zijn familie. Alexander nam zijn 
bolwerk in en onder de krijgsgevangenen bevond zich ook de 
dochter van Oxyartes, Roxane, met wie Alexander huwde. Toen 
Oxyartes dit vernomen had, begaf hij zich naar Alexander en 
sloot zich bij hem aan. Oxyartes vergezelde Alexander nu op 
zijn tocht ter onderwerping van de andere bestuurders van 
Sogdiana, waarbij hij de clementie van Alexander wist te ver
krijgen voor hen, die zich overgaven. In de zomer van 327 
stelde Alexander Oxyartes aan tot satraap van Paropamisa-
dae, een landstreek ten zuiden van Bactrië, en deze heeft 
waarschijnlijk na de dood van Alexander het bestuur omgezet 
in een koningschap. 

Van mooie vrouwen is er meer sprake bij Phylarchus 135)· 

35 Opvallend is het verschil in uitwerking van het uit 
Indie afkomstige middel. In het eerste fragment is deze uit-
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werking van eenzijdige aard, terwijl dit middel, zoals in het 
tweede fragment belicht wordt, een dubbel resultaat ten ge
volge heeft. 
In de vogelwereld brengt het mannetje een verdovende stof, 

een soort opium, in het lichaam van het vrouwtje, waardoor 
er een extatische opwinding ontstaat. Het is mogelijk, dat 
ook de uit Indie afkomstige witte wortel deze stof in het 
lichaam van de mens liet doordringen en de mensen in deze 
toestand bracht. 
Sandrocottus was volgens inheemse bronnen een Indiër van 

lagere afkomst en een jongere tijdgenoot van Alexander. Hij 
stichtte in Noord-Indië een groot rijk van de Indus tot de 
Ganges, de eerste staatkundige vorming van Indie. Onder hem 
begon het nationale verzet tegen de Seleuciden. Seleucus I 
beoorloogde hem, blijkbaar zonder зцссез, en stond hem de 
provincies ten westen van de Indus tot Paropamisadae af. 
Daarna trad Seleucus door bemiddeling van Megasthenes in 
diplomatiek contact met hem en kreeg 300 olifanten. 

36 Het is niet erg duidelijk, naar aanleiding waarvan dit 
fragment een excursus kan zijn. Aan de ene kant houdt het on
getwijfeld verband met het voorafgaande F 35* waar er spra
ke is van Indie", waar een olifant een normaal voorkomend 
verschijnsel is. Aan de andere kant echter is bekend, dat 
Antigonus Gonatas tijdens zijn beleg van Megara (271) gebruik 
maakte van een afdeling olifanten I36). In het laatste ge
val zou Phylarchus af geweken zijn van zijn chronologisch prin
cipe. 

Over de olifanten worden veel geschiedenissen verhaald, 
met name over de genegenheid en dankbaarheid van deze die
ren. De bron van deze verhalen moet ongetwijfeld gezocht wor
den in het werk van de historici, die de veldtochten van 
Alexander en zijn opvolgers hebben beschreven 137)· 

Dit is wel een van de zeer merkwaardige verhalen, waar
in een olifant als een soort kindermeisje wordt voorgesteld. 

37 De aanleiding tot het vermelden van het gevoel voor 
humor van Philippus is wel de episode, die vermeld wordt bij 
Athen. VI, 553 p.249CD: "Maar de Arcadiër Arcadion was geen 
vleier; over hem vertellen dezelfde Theopompus I38) en Du-
ris in het 5e boek van zijn Macedonische Geschiedenis 139)· 
Uit haat jegens Philippus ging deze Arcadion in vrijwillige 
ballingschap uit zijn vaderland weg. Hij was zeer talentvol 
en nogal veel uitspraken van hem worden er vermeld. Toen 
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Phi lippus eens in Delphi verbleef, was toevallig ook Arca-
dion daar aanwezig; toen de Macedoniër hem gezien had en bij 
zich geroepen had, zei hij: "Hoe lang zul je nog vluchten, 
Arcadion?" Deze zei: "Totdat ik aankom bij degenen, die Phi-
lippus niet kennen" I40). 
Deze geestigheid bevat een vleiend oordeel over de be

roemdheid van Philippus. 
Waarschijnlijk speelde deze episode zich af in 338 of 336, 

toen Philippus zich te Delphi uitriep tot kampioen van de 
godheid om het door de Perzen aangedane leed te vergelden. 
Philippus was zo dol op humor, dat hij een talent betaal

de voor een boek met grappen. In zijn houding tegenover Ar
cadion toonde hij meer edelmoedigheid dan bv. Antigonus Do-
son, die Aristomachus liet doden I41)· 

38 Paralus geldt als de uitvinder van het krijgsschip 142). 
Vgl. Plin. N.H. VII, 207: "Philostephanus beweert, dat 

Jason als eerste met een oorlogsschip heeft gevaren; Hege-
sias 14З) zegt, dat Paralus dit was; volgens Ctesias was 
dit Semiramis , terwijl Archemachus Aegaeon als uitvinder 
noemt ". 

39 Volgens een orakel zouden Cadmus en Harmonía op een 
runderspan voor het leger van de Enchelees in slangengedaan
te moeten uittrekken. Dit leger zou zegevierend tot Delphi 
voortrukken. Dan zou het vernietigd worden, maar Cadmus en 
Harmonía zouden meegevoerd worden naar de Elysaeîsche Vel
den. De Enchelees is een volk, dat gevestigd was in Illy-
rië, volgens Strabo en Pausanias, wellicht in de buurt van 
Epidamnus, waar volgens Eratosthenes het graf van Cadmus en 
Harmonía lag. De Enchelees zouden zich vooral met visvangst 
hebben beziggehouden, wat wellicht afgeleid wordt van hun 
naam' Εγχέ*λ.ε ι ς en de naam van de aal: έγχελυς. Daarmee 
zou ook hun slangengedaante kunnen samenhangen, waarbij dan 
Cadmus een vergriekste vorm van een inheemse kruipdierach-
tige god zou kunnen zijn. Hun stamvader heette Encheleus 144)· 
Een soort zeemonster in Cos, dat met de cultus van Ascle-
pius in verband stond, heette Enchelys 145)· Hoe het monu
ment van Cadmus en Harmonía er uit heeft gezien, is ons niet 
bekend I46). De stad Βουθοή kan herinneren aan de runder-
wagen. 

40 Daar in het Hellenisme de oude godsdienstige opvat
ting verslapt was, begon men aan personen, die buitengewo-
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ne prestaties geleverd hadden, goddelijke eer te bewijzen. De 
cultus van de heerser3 de man, die buitengewone daden had 
verricht, werd in alle Hellenistische rijken hoog gehouden, 
behalve in Macedonië 147)° De koningscultus was voor alle 
onderdanen, zowel Grieken als oosterlingen, de verplichte 
staatscultus als hoogste uitdrukking van het absolutisme. 
Deze koningscultus kreeg in Egypte een speciale kleur, omdat 
hierin de in het verleden aan de Pharao's bewezen eer ver
werkt werd o 
Wat het karakter van Philadelphus betreft, hij was een vor

ser met een nogal ongewone levenswijze I48), waardoor hij 
meende in leven te kunnen blijven.. In verband hiermee kan 
men de anecdote vermelden, dat een van de vroegere Pharao's, 
Mycerinus, van het orakel te horen had gekregen, dat hij nog 
maar 6 jaar te leven had, en er 12 jaar van maakte door ook 
's nachts te feesten 149). Ook wordt vermeld, dat hij een 
sterke neiging tot zinnelijkheid had 150). 

41 Voor Phylarchus was Alexander de Grote de incorpora
tie van nutteloze weelde. De levenswijze van Alexander steekt 
wel scherp af bij die van Cleomenes van Sparta I51 )· 
Agatharchides van Cnidus (+ I60) was een philosooph uit 

de Peripatetische School en een grammaticus. Hij was de se
cretaris van Heraclides Lembus 152). Hij schreef een geschied
werk over Europa in 49 boeken en een over Azië in 10 boe
ken alsmede een geographisch werk over de Rode Zee in 5 boe
ken en tal van andere werken. 
Een variant op dit verhaal van weelde wordt gegeven door 

Plutarchus in zijn levensbeschrijving van Alexander 153)· De 
bron van Phylarchus is Duris, die op zijn beurt Chares van 
Mytilene als bron gebruikte 154)· 
De in het fragment vermelde vrienden van Alexander hebben 

een rol gespeeld in de verwikkelingen na de dood van Alex
ander. Clitus de Witte versloeg als admiraal in de Lamische 
Oorlog de Atheense vloot bij Abydus en Amorgos (322). Per-
diccas werd na de dood van Alexander chiliarchus en kreeg 
daarmee het oppertoezicht over het koninkrijk in Azië. Onder 
zijn leiding vond er een nieuwe verdeling van de satrapieën 
plaats. Craterus en Leonnatus steunden Antipater in de La
mische Oorlog. 

42 Het feit, dat Myrtilus, een van de gesprekspartners 
in Athenaeus' Δειπνοσοφ στα', heel het werk van Phylar

chus gelezen heeft, wijst op de belangstelling voor Phylar-
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chus, die in de 2e eeuw na Chr. toch minstens bij enkelen 
bestond 155)· 
Met Ceos wordt duidelijk een van de Cycladen bedoeld en 

niet de plaats ten zuiden van Thebe of op Salamis. De vier 
steden op Ceos waren Carthaea, lulis, Poeassa en Coresus. 
De bewoners van Ceos komen in veel opzichten met de Locriërs 
overeen 156). Volgens Heraclides Lembus zouden de oude men
sen de gewoonte hebben zich door het drinken van dolle ker-
velsap van het leven te beroven. De vrouwen waren zeer kuis 
en de jongens en meisjes onthielden zich van het drinken 
van wijn. Deze gewoonten bestonden ook bij de Opuntische en 
Epizephyrische Locriërs. 

43 Wanneer Phylarchus zich bezig houdt met feiten uit 
het verre verleden, neemt zijn waarde als bron van de Spar
taanse geschiedenis af. Cleomenes - n.a.v. zijn staatsgreep 
is dit fragment zeer waarschijnlijk een excursus - vertrouw
de de moord op de ephoren aan Therycion en Phoebis toe en 
aan twee mensen, die met hem waren opgegroeid, die тепцо-
θακες noemde. De definitie wordt gesteund door Xenophon, 
die zegt, dat de term van toepassing is op de in ere staan
de en inde Spartaanse discipline opgegroeide vreemdelingen 
(τρόφιμο') 157 ) , en Phylarchus laat Pyrrhus de instelling 
complimenteren door te beloven zijn zoons hieraan toe te ver
trouwen, "opdat zij beter zullen zijn dan andere koningen 
zijn" 158). De vermelding, dat Lysander een μόθαξ is, had 
in het oorspronkelijk verband een andere betekenis. Het was 
een tegenzet van koning Leotychidas, die op Lysanders be
lediging antwoordde, dat hij maar een bastaardzoon van Al-
cibiades was. 

Vgl. Plut. Cleom. VIII, 1: "Toen Cleomenes dicht bij de 
stad gekomen was, stuurde hij Euryclidas naar de eetzaal van 
de ephoren om hen zogenaamd een boodschap van hem van het 
leger over te brengen. Therycion, Phoebis en twee Heloten, 
die samen met Cleomenes waren opgegroeid - deze mensen noemt 
men μόθακες -, volgden met een paar soldaten". 

Vgl. Hesych. s.v. μόθωνας : "Degenen, die bij hen worden 
opgevoed, die men slaafjes noemt; Laconiërs". 
Vgl. Schol. Aristoph. Plutus 279: "De Laconiërs noemen de 

jongens, die bij de vrijen worden opgevoed, μόθωνες (in huis 
geboren slaven)". 

Vgl. Aelian. Var. Hist. XII, 43: "Callicratidas, Gylip-
pus en Lysander werden in Lacedaemonië μόθακες genoemd, 
en dit was de naam van de slaven van de welgestelden, die 
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de vaders juist met hun zonen meestuurden om zich met hen 
te meten in de sportscholen. Lycurgus, die dit had toege
staan aan hen, die zich hielden aan de opvoeding van de 
jeugd, liet hen deelhebben aan het Lacedaemonische burger
recht". 

De μόθαχ^Γ zijn de kinderen van Spartaanse vaders en He
lotische moeders, die als σύντροορο ι. van de wettige kin
deren aan de αγωγή deelnamen. Sinds de tweede helft van 
de 5e eeuw neemt het aantal, evenals de betekenis van de 
vrije niet-Spartiaten toe. Bij Xenophon 159) worden de Peri-
oecen als vrijwilligers genoemd in de legerafdelingen en 
evenmin zijn zij verstoken van het goede, dat de stad hen te 
bieden heeft, en evenzo gaat het bij deze μόθακες om be
voorrechte niet-burgers, die over het algemeen van jongs 
af aan de άγαγή meegemaakt hebben en door hun aantal , maar 
vooral door hun kennis van de uiterlijke vormen ende inner
lijke krachten van de Spartiaten een belangrijke factor in 
het staatsieven waren» Nog belangrijker was, dat de μόθα-
κες door hun deelname aan de αγωγή volledig burgers kon
den worden. Hiervoor was dan geen wettige afstamming no
dig, maar Spartaanse opvoeding en vervolgens een κλήρος 
om daarvan een bijdrage aan de συσσίτι α te kunnen leveren. 
Sinds de overdracht van de κλήρο г behoefde geen adoptie 
meer te volgen, die in Sparta zonder getuigenis van de ko
ning niet mogelijk was. Tot de Hellenistische tijd voltrok de 
aanvulling van de nieuwe burgers zich maar langzaam en met 
tegenwerking. Dit burgerschap bleef maar tot een kleine 
kring beperkt door de binding aan de αγωγή en de κλή
ρος. Evenmin overtroffen de μόθαΗτςαβ Spartiaten in aan
tal. Sinds Lysander konden ook de μόθακες tot hoge posi
ties opklimmen. 

44 Een sobere levenswijze, zoals de Griekse wijsgeren van 
de Cynische stroming die predikten, bij een koning te vin
den, schijnt een ongerijmdheid lóo). Toch waren Cyrus en He
racles heersers volgens het Cynische ideaal, want 7ij zwoeg
den heldhaftig ter will«» van de mensheid l6l). In Cynische 
handen werd de parabel van Prodicus over de keuze van Hera
cles een imago van de held, die kiest tussen de berg van de 
verantwoordelijke monarchie en de rots van de tyrannie 102). 
Veel van de Cynische gedachten en nog meer van de Cynische 
gedragslijn neigde tot anarchie, want de Cynici trotseerden 
de wetten van de gemeenschap om de natuurwetten te gehoor
zamen, wat gehoorzaamheid uitsloot aan mensen, wier alleen-
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heerschappij door strijd verkregen was. Toch dwingt de ware 
koning, die koning van nature is, door het respect, dat men 
voor hem heeft, gehoorzaamheid af 163)· De koningen van 
Sparta stamden af van Heracles, de Cynische "heilige" 1б4)> 
wiens karakterisering door Euripides de Cynische en Laco-
nische idealen belichaamde 165)» 

In zijn artikel beschuldigt E.Bux Phylarchus er van, dat 
hij Plutarchus "zwei sozialistischen Novellen" aan de hand 
heeft gedaan 166). Hoewel het adiectivum "sozialistische" 
slecht gekozen is en Bux' eigen houding tegenover de vroe
gere politiek van Weimar weergeeft 167), kan men de bena
ming "historische romancier" toch niet helemaal van de hand 
wijzen. Aan de andere kant, hoe men ook over Phylarchus wil 
denken, zijn geschiedenis van het Sparta van de 3e eeuw blijft 
de voornaamste bron over dit onderwerp, en geleerden, die 
hem bekritiseren, staven toch niettemin hun interpretaties 
van Sparta met data van Phylarchus 168). 

Ook Plutarchus geeft een uitvoerige beschrijving van de 
eenvoud en de sobere maaltijden van Cleomenes 169)· De be
schrijving van de corruptie te Sparta door Phylarchus is ge
heel en al in overeenstemming met zijn opvattingen over de 
τρυφή„ 

Plutarchus vertelt, hoe de legendarische Lycurgus "van 
Creta naar Klein-Azië voer met de wens het eenvoudige en 
strenge leven op Creta te contrasteren met de extravagante en 
luxueuze Ionische levenswijze en veelal als een arts het ver
schil opmerkte tussen gezonde en zieke lichamen" 170). De 
Spartanen van Lycurgus versmaadden privé-bezit 171), maar 
oorlogsbuit en gewoonten, die men zich eigen had gemaakt 
tijdens buitenlandse veldtochten, brachten verandering in de 
levensstandaard en de discipline te Sparta. P.R.Coleman-
Norton 172) merkt op: "Militaire discipline had ijzeren man
nen gekweekt, maar mannen zonder moraal en manieren; want 
inenting met het vaccine van de deugdzaamheid thuis bevei
ligde de Spartanen niet noemenswaardig tegen infectie met 
de virus van de ondeugd, wanneer zij eenmaal ver van huis 
waren". 

45 Bij de vermelding van de ondergang van Sybaris maakt 
Phylarchus naast de wettelijke bepalingen ook gewag van won
derverhalen. Uit deze passus kan men weinig zekerheid ver
krijgen, of er in de tussenkomst van de godin Hera iets op 
te maken valt over de houding van Phylarchus tegenover de 
goden. 
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Een dergelijke bespottelijke wetgeving, als er in Syracuse 
en Sybaris bestond, wordt ook toegeschreven aan de Locrische 
wetgever Zaleucus 173)· 
Evenals in Hellas zelf hebben de Griekse steden in Zuid-

Italië en op Sicilië altijd al met elkaar strijd gevoerd, 
waarbij ook vooral economische motieven en afgunst op el-
kaars macht en rijkdom in het spel waren. In 510 werd Syba
ris, de machtigste stad in Zuid-Italie, die 25 steden on
der haar beheer had, door haar rivale Croton met de bodem 
gelijk gemaakt, een gebeurtenis, die heel de Griekse wereld 
schokte, vooral Milete, dat in zeer nauwe handelsbetrek
kingen met Sybaris had gestaan. 

46 Omdat Phylarchus de bron is van de versie van Poly-
bius van de dood van Antigonus Doson, bij wie een inspanning 
bij het schreeuwen in de strijd een bloeding veroorzaakte 174)? 
kan Polybius heel goed dezelfde bron gebruikt hebben voor 
zijn vermelding, dat het lot van Cleomenes na de slag bij Sel-
lasia toonde, dat Fortuna de dingen beslist zonder regel
maat of logica. Want in één of twee dagen tijds werd Anti
gonus naar Macedonië teruggeroepen om een Illyrische inva
sie het hoofd te bieden en in deze afloop heeft ook Phylar
chus de rol van het lot onderkend 175)· 
Het is duidelijk, dat deze vleier zonder het te weten op 

ironische wijze op het levenseinde van Antigonus Doson ge
wezen heeft 176). 
Άλεξανδρ ι'ίε ι ν geeft in de vertaling bij Liddell and 

Scott, A Greek-English Lexicon als: to be on Alexander's 
side, niet de tragiek weer van de vleierij, waarin dit werd 
uitgesproken. Veeleer zou de vertaling moeten luiden: de 
weg van Alexander opgaan. 

47 Jacoby betwijfelt de authenticiteit van dit fragment 
en ziet geen verband met άγραφοι. ν6μοι ; Müller veronder
stelt mythische en cultische geheimen. Dit werk van Phylar
chus moet allerlei niet-vastgelegde bepalingen hetzij wetten 
hetzij gebruiken hetzij bijzonderheden uit het openbaar of pri-
.vaat leven bevat hebben. 

Palladia zouden beelden zijn, die uit de hemel op aarde 
geworpen waren, en πάλλει ν (schudden) zou men gezien heb
ben als βάλλει ν (werpen) 177)· Het geworpene noemde men 
πάλλα (bal), waarnaar de verkeerde etymologie gemaakt werd. 

Het Palladium van Troje had twee eigenschappen, die de 
basis voor de sage vormden. Ten eerste zou het uit de hemel 
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gevallen of geworpen zijn (δ 11 πετ ες . πάλλα ) , Volgens Аг-
ctinus 178) zou Dardanus het van Zeus gekregen hebben, vol
gens de Hellenistische schrijvers Callistratus en Satyrus 
zou hij het van Athene gekregen hebben als een geschenk ter 
ere van zijn huwelijk met Chryse, de dochter van Pallas. De 
tweede eigenschap van het Palladium was, dat van het bezit 
daarvan het lot van Troje afhing, zodat de Grieken het in 
handen probeerden te krijgen. Hiermee hangt een derde eigen
schap samen en wel, dat het stond opgesteld op een ontoe
gankelijke plaats. Gewoonlijk werd het Palladium voorgesteld 
als een kleine staande figuur met de speer in de rechter
en het Aegis-schild in de linkerhand en had de vorm van een 
ξόανον „ 

Van het Palladium van Alalcomenae in Boeotië zegt Pausa-
nias 179), dat het een oud beeld van ivoor was in de tem
pel van Athene. 
De teksten over het Palladium te Athene zijn duister, maar 

maken in elk geval duidelijk, dat het uit de hemel gevallen 
was en op een brug stond. Het is niet duidelijk, welke brug 
bedoeld wordt. Uit Plut. Thes. XXVII zou men kunnen conclu
deren, dat het de brug over de Ilissus was, even ten zui
den van het Olympieum, waar ook een klein heiligdom van A-
thene Γεφυρ'τις zou staan I80). 

48 De vrouwen, wier heldhaftig gedrag geprezen wordt, 
kunnen geplaatst worden naast die in de levensbeschrijvin
gen van Agis en Cleomenes. De invasie van Pyrrhus was de 
aanleiding, dat de vrouwen o.l.v. Archidamia, de grootmoe
der van Agis, een gracht om de stad groeven om zijn troepen 
terug te drijven; het was ook het begin van de Historiae van 
Phylarchus I8I). 

Volgens Phylarchus waren de afmetingen van de gracht 6 χ 
4 x 800 el. Maar volgens Hieronymus van Cardia was hij smal
ler 182) en deze kon dit beter weten, omdat hij Antigonus 
Gonatas vergezeld kan hebben in de Peloponnesus tijdens zijn 
veldtocht tegen Pyrrhus. De gracht was slechts een incident 
in de romantische verdediging van Sparta door de vrouwen, 
die de overtocht naar Creta van de hand wezen, waar koning 
Areus en het leger zich bevonden. In plaats daarvan verza
melden zij o.l.v « Archidamia de ouderen en jongemannen om de 
stad te verdedigen I83)« 

Omdat Phylarchus dramatische details verkoos boven de meer 
prozaïsche aspecten van de machtspolitiek, draait de inva
sie van Pyrrhus om een romantisch motief I84)» Bij de aan-
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komst van Pyrrhus te Laconië zetten de aanhangers van Cleo-
nymus een tafel klaar voor de veroveraar, maar zij rekenden 
buiten Archidamia, die met het zwaard in de hand de Gerou-
sia wakker schudde, terwijl haar vrouwen de weerbare mannen 
in de stad van wapens voorzagen en de gracht aanlegden. 
Vastbesloten om de overwinning van Pyrrhus en de terugkeer 
van Cleonymus niet te overleven wachtte Chilonis hen in de 
stad af met een touw om haar nek. Maar haar geliefde Acro-
tatus onderscheidde zich in de strijd en de episode eindig
de met het terugdringen van de invallers en de tijdige komst 
van de Spartaanse troepen uit Creta o.l.v. Areus I85). 
Pyrrhus was door zijn Lacedaemonische generaal Cleonymus 

tot zijn aanval op Sparta gebracht. Deze Cleonymus was ge
passeerd voor het Spartaanse koningschap ten gunste van zijn 
neef Areus I86). 
Pyrrhus viel Sparta aan op het enige punt, waar het ver

sterkt was, en Areus' zoon Acrotatus had zich opgesteld, 
waar niet gevochten werd. Sparta was omgeven door een pal-
lisade en een gracht. In de nacht van Pyrrhus' aanval groe
ven de vrouwen een diepe gracht tegenover het kamp van Pyr
rhus . Vier dagen lang viel Pyrrhus de plaats aan met afwis
selende troepen, terwijl de Spartaanse vrouwen hun mannen 
van voedsel en wapens voorzagen. De tweede dag zou hij een 
doorbraak geforceerd hebben, als zijn paard niet gewond was 
en hem afgeworpen had» Toen de verdedigers uitgeput waren, 
verscheen Antigonus' generaal Ameinias. Dezelfde avond kwam 
Areus met 2000 man. Pyrrhus had zijn kansen verloren laten 
gaan en begaf zich naar Argos in de hoop daar meer succes 
te hebben. 

49 Volgens Aelianus was de naam van de Galatische aan
voerder Centoarates I88). Solinus, die Plinius verkeerd be
grepen heeft, verwisselt de namen van Antiochus en Centa-
retus l89)o 
Door U.Wilcken is dit fragment op Antiochus I betrokken, 

vroeger op de slag bij Ancyra 190), waarin echter geen An
tiochus sneuvelde. Deze dood van Antiochus I Soter vond 
plaats in zijn 64e levensjaar (261 ). Hiermee is nog niet be
wezen, dat de slag tegen de Galaten verloren werd. 

50 Vgl. Pomp. Trog. Pro. XXVII: ".... de bij Pergamon door 
Attalus overwonnen Galliërs vermoordden de Bithyniër Zelas". 
Toen Nicomedes I van Bithynië in 260 stierf, had hij zijn 

rijk naar het oosten en zuiden uitgebreid. Zijn zoon Zelas 
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zette na de troon op zijn stiefbroers gewonnen te hebben de
ze veroveringen voort. Hij veroverde Cresa, later Flaviopo-
lis genoemd, in Paphlagonië en stichtte Zela in Cappadocië. 
Hij voerde oorlog met Gallische troepen, door wier leiders 
hij in 235 aan het in het fragment vermelde feestmaal ver
moord werd. Doorhem kreeg Bithynië waarschijnlijk zijn latere 
uitbreiding in oostelijke richting. 

51 Terwijl Polybius ongevoelig ism.b.t. de moord op Ari-
stomachus te Cenchreae 191)? is hij verontwaardigd over die 
te Sparta op Archi damns o Zoals zijn moord op de ephoren be
wees, schrok Cleomenes niet terug voor een moord 192). Plu-
tarchus merkt op; "Goede artsen en politici nemen nooit hun 
toevlucht tot het mes behalve in gevallen van uiterste nood
zaak" 19З)· Het terugroepen van Archidamus had tot doel 
Cleomenes een sterkere positie te bezorgen 194)· Als Archi-
damus werkelijk een bedreiging had gevormd, had hij beter in 
ballingschap kunnen blijven of buiten Sparta vermoord kunnen 
worden 195)· Door deze feiten niet te vermelden verwerpt 
Phylarchus de bewering, dat Archidamus niet vluchtte bij de 
val van Agis, maar later en wel op de vooravond van de 
staatsgreep van Cleomenes 196). Een andere reden van de vij
andige gezindheid van Nicagoras, de gastheer van Archidamus 
in Messene, tegenover Cleomenes was, dat Cleomenes nog steeds 
bij hem m de schuld stond voor een van hem gekocht, maar 
nog niet betaald landgoed 197)· Voor het schandaal m.b.t. 
Archidamus en Nicagoras kan Polybius hebben teruggegrepen 
op de scandaleuze kronieken van Ptolemaeus van Megalopolis, 
die ook een waarschijnlijke bron is voor de soortgelijke be
schuldiging, dat Cleomenes instemde met de moord op Magas, 
de broer en rivaal van Ptolemaeus IV Philopator 198). 

Naar het enigszins verwarde bericht bij Plutarchus had 
Cleomenes Archidamus in 227 teruggeroepen om hem als tegen
wicht te gebruiken tegen de ephoren, blijkbaar omdat Eudami-
das, de zoon van Agis IV, toen op jonge leeftijd gestorven 
was 199 )> maar hij had blijkbaar toegegeven aan de aandrang 
van de moordenaars van Agis en de moord op Archidamus niet 
verhinderd 200), terwijl Phylarchus ook in dit geval de schuld 
van Cleomenes verwerpt. Onder degenen, die vroeger Agis ver
moord hadden, moet men ook de anti-hervormingspartij ver
staan, die bevreesd was voor een versterking van het koning
schap, zoals Cleomenes dit beoogde. Deze voorstelling van 
zaken verwekte bij de anti-hervormingspartij verzet tegen de 
terugkeer en het koningschap van Archidamus 201). Duidelijk 
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is heel deze kwestie beslist niet: het blijft twijfelachtig, 
of Cleomenes de werkelijke moordenaar is, zoals Polybius hem 
brandmerkt, terwijl Phylarchus elke schuld van de koning ont
kent en afwijst. Niese meent, dat hij deze dood niet veroor
zaakt heeft, maar toch stilzwijgend heeft goedgekeurd 202). 
Phylarchus heeft de schuld van Cleomenes als traditie ver
meld en afgewezen, maar door de vermelding "hetzij overge
haald door zijn vrienden" op zeer geslaagde wijze de rol van 
Cleomenes, zelfs als hij aan de moord schuldig zou zijn ge
weest, gerechtvaardigd, voor zover dit mogelijk was. Door de 
beperking van de beschrijving van Plutarchus, waarin de dis
junctie "hetzij - hetzij" niet erg logisch is en de schijnbare 
gelijkstelling van de moordenaars van Agis met de vrienden 
van Cleomenes de tendens van Phylarchus bestrijdt, is de dui
delijke, overigens ook door Phylarchus geponeerde apologe-
tiek - "Want de grootste schuld etc." - verduisterd. 

52 Plutarchus verdedigt Aratus' welsprekendheid tegen 
hen, die dit beoordelen vanuit zijn gedenkschriften, die 
haastig geschreven zijn en zoals dit bij hem opkwam in het 
heetst van de strijd 203)· In zijn gedenkschriften is ook de 
polemiek tegen Cleomenes te vinden 204)· Polybius geeft toe, 
dat Aratus zeer belangrijke kwesties onverstandig en egoïs
tisch behandeld heeft, zoals blijkt in zijn tweeslachtigheid 
in de onderhandelingen met Antigonus om de Achaeïsche ste
den liever aan de Macedonische garnizoenen dan aan Cleome
nes prijs te geven 205)» 

Vanwege zijn geestdrift voor het revolutionaire Sparta ver
gelijkt Plutarchus Phylarchus met een advocaat, die de zaak 
van Cleomenes verdedigt en die niet helemaal vertrouwd kan 
worden zonder de bevestiging van Polybius. Gelukkig maakt 
Plutarchus zich niet al te druk om zijn eigen dringend ver
zoek en zijn levensbeschrijvingen van Agis en Cleomenes geven 
met weinig uitzonderingen de versie van Phylarchus weer. 
Plutarchus volgde Phylarchus als bron ondanks diens twee 
vijandig gezinde tijdgenoten, en wel Aratus van Sicyon en Ba
ton van Sinope. Waarschijnlijk vermeldt Aratus het aanbod 
van Cleomenes hem om te kopen om daarmee zijn kandidatuur 
van strateeg van de Achaeïsche Bond te steunen, maar zoals 
begrijpelijk is, verzweeg Aratus de edelmoedige bescherming 
van zijn huis en bezit te Korinthe door Cleomenes 206). Daar
om is het verslag van Plutarchus over het verraad van Ara
tus bij de overdracht van Korinthe aan Antigonus zeker van 
Phylarchus en niet van Polybius of Aratus afkomstig 207)· 
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In zijn vermeldingen geeft Polybius waarschijnlijk de meest 
objectieve beschouwing van de rol van Aratus. De slotge
dachte van Plut. Cleom. XVI, 6 moet men daarom ook eerder 
aan de invloed van Polybius dan aan die van Phylarchus toe
schrijven 208). 
Na de dood van Archidamus moet de herordening van de bin

nenlandse verhoudingen te Sparta lange tijd geduurd hebben: 
dit was voor Cleomenes echter geen belemmering de oorlog 
tegen de Achaeërs met hernieuwde energie voort te zetten. 
Na een plundertocht inhet gebied van Megalopolis 209) over
viel hij Mantinea en bracht het evenals Tegea en Pherae in 
zijn macht; toen het Achaeîsche leger in het veld verscheen, 
leed het bij het Hecatombaeum bij Dyme in Achaea een verplet
terende nederlaag 210). Nu volgde er een verandering in de 
stemming van de Achaeërs. Een pauze trad in, maar intussen 
stelde Aratus zich in verbinding met Macedonië. De pogingen 
van Cleomenes om als strateeg van de Achaeîsche Bond be
noemd te worden werden afgewezen en dit leidde tot een nieu
we aanval van Cleomenes, die het tot enkele veroveringen 
bracht, waaronder Argos (225) 211). Hierna moet er weer een 
pauze ingetreden zijn, die tot het midden van het volgend 
jaar duurde en die met diplomatieke onderhandelingen gevuld 
werd. Deze werden enigszins gerekt door de superieure di
plomatie van Aratus, maar in het najaar van 224 viel Cleo
menes Korinthe aan en ook Sicyon, waarvan hij evenwel het 
beleg moest opgeven door het optreden van Antigonus. 

53 Opvallend is de verschillende houding van Polybius en 
Phylarchus t.o.v. de behandeling van Mantinea doordeAchae-
ische Bond. Polybius' samenvatting van de geschiedenis van 
Mantinea kan gecorrigeerd worden aan de hand van Aratus en 
Phylarchus: na Mantinea, dat geallieerd was met Cleomenes, 
door een aanval ingenomen te hebben bezette Aratus de stad 
en versterkte de pro-Achaeïsche partij door de daar woonach
tige vreemdelingen vrijuit te laten gaan 212). 
Naar aanleiding van de gebeurtenissen m.b.t. Mantinea 

richt Polybius enige algemene beschuldigingen aan het adres 
van Phylarchus 213)· Zijn ergernis wordt vooral gewekt, om
dat Pnylarchus zijn talenten verspilt aan de vijanden van de 
Achaeîsche Bond. Zijn belangrijkste beschuldiging echter is, 
dat Phylarchus in zijn nadruk op de emotie de geschiedenis 
gedramatiseerd heeft tot een fictie. 
Mantinea, dat zich in 234 bij de Achaeîsche Bond had aan

gesloten, sloot zich in 229 bij de Aetolische Bond aan, maar 
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in hetzelfde jaar gaven de Aetoliërs de stad in handen van 
Sparta. In 227 werd de stad door Aratus veroverd, maar het 
jaar daarop door Cleomene's weer teruggewonnen, waarop alle 
Achaeische kolonisten werden vermoord en de oude staatsre
geling hersteld werd. In 223 heroverde Aratus de stad samen 
met Antigonus,'waar gruwelijk gemoord en geplunderd werd als 
wraak voor de Spartaanse moordpartij in 226. 
Deze behandeling van Mantinea wordt uitvoeriger verhaald 

bij Plut. Ar. XLV, waar Phylarchus als bron gebruikt is, maar 
wordt slechts kort aangeduid bij Plut. Cleom. XXIII: "Na Man
tinea geplunderd te hebben....". 
Polybius tracht de behandeling van de stad te rechtvaar

digen 214). Hij schijnt echter te vergeten, dat Aratus Manti
nea de eerste keer in vredestijd had aangevallen en dat de 
bezetting van 500 man, die hij de stad oplegde, beslist niet 
naar de vrije wens van de Mantineërs kan zijn geweest* Maar 
Polybius is even partijdig ten gunste van Aratus als Phylar
chus ten gunste van Cleomenes. 
Het emotionele element, dat men bij Phylarchus vindt in de 

episode van Mantinea, keert ook weer terug in het verhaal 
van de inname van Peilene, die in 241 plaats had 215). Ook 
hier heeft Plutarchus zijn stof aan Phylarchus ontleend. 

54 Vier bronnen dienen hier nagegaan te worden: de ge
denkschriften van Aratus, Phylarchus, Polybius en Plutar
chus. Phylarchus heeft een dramatische beschrijving gegeven 
van de marteling en executie van Aristomachus doordeMace-
doniërs en Achaeërs. Polybius repliceert, dat Aristomachus 
alleen maar afstand deed van de tyrannie, toen hij beroofd 
was van de Macedonische bescherming; toch kozen de Achaeërs 
hem tot strateeg, wat hij hen vergold door later naar de zij
de van Cleomenes over te hellen 216). Plutarchus verhaalt 
deze gebeurtenissen gedetailleerder met als bronnen Phylar
chus en Aratus en zijn verslag 217) is als volgt samen te 
vatten: 
1 Aristomachus deed afstand van de tyrannie en voegde zich 
bij de Achaeïsche Bond op uitnodiging van Aratus, die hem 
50 talenten gaf ter betaling van zijn huurlingen; 

2 Zijn verzoek om toe te treden tot de Bond werd door de par
tij van Aratus verworpen, toen de toenmalige strateeg Ly-
diades, die de situatie in zijn eigen voordeel wilde ver
anderen, Aristomachus bij de vergadering introduceerde; 

3 Toen Aratus het jaar daarop strateeg werd, werd Aristo
machus verheugd verwelkomd en werd later strateeg, welke 
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functie hij zo geestdriftig vervulde, dat Aratus hem moest 
afhouden van zijn pogingen een beslissende slag met Cleo-
menes aan te gaan 218). 
Plutarchus ziet de intoming van Aristomachus door Aratus 

als een voordeel voor Cleomenes 219)· Polybius laakt Ari
stomachus verder als een tyran^ die van tyrannen afkomstig 
is en die "toen Aratus en de Achaeërs er niet in slaagden 
Argos door een stormloop te bevrijden, omdat niemand van hun 
aanhangers in de stad durfde op te treden uit vrees voor de 
tyran, sommigen er van beschuldigde betrokken te zijn bij de 
Achaeïsche aanval en acht prominente burgers ter dood liet 
brengen, die allen onschuldig waren" 220). De door Aratus 
aangevallen Argivische tyran was echter Aristippus de jon
gere, op wiens bevel zijn broer Aristomachus verraders ter 
dood gebracht heeft, die - zoals Polybius dit toegeeft -
niet in hun verraad slaagden alleen maar uit lafheid 221). 
De veronderstelling van F.W, Walbank, dat de executies na 
de dood van Aristippus plaats hadden en na de overname van 
de tyrannie door Aristomachus, lost een niet bestaand pro
bleem op 222). Polybius verwijst naar een aanval, toen de A-
chaeërs werkelijk Argos binnendrongen tijdens de regering van 
Aristippus 223). Omdat Aristomachus prominent genoeg was om 
Argos na de dood van Aristippus in te nemen met Macedoni
sche hulp 224), moet hij beslist een verantwoordelijke posi
tie onder zijn broer hebben gehad. Walbank veronderstelt, 
dat de wraakzuchtige en achterdochtige Aristippus 225) exe
cuties uitstelde, die later ten uitvoer werden gebracht door 
de meer gematigde Aristomachus, die door M. Rostovtzeff een 
voortreffelijk heerser wordt genoemd 226). 

In elk geval gaven de Achaeërs blijk van hun waardering 
voor Aristomachus door hem te verheffen tot hun hoogste 
ambt. Polybius is echter minder vergevingsgezind door te 
stellen, dat Aristomachus een zeer milde straf kreeg, toen 
hij te Cenchreae in zee verdronken werd 227). De visie van 
Plutarchus 228) op de gebeurtenissen reflecteert die van 
Phylarchus en hij weerlegt uitdrukkelijk Polybius door met 
klem te vermelden, dat Aristomachus zowel gefolterd als ver
moord werd. Dat Antigonus het bezit van "de tyrannen en ver
raders" kreeg wordt terloops door Plutarchus vermeld 229)· 
Polybius schijnt te vergeten, dat niet Aristomachus, maar 
Aratus zelf, die zich er op beroemde eens de Macedoniërs 
uit de Peloponnesus verdreven te hebben door de inname van 
Korinthe in 243, door de Macedonische koning te hulp te roe
pen de Achaeïsche zaak ontrouw was geworden, en hij verzwijgt, 
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dat Aratus ondanks zijn bekendheid met de tyrannieke poli
tiek van Aristomachus hem toch als bondgenoot wilde aanvaar
den en hem zelfs tot strateeg van de Achaeïsche Bond liet 
benoemen. 

55 Polybius levert kritiek op Phylarchus' verslag van de 
edelmoedigheid van Cleomenes te Megalopolis, waar hij een 
plundering voorkwam en aanbood de stad terug te geven aan 
de ontsnapte bevolking,, als zij zijn bondgenoten zouden wor
den. Natuurlijk gaven de stadgenoten van Polybius niet toe, 
maar Phylarchus kon deze houding allerminst waarderen. Po
lybius hield zich niet bezig met objectieve loyaliteit; A-
ratus is bij hem het model van een afvallige patriot. Zijn 
vreemde kritiek, die een historicus bestrijdt, omdat hij niet 
een partijdig politiek standpunt inneemt, wordt begrijpelij
ker, wanneer men er aan denkt, dat de aansluiting bij Cleo
menes de Megalopolitanen ontraden wordt door Philopoemen, 
de held in het werk van Polybius 230). Polybius beschuldigt 
Cleomenes er van Megalopolis verwoest te hebben, "omdat hij 
gedurende zijn hele carrière geen enkele bondgenoot of ver
rader van de Megalopolitanen kon loskrijgen" 231). Waarom 
liet Polybius de namen van de verraders achterwege, hoewel 
hij de tekst van Phylarchus kende? Hij kon zich wel een on
bekende overloper te Clitor voor de geest halen 232). De 
namen Thearidas en Lysandndas 233) komen niet in Plutar-
chus' levensbeschrijving van Philopoemen voor, die gebaseerd 
was op de Historiae van Polybius. Als Phylarchus de namen 
van de verraders verzonnen had, dan had de partijdige Poly
bius zijn vaderstad beter kunnen dienen door hem te laken 
als een pertinente leugenaar dan als iemand, die het ver
waarloosde zíjn vijanden te prijzen. Het motief van Polybius 
legt duidelijk de nadruk op een verzuim van een schrijver, 
die hij gewoonlijk beschuldigt van veel grotere enormiteiten: 
Polybius liet de namen van de verraders achterwege, omdat 
Thearidas ζήη eigen grootvader was 234)· De val van Mega
lopolis, de executie van Aristomachus en de plundering van 
Mantinea, dit alles had betrekking op de normale oorlogs-
wreedheden, terwijl het resultaat van de "collaboratie" van 
Thearidas met Cleomenes bij Polybius een familie-spook op
wekte, dat alleen maar verdreven kon worden door Thearidas' 
naam te verzwijgen en de man aan te vallen, die dit bij de 
ware naam had genoemd. Zonder wetenschappelijk te zijn is de
ze kritiek van Polybius op Phylarchus alleen maar minder
waardig ! 
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In 235 legde Lydiades zijn tyrannie over Megalopolis neer, 
die nu lid werd van de Achaeîsche Bond. Maar Megalopolis 
was te belangrijk om zonder meer een Achaeïsche stad te wor
den. Hij had zijn eigen traditionele politiek van vijandschap 
tegen Sparta, en het probleem deed zich voor, of Megalopo
lis de politiek van de Bond zou volgen of omgekeerd» Tijdens 
zijn strategie stelde Lydiades voor Sparta aan te vallen, 
maar dank zij Aratus werd dit afgewezen. In 226 plunderde 
Cleomenes het gebied van Megalopolis, waarop de Bond vre
desonderhandelingen overwoog, en Cleomenes bood aan het land 
en de gevangenen weer terug te geven aan Megalopolis in ruil 
voor de strategie van de Bond, wat door Aratus werd afgewe
zen. In 223 veroverde Cleomenes Megalopolis, waarvan de 
meeste inwoners ontsnapten. Hij bood hen de stad weer aan in 
ruil voor een bondgenootschap, maar Philopoemen haalde hen 
over te weigeren, waarop Cleomenes de stad plunderde als 
wraak voor* Mantinea. 

In zijn levensbeschrijvingen van Cleomenes en Philopoemen 
brengt Plutarchus de trouw van de Megalopolitanen tot de 
juiste verhouding terug; Philopoemen verhindert de vluchte
lingen op het aanbod van Cleomenes in te gaan 235)· Tot de 
traditie, die Cleomenes vijandig gezind is, behoort ook Pau-
sanias 236). 
Phylarchus onthield zich van een lofprijzing van de Mega

lopolitanen, omdat hij hun weigering met Cleomenes samen te 
werken te betreuren vond. 

56 De val van Megalopolis was voor Polybius de gelegen
heid voor zijn meest vermaarde aanval 237)· Polybius bekroont 
zijn argument met de stelling van Phylarchus, dat Cleomenes 
er op uit was tot een handgemeen met Aratus te komen, voor
dat zijn huurlingen te weten kwamen, dat Ptolemaeus III Eu-
ergetes zijn subsidie aan hem had stopgezet. Met 6OOO talen
ten had Cleomenes Ptolemaeus kunnen subsidiëren en zelfs 
300 talenten zouden voldoende zijn geweest voor de veldtocht 
tegen Antigonus 238). 
Dit argument is uitstekend en de bewering van 6OOO talen

ten is niet houdbaar. Met 6OOO talenten had Cleomenes Anti
gonus zeker kunnen weerstaan, totdat deze naar Macedonië 
was teruggeroepen. Toch is de voortdurende bewering van Phy
larchus - die door Polybius bevestigd wordt -, dat Cleome
nes altijd kort bij kas was, vooral na de val van Megalopolis 
en voor de slag bij Sellasia, toen hij zijn huurlingen en Spar
tanen slechts met de grootste moeite kon onderhouden en be-

154 



talen 239)· Het persoonlijk vermogen van Agis van 6OO talen
ten 240) was de gezamelijke rijkdom van zijn familie; Cleome-
nes kon slechts 12 talenten per jaar overhouden om Aratus 
om te kopen 241) en hij liet zelfs na Nicagoras een zakelij
ke schuld te betalen 242) <> Cleomenes zat zo wanhopig om geld 
verlegen,, dat hij zijn moeder en kinderen aan Ptolemaeus als 
gijzelaars ter beschikking stelde in ruil voor subsidie 243)) 
die niet erg overvloedig kon zijn, omdat Aratus slechts 6 
talenten uit dezelfde bron wist te bemachtigen 244)· Omdat 
Cleomenes een achterstallige betaling aan zijn huurlingen 
had te verrichten, hief hij 500 talenten door aan 6OOO He
loten de vrijheid te verkopen voor 5 mina's per man 245)) 
wat hem in staat stelde Megalopolis aan te vallen, waar al
le belegerden ontsnapten op 1000man na 246) en waarde buit 
dus niet erg groot geweest kan zijn of hoogstens 300 talen
ten, waarvan Polybius toegeeft, dat de Achaeërs dit bedrag 
te Mantinea in handen kregen. De uitgaven van Cleomenes 
hielden voorzieningen in voor de Spartaanse phalanx van 
6OOO man 247) als ook betalingen aan en voorzieningen voor 
minstens 5000 huurlingen en lichtbewapende troepen 248). 
Rekening houdend met de ruiterij en bondgenoten moest Cleo
menes voor minstens 18.000 man zorgen 249)· Alle bedragen, 
die door Plutarchuss via Phylarchus zijn bewaard, zijn in over
eenstemming met de veronderstelling, dat Cleomenes door de 
gierigheid van Ptolemaeus er toe gedwongen werd op zeer kor
te termijn naar een gevecht met Antigonus te streven, zodat 
hij beslist niet over 6OOO talenten beschikt kan hebben 250). 
Polybius voegt er nog aan toe, dat volgens Phylarchus Anti
gonus bij Ptolemaeus wist te bereiken de subsidie aan Cleo
menes in te trekken met het doel Cleomenes tot zijn eigen 
onvoldoende geldmiddelen te beperken 251)· Later kreeg Pto
lemaeus hiervan spijt en gaf Cleomenes 25 talenten per jaar 
voor zijn verblijf in Egypte, waar veel ballingen woonden 252). 
In het verslag van Phylarchus kon de buit van Megalopolis 

geen 60OO talenten geweest zijn, een verbazingwekkend bedrag, 
dat - evenals een derde voor de koning - gemakkelijk de fout 
van een overschrijver kan zijn, wat Polybius eveneens ontdek
te achterde schijnbaar foutieve berekeningen van Ephorus 253) 
een vriendelijkheid, die hij Phylarchus waarschijnlijk niet gun
de. Omdat Posidonius hem ervan beschuldigt een fantastisch 
aantal Iberische steden, die door zijn politieke geestver
want Ti.Sempronius Gracchus waren ingenomen, ter sprake te 
brengen 254), was Polybius er niet vrij van zich aan getal-
lenzwendel schuldig te maken voor politieke doeleinden. Aan 
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de andere kant kan Phylarchus geschreven hebben met het 
doel, dat de buit van Megalopolis nauwelijks voldoende was 
voor het onderhoud van de Spartaanse phalanx vanóOOman of 
misschien minder dan de waarde van de 6000 Heloten, wier 
in-vrijheid-stelling een bedrag van 500 talenten had opge
leverd. De toespeling kan corruptie hebben ondergaan door 
overschrijving 255) en het bedrag kan Polybius als 60OO ta
lenten bereikt hebben, een getal5 dat hij in alle oprecht
heid bekritiseerde. 
De kritiek van Polybius op Phylarchus m.b.t. de 60OO ta

lenten heeft indruk gemaakt op Plutarchus. In zijn levens
beschrijving van Cleomenes ontbreekt daarom de informatie 
over de waarde van de buit 256), omdat Plutarchus blijkbaar 
de degelijkheid van de argumentatie van Polybius erkent. 

57 Dit fragment is een excursus η.a.ν. de tocht van Cleo
menes naar Argos (222). 

Vgl. Plut. Oleom. XXVIs "Bij het aanbreken van de dag ver
scheen hij bij de stad Argos en vernietigde de vlakte en ver
woestte het graan niet met sikkels en messen, zoals dit ge
woonlijk gebeurde, maar door het stuk te slaan met stukken 
hout in de vorm van een ροιαφαία zoals men tijdens zijn 
jeugd op de legertcchten gebruikte om zonder enige moeite 
al het gewas fijn te slaan en te vernietigen". 

Vgl. Plut. Aem. Paul. XVIII: "De Thraciërs zwaaiende zwaar 
met ijzer beslagen ρομφαία aan de kant van hun rechter
schouder". 

Vgl. Hesych. SoV. ρομφα 'α : "Een Thracisch verdedigings
wapen, een mes, zwaard of lange speer". 

Vgl. Suid. s.v. ρομφα'α: "Een lange speer of een mes". 
Vgl. Gell. Noct. Att. XXV, 2r "Wat er toen ter beschik

king stond, was het volgende (allerlei wapens)... rumpiae". 

Vgl. Etym. Magn. 705, 25: "In verband met "slaan" (ρέ
πω) staan "doorslag" (¿οπή), "weegschaal" (ροπαία) en 
ρομφαία"o 

Een ρομφα'aschijnt een soort slaghout te zijn al dan niet 
met ijzer beslagen. In het latere Grieks is dit een zwaard 
geworden 257)» 

W.W.Tam 258) zag in Phylarchus' afkeer van het verkopen 
van vrije krijgsgevangenen - zoals dit het geval was in 223 
bij de inname van Mantinea 259) - een bewijs van "een groei 
in het gevoel van de humaniteit en in de afkeer van de oor
log en zijn wetten, wat begrijpelijk is na de grote oorlogen 
van de Diadochen". Nog onlangs heeft F.Kiechle 26o) deze 
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golf van mensljevendheid verlegd naar de 4e eeuw en Phylar-
chus geaccepteerd als een vertegenwoordiger van een groei
ende humanitaire houding. De Hellenistische tijd bracht ech
ter weinig pacifisten voort. Hoewel er anti-ooriogsgevoelens 
onder de intellectuelen van de 4e eeuw bestonden 261), on
derschreven de Atheense politici graag de oorlog tegen Phi-
lippus en гіщ opvolgers. De Cynicus Crates echter beschouw
de alle generaals als "ezeldrijvers'' 262). Als gevolg van de 
Hellenistische oorlogen kende men talloze armen^ weduwen^ 
slaven en huurlingen. Hoewel er in de kringen van de ont
wikkelden ernstige kritiek werd geleverd op de toen gelden
de oorlogsgewoonten;, bleef ook in de Hellenistische tijd de 
oorlog een even wreed en meedogenloos bedrijf als voor die 
tijd 263). Het recht van de sterkste was eerder praktijk dan 
theorie; Cassander had vluchtelingen weg laten slei ren uit 
asiel-plaatsenen laten vermoorden ''tegende algemene Griek
se gewoonte in" 264) en Aratus had een precedent geschapen 
door athleten tot slaaf te maken bij hun terugkeer van de 
internationale Nemeïsche Spelen., die toen te Argos werden 
gehouden 265)· Als zijn behandeling van Mantinea de meeste 
Grieken schokte, dan was de reden hiervan, dat zij vreesden 
op een of andere dag dezelfde behandeling te zullen onder
vinden als bv. Korinthe m feite later in I46 ondervond. De 
schaarse protesten van de Griekse intellectuelen tegen de 
oorlog of zijn excessen waren zonder aanwijsbaar resultaat in 
de onafgebroken gevechten van de Hellenistische tijd 266). 
De verontwaardiging van Phylarchus over de behandeling van 
Mantinea was in geen geringe mate te danken aan de mede
plichtigheid van de Achaeërs en Macedoniër s tijdens de ge
welddaden; hij was minder geschokt door het lot van Megalo
polis of de plunderingen van Cleomenes te Argos, waar een 
poging werd gedaan Antigonus uit zijn tent te lokken door de 
Argolis te verwoesten 267)· Bij het plat slaan van de oogst 
op de velden gebruikten Cleomenes' Thracische huurlingen de 
μ ι φ . f ^ in plaats dat hij het graan liet oogsten en weg
brengen. Omdat Phylarchub echter een partijdig schrijver was 
ging zijn geestdrift voor Sparta vaak zijn medelijden te bo
ven 268). 

58 Dit fragment sluit op F 56 aan 269). 

59 Bij het lezen van de reactie van de vermoeide Cleome

nes, zoals ook Justinus hem beschrijft - leunend tegen een 

deuropening en een koele dronk weigerend 270) - is men ge-
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neigd te denken, dat dj amati sehe penseelstreken tot Phylar-
chus' karakteristiek behoren en hij een voorkeur heeft voor 
het dramatiseren van bepaalde omstandigheden. Ook Plutar-
chus verwerkt deze dramatische bijzonderheid. E.Schwartz: 
"Het is een kunstwerk;, waarvoor geen moderne historicus zich 
hoeft te schamen" 271). 
Volgens Phylarchus verloor Cleomenes de slag bij Sellasia 

door verraad van Damoteles. Pclybius houdt echter vol, dat 
Cleomenes zich van de situatie bewust was en dat de charge 
uit wanhoop werd uitgevoerd 272). F.W.Walbank: "Hoewel de 
tactiek vatbaar is voor een analyse door krijgshistorici, is 
deze gebaseerd op tegenstrijdige litteraire bewijzen. Strate-
gie., als ock politiek, kan gereconstrueerd worden volgens 
logische pi'emissenmet enige mate van waarschijnlijkheid, maar 
krijgstactiek op het slagveld is niet altijd hetzelfde als in 
het schoei!okaal. Het belangrijkste feit over Sellasia is 
bekend: Antigonus behaalde de overwinning" 273)· Volgens 
WoWcTara is bij de tegenspraak van de bronnen meer op de 
Spartaanse traditie, die vertegenwoordigd wordt door Phy
larchus^ te vertrouwen, dan op de visie van Polybius. "Cleo
menes voerde een charge uit, omdat dit in zijn bedoeling lag 

en niet uit wanhoop Beide aanvoerders verlangden 
een befclissing, Antigonus, omdat het noodzakelijk was het 
leger van de revolutionaire Spartanen te vernietigen, en 
Cleomenes, omdat een overwinning zijn enige kans was en zich 
niet langer een guerilla-oorlog kon permitteren" 274)· Om
dat het overwicht van Antigonus in aantal en bewapening maar 
gering was 27S)i was voor Phylarchus het verraad van Damo
teles de beslissende factor, wat F.W»Walbank een "dwaas ver
haal" vindt, hoewel hij de visie aanvaardt, dat Cleomenes1 

charge werd uitgevoerd, omdat hij niet met de werkelijke si
tuatie bekend was 276). Het bestaan van Damoteles kan noch 
bewezen noch ontkend worden; politieke verraders waren een 
gewoon verschijnsel in de Griekse wereld 277) en met name 
ook xn het HelJenistxsche Sparta 278). Verraad sprak Phy
larchus' gevoel voor dramatiek aan en in dit geval diende 
het om Cleomenes te verheerlijken, die gewonnen zou hebben, 
als Antigonus Damoteles niet omgekocht had. Als Cleomenes 
wanhopig was geweest, zou hij onder een menigte Macedoniërs 
te Sellasia gesneuveld zijn en zou hij niet omgekomen zijn door 
de hand van een vriend in Egypte 279)· Zowel Polybius als 
Phylarchus stemmen met elkaar overeen in het feit, dat Cleo
menes te Gythium schepen klaar had liggen met het oog op 
alle eventualiteiten 28o). 
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Eveneens van Phylarchus afkomstig is Plut. Cleom. XXXI, 
waar Phylarchus weliswaar niet met name vermeld staat, maar 
voor ontlening aan hem spreekt het sterk dramatische ele
ment, dat hier aanwezig is. Deze dramatiek is een niet los 
te denken onderdeel van de peripatetische geschiedschrijving, 
waarvan Phylarchus een van de belangrijkste vertegenwoordi
gers is geweest. Tevens belicht Phylarchus in dit caput de 
sterke persoonlijkheid, die Cleomenes bezit, doordat hij de 
vrijwillige dood als een laffe daad verwerpt. Ook dient Phy
larchus voor Plutarchus als bron voor het verblijf van Cleo
menes in Egypte, waar deze een oude bekende uit Hellas ont
moet, nl. Nicagoras 28l), die hem in een kwaad daglicht 
stelt bij Ptolemaeus en zijn bewegingsvrijheid laat beperken. 
Het uitvoerige bericht bij Polybius 282), dat op locale bron
nen teruggaat, die hij ook in het leven van Philopoemen ge
bruikt, weerspiegelt in elk geval het Achaeîsche stand
punt 283 )· Bedenkingen hiertegen zijn opgeworpen door H. Del
brück 284) en later uitvoeriger door G.Soteriades 285)* die 
Polybius zelfs autopsie wil ontzeggen. Maar zijn uiteenzet
tingen zijn door J.Kromayer weerlegd 286); het is inderdaad 
hoogst onwaarschijnlijk, dat Polybius, die zich anders laat 
voorstaan op zijn autopsie, dit slagveld niet onderzocht zou 
hebben, te meer omdat het in de onmiddellijke nabijheid van 
zijn geboorteplaats lag. Ook moet hij bij de beschrijving van 
het leven van Philopoemen (+ I80) nog ooggetuigen van de 
slag hebben gekend, zodat hij er ongetwijfeld zeer goed van 
op de hoogte is geweest. Onafhankelijk daarvan is het ver
slag van Plutarchus over de strijd, dat op Phylarchus terug
gaat, en wijkt in één essentieel punt van Polybius af: vol
gens hem had Cleomenes van het begin af aan tot de aanval 
besloten en daartoe schijnt ook Polybius te neigen 287). 
Slechts op het hoogtepunt bij Polybius besluit Cleomenes 
daartoe, als hij de nederlaag van zijn linkervleugel ziet 288), 
en dit schijnt in zoverre de juiste opvatting te zijn, als de 
aanleg van versterkingen op de Olympus, de heuvel bij Sella-
sia, alleen maar tot de conclusie kan leiden, dat deze van 
het begin af aan als verdedigingswerk was bedoeld 289). 
Over de datum van de slag bij SeüDasia is een niet onaan

zienlijke strijd onder de geleerden geweest 290). Al hun me
ningen tegen elkaar afwegend lijkt het billijk zich aan te 
sluiten bij de mening van T.Lenschau 291), dat de slag ge
leverd werd in 221. 

60 Met enige nadruk tekent Phylarchus het ziektebeeld 
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van de ten dode opgeschreven Antigonus. Of dit het resul
taat is van enige belangstelling in de iatriàche wetenschap, 
valt niet uit te maken 292). 

Het getuigenis van het levenseinde van Antigonus - zijn 
behandeling van de Lacedaemoniërs., zijn moedige strijd - kan 
men in het verhaal van zijn tegenstander Phylarchus als een 
bewijs van waarheidsliefde interpreteren. Zijn beschrijving is 
echter meer anecdotisch getint dan die van Polybius, die 
zijn grootheid prijst 293)° 

61 Bij Phylarchus zijn de dieren vaak het toonbeeld van 
dankbaarheid, zoals ook uit het betreffende fragment over 
de adelaar blijkt 294)· Deze toewijding treft men ook aan bij 
olifanten 295)? leeuwen 296), de Egyptische brilslang 297) 
en honden 298). 
Volgens Plutarchus zou Pyrrhus hier niet de bekende ko

ning zijn, maar een gewoon burger 299)° Het voorteken van de 
adelaar vlak хюг de dood van Pyrrhus is niet in overeen

stemming met het rationalisme van Phylarchus en stamt waar

schijnlijk uit een Argiviache bron300). Terugvoering op Phy

larchus, die van samenstellingen van dergelijke verhalen in 

dezelfde excursus hield, en inlassing van deze excursus in 

de geschiedenis van Pyrrhus, die door de Epiroten de Ade

laar werd genoemd, valt niet te bewijzen 301 ). 

62 Ammonius vermeldt het verschil tussen ^λαμ.'ς en 

χ λα /α, waarschijnlijk met verwijzing naar de korte kale 

cape, waardoor zowel de Spartanen als de Cynici getypeerd 

werden. Het scharlaken tenue van de Spartaanse hopliet was 

indrukwekkender 302). 

Vgl. Schol. Hom. II. B, 183: "De \,κ j.'l .α is een vierkante 
X' ¡ ' . , die in een scherpe punt eindigt". 
Vgl. Pollux X, 124: "Homerus noemt een fijngeweven kleed 

een »λα", or. In Attica echter noemt men het fijngeweven 

kleed ¡¡λα '
s
 en het paardenkleed χ'.αμ'ς^ zoals men dit 

ook in Thessalië doet. Men zegt, dat Sappho het eerst over 
\'λ α. ' sprak, toen zij over Eros zei: "Uit de hemel geko

men, gehuld in purperen /^aui'^". 

Didymus (+ 50 v.Chr.-25 na Chr.) was een van de beroemd

ste Alexandrijnse grammatici, die commentaren heeft geschre

ven op bijna alle belangrijke dichters uit de klassieke tijd, 

vooral op Homerus« Daarnaast schreef hij commentaren op de 

Attische redenaars. Verder kwamen er lexicographische en 

grammaticale geschriften van zijn hand. 
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Polemon (88-144) uit Laodicea was een rhetor en de voor
naamste vertegenwoordiger van de Tweede Sophistiek. Zijn re-
devoeringen;, historisch werk en andere geschriften zijn al
leen maar in fragmenten bewaard gebleven. 

63 De natuur zelf voorziet in een middel tegen de door 
Phylarchus afgekeurde dronkenschap 303)· Vitruvius voegt er 
aan toe, dat het water niet geschikt was om zich daarmee te 
wassen 304)· Ovidius wijst op een late connectie met de won
derdoener Melampus 305)· 
In het gebied van Clitor in Arcadie bevond zich een bos, 

dat de tempel van Artemis Himeria omgaf, en een bron, waar
door de dochters van Proteus van hun zonden gereinigd zou
den zijn« Het gebruik van het water verwekte een onoverwin
nelijke afkeer tegen wijn. Thans neemt het dorpje Kato Klito-
ria de plaats van het oude Clitor in, liggend in een inge
sloten vlakte, beheerst door de Chelmos-berg. In het struik
gewas bevinden zich nog stukken van de oude stadsmuur 306). 

64 Naar de maatstaf ' van Phylarchus is Theodorus van La
rissa zeer rechtschapen: hij vermeed dronkenschap door water 
te drinken. 
In 232 kregen drie inwoners van Larissa de proxenie van 

Delphi. De toenadering tot het bij de Aetolische Bond aan
gesloten Delphi kan samenhangen met de werkzaamheid van een 
anti-Macedonische partij. De antipathie tegen Macedonië heeft 
altijd al bestaan. Zo was Theodorus de waterdrinker een on
verzoenlijk tegenstander van Antigonus Gonatas 307)· 

65 In dit fragment toont Phylarchus zijn afkeer van ko
ningen, die hun onderdanen uitbuiten en misbruik maken van 
de gaven der natuur om zich te verrijken. Natuurlijke gege
vens als het opdrogen van bronnen worden door Phylarchus 
met een moraliserende strekking vermeld» 
Voor de Egyptische boon vgl. Theophr. Hist. Plant. IV, 8, 

7: "De Egyptische boon groeit immers in moerassen en poe
len. .... Ook groeit zij in Syrië en overal in Cilicië, maar 
deze gebieden brengen haar niet tot volledige rijpheid; ook 
is zij te vinden in een meer met matige afmetingen inde om
geving van Torone op het Chalcidische schiereiland, endaar 
wordt zij rijp en brengt zij goede vruchten voort" 308). 
Voor de thermen van Aedepsus, die ook nu nog hun genees

kundige kracht bewaard hebben en waarvan de oorsprong ge
zocht moet worden in de vulkanische werking van de omgeving, 
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vgl. Strabo I, 3} 20: "Bij zijn behandelingen van de aardbe-
vingen^ die in heel Hellas hebben plaats gehad, zegt Deme

trius Callatianus, dat de meeste plaats vinden op de Licha-

dische eilanden en te Cenaeum, en de warmwaterbronnen in 

Aedepsus en in de Thermopylae stroomden weer na drie dagen 

lang te zijn gestremd, en die te Aedepsus zijn ook in andere 

bronnen ontsprongen". 

Voor de Tragasische Zee vgl. Steph. Byz. SoV. ΤραγασαίΓ 

309): "Een plaats op het vasteland, genoemd naar Tragasus, 

ter wille van wie Poseidon de zee stil legde; vandaar de 

naam Tragasische Zee, zoals Hellanicus in het Ie boek van 

zijn Lesbische Geschiedenis vertelt, opgrond waarvan ook de 

vlakte daar de Halesische (= Zeevlakte) wordt genoemd". 

66 Dit fragment is op dezelfde wijze gecomponeerd als dat 
van Duris over de г ρ υφή van de Samiërs, eveneens met een 
citaat van een oude dichter З Ю ) . 
Colophon is een stad van de Ionische Bond in Lydië. Haar 

welstand overtrof vooral voor de oorlog met Lydië die van 
haar buursteden en gaf aanleiding tot uitspattingen - zoals 
in Sybaris 311) -, die de loniërs, vooral de Milesiërs, aan
lokte. Oorspronkelijk heersten hier koningenen waarschijnlijk 
volgde daarop de oligarchie van de 1000° In het begin van 
de 7e eeuw viel de benedenstad in handen van de Lydische 
koningen,. Het valt niet te zeggen, in hoever zij invloed heb
ben uitgeoefend op de staatsinrichting. 

67 Phylarchus smukte zijn werk op met allerlei gegevens, 
zoals in dit fragment, waarin hij bij de burgerzin ook een 
vriendelijke houding tegenover de burgers rekende. 
Dioscurides, Nicolochus, Euphranor en Praulus waren leer

lingen van Timon van Phlius. 
Sotion uit Alexandrie was een Peripateticus en schreef 

tussen 200 en 170 zijn hoofdwerk, waarin voornamelijk de op
volging van de leraren door de leerlingen in de philosophen-
scholen behandeld werd. 
Hippobotus was een schrijver over philosophie-geschiedenis. 

Waarschijnlijk is Timon van Phlius een tijdgenoot van hem, onv-
dat hij deze als laatste in zijn werk vermeldt. 
Timon van Phlius (320-230) was een sceptisch philosooph. 

Hij leefde een tijd lang als rondtrekkend philosooph en had 
persoonlijke relaties met Antigonus Gonatas en Ptolemaeus II 
Philadelphus, als ook met een aantal Alexandrijnse dichters, 
w.o. Aratus. Hij was een uiterst vruchtbaar schrijver in al-
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Ie soorten poëzie en proza. Omdat, volgens Timon, alles on
bestendig en onverklaarbaar is, moet men zich van elk oor
deel onthouden en innerlijke onverstoorbaarheid nastreven 312). 

68 Deze verklaring van Phylarchus berust op de beschrij
ving van Eratosthenes van de barbaarsheid van de oude vol
keren aan de Pontus« 
De etymologie van Bosporus wordt teruggevoerd op een in

heemse naam, waarin het begrip πόρος (̂ veg) verwerkt is. 
Het eerste bestanddeel is wel door de Grieken omgevormd tot 
βους met een mythologische verwijzing naar Io. Phylarchus 
bracht dit in verband met de landbouw en σπείρει ν (=zaai-
en), maar stipt aan, dat volgens sommigen de nauwe zeewegen 
β6σπόρο ι worden genoemd. 
Vgl. Strabo VII, 3? 6: "Want toen was de zee niet te be

varen en werd ongastvrij genoemd door de barsheid en het 
woeste karakter van de omwonende volksstammen en vooral van 
de Scythische stammen, omdat zij vreemdelingen offerden, hun 
vlees opaten en hun schedels als drinkbekers gebruikten; 
later werd de zee gastvrij genoemd, toen de loniërs aan de 
kustgebieden steden hadden gesticht". 
Vgl. Diod. IV, 40, 4 313): "De zee werd in die tijd om-

woond door barbaarse volksstammen, wier karakter in alle 
opzichten kannibalistisch was, en werd ongastvrij genoemd, 
omdat de inboorlingen de vreemdelingen, die daar aankwamen, 
doodden". 

69 Hyginus wil in dit verhaal het sterrenbeeld van de 
Crater als het mengvat verklaren; dit sterrenbeeld bevindt 
zich in het zuidelijk halfrond van de sterrenhemel naast de 
Leeuw en de Maagd. Het zou volgens de astrologen een her
innering zijn aan het gegeven, dat de misdaad niet ongestraft 
blijft. Het verhaal van de straf van Matusius na zijn misdaad 
tegen Demiphon 314)j de koning van Elaius, is in een reli
gieuze sfeer ontstaan, waarschijnlijk uit de voorstelling van 
een mannelijke watergodheid, die aldaar vereerd werd en wel 
met maagdenof fers. Zijn attribuut kan een beker geweest zijn. 
De elementen van het verhaal - een ramp, waarvoor de hulp 
van het orakel wordt ingeroepen - en andere omstandigheden 
komen ook in andere sagen voor. De grondgedachte van het 
verhaal is, dat de gepleegde misdaad zwaar vergolden wordt. 

70 Meerdere malen wordt de heiligschennende plundering 
door de Phociërs te Delphi vermeld. Plutarchus 315) en Dio-
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dorus 316) hebben dezelfde versie over de brandstichtende 
zoon. Bij Athenaeus 31?) gaat het om een vrouwenruzie over 
de geroofde juwelen. Demcphilus behandelde de Heilige Oor
log 318), maar waarschijnlijk bewaarde hij de visie van zijn 
vader Ephorus« Diodorus keurt de bestraffing van de vrou
wen door- de goden goed. F.Jacoby's opmerking 319), dat Phy-
larchus de bron van dit verslag is, wordt verworpen door 
BoLaUllman 320). Hij meent nl«;, dat er geen reden is beide 
schrijvers met elkaar in verband te brengen, omdat Diodorus 
zelf er geen blyk van geeft, dat hij de Historiae van Phy-
larchus kent. Ephorus en Diodorus gaven een stichtend ver
haal over het lot van de Phociërs. Phylarchus vertelt een 
verhaal met een morele strekkxng. Bij het beschrijven van een 
door de Ί.DJφr\ veroorzaakte misdaad maakt Phylarchus geen 
melding van de goddelijke wraak. Het is opvallend, dat de 
vrouw, die de plundering te Delphi veroorzaakt had, op de-
zelf de wijze stierf als Eriphyle, die haar man had verraden om 
een dergelijk sieraad, maar de goden kwamen beslist niet meer 
tussenbeide dan zij deden om Danae of Delphi te redden 321). 
De moraal van Phylarchus schijnt te zijn, dat de zondigheid 
zijn eigen bestraffing al in zich heeft. 

Bij Theopompus is niets van de in het fragment bedoelde 
tempelroof bewaard gebleven 322). 

Phayllus, zijn broer Oncmarchus en Philomelus waren de Pho-
cische aanvoerders in de Heilige Oorlog (356-347)· Op in
stigatie van Thebe hadden zij een geldboete gekregen van de 
Amphictyonen, waarop Philomelus Delphi bezette. Hierdoor 
brak de Heilige Oorlog uit, waarin Athene en Sparta aan de 
kant van Phecis stonden Aan de andere kant stonden vooral 
Thebe en Thessalië. In aansluiting op deze strijd ontbrand
de de oorlog tussen de tyrannen van Pherae en Larissa, van 
wie de eerste de Phocië'rs, de laatste Philippus II te hulp 
riep. Philippus werd echter tot twee maal toe door Onomar-
chus verslagen (354), maar het jaar daarop versloeg Philip
pus hem op de Crocusvelden in Zuid-Thessalie, waarop Phe
rae capituleerde en de tyrannie werd afgeschaft. Na de Vre
de van Philocrates (346) moesten de Phociërs capituleren, 
waarbij Phocis aan Philippus kwam, de geroofde tempelschat
ten werden terugbetaald en de Phociërs zelf uit de Amphic-
tyonen-raad werden gestoten. 

71 Van geslachtelijke omgang met doden, zoals Dimoetes 
deze heeft met de aan land gespoelde vrouw, geeft ook He
rodotus enige voorbeelden 323)· 
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De niet-Helleense naam Dimoetes is waarschijnlijk een cor
ruptie voor Thymoetes 324), de laatste van Theseus afstam
mende koning. Ook Troezen veronderstelt een schakel met The
seus en de legende kan een vroege variant zijn van het Hip-
polytus-thema met verandering van de rollen moeder-zoon in 
nicht-oom. Te Troezen had Hippolytus een heldenaltaar, ge
bouwd door Diomedes 325)· Deze gegevens zouden kunnen wij
zen op de nauwe banden^ die Phylarchus met Athene had, wat 
van betekenis kan zijn i.v.m. de kwestie, waar Phylarchus 
geboren is. 

72 Volgens F.Jacoby 326) is dit fragment ontleend aan de 
excursus van Phylarchus over Themistocles en heeft betrek
king op de cynische behandeling van de godsdienst door de 
politici. In zijn levensbeschrijving van Themistocles heeft 
Plutarchus zijn gegevens gevonden in het bekende verdichte 
verhaal, dat de slang van Athene was verdwenen en naar de 
zee was gevlucht 327)<> De daaropvolgende beschrijving van de 
"exodus" naar Salamis is niet van Philochorus of Clide-
mus 328), omdat Phylarchus een waarschijnlijker bron is voor 
deze passage als ook voor de passages, die hierdoor inge
leid worden, en wel de dramatische scènes van de evacuatie 
naar Salamis, die rijk zijn aan wenende vrouwen en πάθος 
tot aan de trouwe hond toe, die het schip van zijn baas ach
terna zwemt. 

De verwisseling van de huisslang van Polias en de beide 
wachters van Erechtonius is vermoedelijk de oorzaak van de 
verkorting en corruptie van dit lexicon-artikel van Photius. 
Dat het aantal huisslangen, zoals dat van de bewakers van 
Erechtonius, tussen één en twee varieerde, is minder waar
schijnlijk. 

73 Vgl. F 2: "voor zover (καθώς) de plaatsen in staat 
zouden zijn...." 

Vgl. F 50: "zoals (καθώς) hij in de eerste plaats gewoon 

was" 329). 

74 Volgens de chronologie van Eratosthenes van Cyrene 

zou Troje in II84-11 S3 ingenomen zijn. Volgens hem vindt de 

terugkeer van de Heracliden in de Peloponnesus (1104-1103) 

tachtig jaar na de inname van Ilium plaats 330) en zou Ho

merus meer dan 100 jaar na deze inname geleefd hebben 331)· 

Omdat de Peripateticus Callisthenes vond, dat een schrij

ver zijn toespraken moet aanpassen aan het karakter en de 
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situatie van de spreker, is hij de geschiedenis ingegaan als 

een tragisch historicus, hoewel kunstmatige redevoeringen 

gewoon waren 332). Volgens DoL.Ullman 333) had Callisthenes 

de stellingname van Aristoteles t.o.ν. de tragedie en his

torie verdraaid en volgde hij in werkelijkheid Isocrates na, 

want Cicero 334) zegt, dat Callisthenes "rhetorico paene 

more" schreef. In zijn panegyrische geschiedwerk had deze 

Callisthenes de goddelijke natuur van Alexander ter sprake 

gebracht, die hij had vergezeld op diens Perzische expedi

tie. In 327 werd hij terechtgesteld op beschuldiging van 

deelname aan de samenzwering van Hermolaus, hetgeen in de 

kringen van de Peripatetische School een vijandige stemming 

t.o.v. Alexander verwekte. 

Ephorus was een historicus uit de 4e eeuw. Zijn in frag

menten bewaard gebleven werk is niet voltooid, maar eindigt 

met de gebeurtenissen van het jaar 356-355;> de enige ter

minus ante quem van zijn werkzaamheid. 

Damastus van Sigeum wordt door Eratosthenes in zijn Geo-

graphen-catalogus onmiddellijk na Hellanicus van Lesbos ver

meld en moet dus diens jongere tijdgenoot zijn geweest (+ 4OO). 

Er is over hem weinig met zekerheid bekend. Hij heeft in elk 

geval de oude Ionische wereldkaart van Anaximander en Heca-

taeus opnieuw bewerkt. 

75 Vgl. Suid. s.v. 'Ωι X C ι, ερονπυρ ουκ εξεστι φύ

σησα L г ''Timaeus vertelt in zijn l8e boek, dat de volgelin

gen van Democlides ten nadele van Demochares spraken... en 

Duris zegt in zijn 10e boek, dat Pytheas iets dergelijks zei 

ten nadele van Demosthenes". 

Pytheas was een Atheense redenaar en een iets oudere tijd

genoot van Alexander de Grote. Zonder geschoolde rhetorische 

opleiding, maar vertrouwend op zijn talent en improvisatie

vermogen trad hij op tamelijk jcnge leeftijd al in de publi

citeit (ЗЗЗ). Toen Demosthenes de eis van Alexander om sche

pen afwees, stond Pytheas aan de kant \an Demosthenes. In 

324 was hij nog te vinden aan de kant van de vijanden van Ma

cedonië, toen hij het voorstel van Demades om Alexander god
delijke eer te bewijzen bestreed. Maar in hetzelfde jaar nog 
liet hij zich overhalen om zich bij de tegenpartij aan te slui
ten, die Macedonië goedgezind was. In de processen n.a.v. 
de fraude van Harpalus (323) trad hij als aanklager tegen 
Demosthenes op. Zijn overgang naar de Macedonische partij 
schijnt financieel lonend voor hem te zijn geweest. Na de dood 
van Alexander viel hij ten offer aan de verandering van de 
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stemming te Athene. Tot een hoge geldboete veroordeeld, die 
hij niet kon betalen., kwam hij in de gevangenis terecht, waar
uit hij naar Macedonië wist te ontsnappen. In dienst van An
tipater bezocht hij t.t.v. de Lamische Oorlog de Peloponne
sus om de steden daar af te houden van een samengaan tegen 
Macedonië (323-322)<, in welke tijd dit fragment gesitueerd 
moet worden. Over de rest van zijn leven is niets bekend. 
E.Gabba, die beïnvloed is door het voortdurend verzet van 

Phylarchus tegen Macedonië, suggereert, dat Phylarchus een 
Athener is in de stijl van Demosthenes. 

76 Phylarchus liet de zonen van Themistocles - Neocles 
heette een jong gestorven zoon van hem. Demopolis komt als 
Attische naam helemaal met voor - in de volksvergadering 
optreden. Dit smaakt naar de redenaarsscholen, terwijl An-
docides het gerucht ''zijn ver-wanten beweren, dat op zijn be
vel zijn gebeente naar het vaderland is overgebracht en bui
ten weten van de Atheners in Attica is bijgezet" 335) in een 
eenvoudiger en doorzichtiger tendens verder heeft ontwik
keld. Hangt ook Paus. I, 12: "Men zegt immers, dat de Athe
ners te doen hadden met wat Themistocles overkomen was", 
misschien met Phylarchus samen? 
In 46O kreeg Themistocles van Artaxerxes Magnesia samen 

met de omgeving toegewezen, wat hem een jaarlijkse winst van 
50 talenten opbracht. Hij werd ereburger van de stad en na 
zijn dood kreeg hij van de inwoners een monument op de markt. 
Ongetwijfeld o.i.v. Polybius maakte Plutarchus Phylarchus 

uit voor een tragisch historicus 336). Men moet derhalve 
weinig waarde hechten aan dit verwijt, omdat Plutarchus in 
zijn levensbeschrijving van Aratus zijn vooringenomenheid ver
meldde, maar ondanks het protest van Polybius de voornaam
ste argumenten van Phylarchus herhaalde m.b.t. Mantinea, 
Aristomachus, het Achaeîsche aanbod aan Cleomenes en het 
verraad van Aratus. Evenals de partijdige geschiedschrijver 
staat ook de tragische historicus met objectief tegenover 
het verleden, maar maakt dit wel levendig: ook het mense
lijk bestaan is in vorm overwegend tragisch. 
Zoals F.Wehrli 337) en G.Giovannini 338) hebben bewezen, 

was de tragische geschiedschrijving geen aberratie, maar een 
norm. Demetrius van Phalerum getuigt van Ctesias1 kundige 
ontwikkeling van een dramatische situatie in een historisch 
werk: terwijl een bode geleidelijk aan de dood van Cyrus ont
hult aan koningin Parysatis, raakt de lezer hierin betrok
kenen deelt de smart van de moeder 339)· Volgens Wehrli 340) 
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was Phylarchus een geestelijke afstammeling van de sophist 
Gorgias^ omdat hij dezelfde op de geest van de mens gerichte 
doeleinden nastreeft;, zij het dan op een andere manier, om 
invloed uit te oefenen op het medeleven van de lezer. Hoe
wel de artistieke begaafdheid van Phylarchus heminde oud
heid populariteit bezorgde en aan de andere kant verdenking 
tegen hem heeft doen ontstaan, moet hij niet als een tragisch 
historicus afgescheept worden, tenzij men zich realiseert, 
dat "Thucydides had gedaan, wat men van Callisthenes zegt 
- zich in iemands karakter verplaatsen -; en noch de metho
den van Duris, noch zijn kritiek op Ephorus en Theopompus 
hebben bewezen, dat hij de tragische geschiedschrijving in 
het leven heeft geroepen.... Het is een veel minder geïso
leerde en homogene vorm van de litteratuur - hetzij in Hel
las hetzij in de Latijnse litteratuur nagevolgd - dan de dis
cussie hierover verondersteld heeft" 341)· In zover de dra
matische stijl diende om de mededelingen over het verleden 
levendig te maken, was de tragische geschiedschrijving con
structief; als er feiten werden verzwegen of veranderd om 
artistieke doeleinden te dienen, dan was de schuld van de 
tragische historicus niet veel groter dan die van zijn ge
lijken, die de geschiedenis veranderden om een politiek of 
moreel bewijs te leveren, zoals de duidelijke bestemming van 
Rome of de υβρι, ς van de Atheense democratie. 

77 Vgl. Plut. Alex. XV 342): "Aristobulus vertelt, dat 

Alexander niet meer dan voor 70 talenten proviand voor hen 

had - nl. voor de naar Azië meegevoerde troepen -; Duris 
zegt, dat hij voedsel voor 30 dagen bij zich had; volgens One-
sicritus was hij bovendien nog 200 talenten schuldig". 
De tragische geschiedschrijver Duris van Samos, die door 

Phylarchus nogal vaak als bron wordt gebruikt, heeft zich 
het epitheton "de oude Vasari" verworven om zijn levendige 
stijl en zijn belangstelling voor kunst 343)· Hij laakte Epho
rus en Theopompus om het fantasieloze weergeven van de ge
beurtenissen 344); waarschijnlijk is hij de bron van een enigs
zins vreemde redenering bij Diodorus Siculus: gebeurtenissen 
vinden gelijktijdig plaats, maar de geschiedschrijvers doen de 
dynamische overeenkomst met de werkelijkheid geweld aan door 
de gebeurtenissen op onnatuurlijke wijze te groeperen; hoewel 
het materiaal, dat zij als onderwerp heeft gekozen, werkelijk 
plaats vond, schiet de geschreven geschiedenis te kort in 
waarheid, wanneer zij er niet in slaagt de vitaliteit van 
het lezen in zich op te nemen 345)· Phylarchus zou het niet 
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oneens zijn geweest met deze verklaring van de basis van de 
tragische geschiedgchrijving» Plutarchus maakte er echter 
bezwaren tegen., dat Duri s in het in zich opnemen van het 
verleden niet altijd nauwkeurig was en er door Samisch pa
triottisme toe gebracht werd wreedheden te vermelden̂ , die 
door Pericles bedreven waren en die niet vermeld stonden 
bij Thucydides, Ephorus en Aristoteles 346). 

78 Slecht geïnformeerd zowel over de Egyptibche als Pto-
lemaeîsche eredienst geloofde Phylarchus, dat Apis en Osi
ris twee door Dionysus uit Indie meegebrachte stieren wa
renendat Sarapis zijn naam ontleende aan ca'ρε L ν » Volgens 
Fojacoby duidt dit op een zekere kennis van de Egyptische 

godsdienst, maar Plutarchus bedoelt dit anders» Een Egypte

naar zou wetenj dat deze naam afkomstig was van Osorapis 

(Osiris-Hapi te Memphis) en een Egyptische Griek zou beter 

geïnformeerd zijn over de officiële s taats cul tus.. 
Waarschijnlijk is dit fragment een excursus η. a »ν. het ver

blijf van Cleomenes in Egypte- De authenticiteit van het ver
slag van Phylarchus over het verblijf van Cleomenes in Egyp
te is nu en dan onzeker, maar wordt grotendeels bewezen door 
Polybius. Toen Ptolemaeus III stierf, stierf de zaak van 
Cleomenes met hem. Zijn opvolger Ptolemaeus IV wordt voor
gesteld als een genotzuchtig man, die overheerst werd door 
sinistere vrouwen en Cleomenes alleen maar als een wapen 
tegen zijn broer Magas zag 347). Cleomenes ergerde zich aan 
het feit, dat hij op non-actief stond 348) en hij evenals de 
Apis onder het toezicht van de priesters stond 349)» Alex
andrie was niet veilig voor partisanen als Cleomenes, en 
Phylarchus heeft de ster f-scène waarschijnlijk gereconstru
eerd op basis van zijn verbeelding, en de slang op het lijk 
van horen-zeggen« Polybius aanvaardt het substantiële in 
het verslag van Phylarchus met twee opmerkelijke uitzonde
ringen: Cleomenes stemde in met het plan Magas te vermoor
den 350) en zijn schuld aan Nicagoras was vanwege zijn gehei
me verstandhouding met hem in de moord op Archidamus 351)· 
Niet alleen herhaalt Polybius de beeldspraak van de leeuw 
onder de schapen en de hatelijkheid over de meest waarschijn
lijke lading, die Nicagoras voor Ptolemaeus meebracht 352), 
maar hij verwekt zelfs een dramatische stemming om zich vol
doende te kunnen voorstellen, welke verzen van Homerus door 
de gedachten van de Spartaan gingen in zijn laatste uur 353)· 
Toen Cleomenes niet langer een bedreiging voor de Achaeïsche 
Bond vormde, kon Polybius het zich permitteren geloof te 
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hechten aan de waarheidsliefde van Phylarchus. Zijn opmer
kingen over de Spartaanse opstand van 219 zijn verhelde
rend 354)· 
Osiris isj zoals bij Hecataeus 355)5 de Egyptische cul-

tuurgodj een milde vriendelijke heerser, die de Egyptenaren 
vruchten, de godsdienst en de burgerlijke orde brengt; hij 
doorkruist heel de aarde en veredelt het karakter van de 
mensen door muziek en overreding, dezelfde voorstelling dus, 
die de Grieken van hun Ль óv υσος Μειλίχιος hadden. Hij is 

de μ^γας βασ' λ ευ ς ευεργέτης. Beiden gelden als schep

pers van de natuur en vegetatie(Ab бч υσος Υής /Δεδρί-

της). De Apis gold als de heilige stier van Osiris en hij 

zelf werd na zijn dood in de gedaante van een Apis voorge

steld. De Apis komt overeen met Δι. dv υσος βουκερως/βου-

γενής (Argos-Elis) en Διόνυσος δικερως/ ταυροπώς/ 

ταυρόκερως/ταυρογενής (Orphische mythologie) 356). 

79 De oorsprong van dit volk zou terug kunnen gaan op de 
strijd van Heracles en de Amazonen 357)· Bij de beschrijving 
van dit volk komen er onverklaarbare trekken voor: hun ver
derfelijke adem, hun afschuwelijk dialect en de merkwaardige 
gegevens over de ogen. Wat het "paard" in het ene oog be
treft, kan dit wellicht door de tekst van Hippocrates ver
klaard worden: volgens hem immers is de afbeelding van een 
"paard" in het ene oog een dispositie op grond van de ge
boorte van de Thibiërs, waardoor hun ogen altijd rusteloos 
zijn en bewegen 358).. Wat het kenmerk van de ogen betreft, 
is hier waarschijnlijk een reminiscentie aanhetboze oog ver
werkt 359)· De gegevens over de dubbele pupil, het niet kun
nen zinken in het water, de kwalijk riekende adem en het dia
lect met eigenaardige uitwerking kunnen gegevens zijn, die 
geheel thuishoren in de sfeer van de mythisch fantastische 
litteratuur. Wie precies bedoeld worden met de μιγάδες 
(= gemengde bevolking?), die deze monsters als slaven in 
dienst hadden - men zou aan dwergen kunnen denken - valt 
niet uit te maken. Deze berichten kunnen afkomstig zijn van 
reizigers, die hun fantasie de vrije loop lieten. 

Vgl. Steph. Byz. s.v. θι'βαις: "Een plaats bij de Pon-
tus.o.. Het is een fabelachtig en op vernietiging belust 
volk, zoals Didymus in het 2e boek van zijn Disverhalen mee
deelt: "Hun adem zaait dood en verderf en hun lichamen ver
drinken niet, wanneer zij in zee zijn geworpen". 

Vgl. Hesycho SoV. θίβεις: "Bepaalde vrouwen...." 
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80 Deze uitspraak kan vooral in de algemene vorm (κοι

νώς) weinig betrekking hebben op de historische eeuwen van 

de Grieken. Wellicht is deze tekst, die Eusebius ЗбО) uit 
Porphyrius haalt, een stuk over de prae-historische toe
standen, waarbij de schrijvers slechts op een zwakke histo
rische basis stonden» Hierbij kan men denken aan het verhaal 
van het offer van Iphigenia of aan mensenoffers in Sparta 
i.v.m. de cultus van Artemis Orthia, die later door gese
ling vervangen zijn Збі). 

81 Deze versie wijkt af van de gewone opvattingen over de 
relatie tussen Thetis en Hephaestus en klinkt als een ξέ
νη LO'op La. Thetis vroeg alleen aan Hephaestus om nieu
we wapens, wat deze zonder tegenverzoek deed 362). 

Vgl. Schol. Pind. Nem. IV, 81 З63): "Te Oenona en Cyprus, 
waar Teucer, de zoon van Telamón, heerst; maar Aiax heeft 
Salamis als vaderland; in de Zwarte Zee bezit Achilles een 
schitterend eiland; Thetis heerst in Phthia; Neoptolemus in 
het zich ver uitstrekkende Epirus./ Pindarus schijnt het o-
ver Thetideum te hebben, waarover Pherecydes in zijn Ie boek 
aldus schrijft: "Daarna begaf Peleus zich naar Phthia, The
tis op zijn reiswagen meevoerend, en hij woont nu in Pharsa-
lus en Thetideum, welke stad zijn naam aan Thetis ontleent". 
Vgl. Schol. Eur. Andr. 17 З64): Ik woon in de vlakten, 

die grenzen aan Phthia hier en de stad Pharsalus, waar de 
zeegodin Thetis samenwoont met Peleus, afgezonderd van de 
mensen, omdat zij het contact met hen wil vermijden; het Thes
salis che volk noemt deze plaats Thetideum ter gelegenheid 
van het huwelijk van de godin./ Dit heeft Euripides uit de 
geschiedenis gehaald» Want daar woonde Peleus met haar sa
men en bevond Thetideum zich in de macht van Achilles; dit 
is een stad in Thessalië, zoals Pherecydes en Suidas zeg
gen". 

Over een heiligdom van Thetis daar is niets bekend. De 
mogelijkheid bestaat, dat men hier met een bepaald aetiolo-
gisch verhaal te doen heeft, waarvan de aanleiding onbekend 
is en die overigens verder niet voorkomt in de voorstelling 
van Thetis en het smeden van de wapenen van Achilles. Het 
moment van het passen van de wapenen in de smidse van He
phaestus kan aanleiding hebben gegeven tot het in het frag
ment gegeven verhaal, dat dit passen van de wapenen een 
voorwendsel is geweest voor Thetis om met de wapenrusting 
te ontsnappen aan de begeerte van Hephaestus. 

171 



82 Witkowski 356) besluit uit dit fragment en uit F 72 
ten onrechte, dat Phylarchus Athene niet gekend zou hebben. 
Volgens Clemens Alexandrinus 366) waren er drie beelden ver
vaardigd door Scopas. Dit beweerde hij op autoriteit van de 
rhetor Polemon. Het is niet duidelijk, waarom Phylarchus de 
fout maakt in het aantal beelden, die de beeldhouwer een 
eeuw eerder had vervaardigd. Wellicht is de bron te zoeken 
niet in het al of niet bekend zijn met deze beelden, maar in 
een mythologisch gegeven, waarbij uit twee godheden een trias 
kan ontstaan 367)· 

83 Pompeius Trogus, die zeer veel aan Phylarchus te dan
ken heeft, heeft een zeer geïdealiseerde beschrijving van 
de Scythen gegeven, waarin deze bijzonderheid van de witte 
steentjes echter niet voorkomt. 
Het gooien van een wit steentje in een pijlkoker na een 

voorspoedige dag is een folkloristisch gebruik bij de Scy
then geweest, waarover verder geen andere vermeldingen be
staan. Dit kan enige verwantschap hebben met de Griekse ge
dachte aan de μέλαι να\ κηρές o De tegenstelling tussen 
wit als teken van geluk en zwart als teken van tegenspoed 
komt ook tot uiting in het gebruik van de λευκΐ] ψήφος, 
het stemsteent je, dat de vrijspraak aanduidde, zoals ook een 
gelukkige dag een witte dag wordt genoemd. 

84 Door de corrupte woorden in de verzen (aoupiij, wat 

wellicht een offerhandeling is en προσκε L voica ν ) , die 

niet te verklaren zijn, is het vers minder gemakkelijk te be

grijpen. Het betreft hier een gewoonte van de inwoners van 

Cos, waarbij alleen de vrije mannen tot de smulpartij worden 

toegelaten bij het offer aan Hera. Het is ook mogelijk, dat 

Phylarchus de verzen citeerde en de naam van de dichter is 

weggevallen. 

85 Volgens Fojacoby is over dit fragment geen enkele ze

kerheid te verkrijgen, of Phylarchus hiervan de bron is ge

weest 368). Het valt zelfs niet te zeggen, in hoever het 

mogelijk is, dat dit fragment kan samenhangen met F 70, waar 

gesproken wordt over het plunderen van de tempelschatten te 

Delphi 
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168) Zoals Cloché, REG 56, p.53, η. 1; Micheli, р.ЗІб, η. 

1. 

169) Oleom. XIII. 

170) Lye. IV, 3» 

171) Plut. Lye. XX, 6. 

172) p.73. 

173) Diod. XII, 21, 1-2. 

174) Zie F 60; vgl. Walbank, Coram. I, p.290. 

175) Vgl. Pol. II, 70, 2; Plut. Cleom. XXVII, 4; Walbank, 

Coram. I, p.289; zowel Polybius als Plutarchus hebben 

uit Phylarchus geput voor hun soortgelijke opmerkin

gen als in dit fragment, dat naar de slag bij Sella-

sia verwijst. 

176) Zie ook F 11. 

177) Etym. Magn. 649, 49 = FGrHist 3 F 179. 

178) Bij Dion. Hal. Ant. I, 68. 

179) 1X5. 33, 5; zie J.G.Frazer, Pausanias' Description of 

Greece V, Londen 1913, p.168-169· 

180) Voor deze hypothese zie: L.Ziehen, Palladion, RE XVIII 

(1949), p.177, Jessen, Gephyritis, RE VII (1912), 

pol229o 
181) Zie Τ 1. 
182) FGrHist 154 F 14. 
183) Deze episode is ook bewaard bij Just. Pomp. Trog. Ер. 

XXV, 4. 
184) Vgl. Plut. Py-rh. XXVI, 8; Parthen. Narr. Am. XXIII: 

Parthenius' romance van Chilonis is onvolledig, maar 
ongetwijfeld op Phylarchus gebaseerd. 

XXVII-XXVIII. 
4-5; H l , 6, 3. 
XXVII, 6; Paus. I, 13, 6. 

185) 
186) 

187) 
188) 

189) 
190) 

191) 
192) 

Vgl. Plut. 
Vgl. Paus. 
Vgl. Plut. 
Nat. Anim. 
Coll. 45, 
Zie F 30. 
Zie F 54« 
Zie F 43ο 

Pyrrh. 

I, 13, 
Pyrrh. 

VI, 44 

ІЗ. 
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193) Agis en Cleom. vergeleken met de Grachhi IV, 2; Plu-
tarchus ziet de moord op de ephoren als het werk van 
een onervaren chirurg. 

194) Plut. Cleom. V, 2; Cleomenes was al beziç met een 
drastisch programma, waarin hij zijn ambities met de 
idealen van Agis verenigde: Plut. Cleom. I, 2; III, 
2-4. 

195) Vgl. Pol. V, 37) 1-6: Nicagoras was Cleomenes slecht 
gezind, omdat hij Archidamus in diens handen had moe
ten lokken. 

196) Vgl. Pol. VIII, 1, 3; 35, 3. 
197) Vgl. Plut. Cleom. XXXV, 1-4; vgl. verder Pol. V, 38; 

Walbank, Comm. I, p.566. 
198) Vgl. Pol. V, 36; Walbank, Comm. I, p.566-568. 
199) Beloch, III, 1, p.732, n.l; vgl. Paus. II, 9, 1. 
200) Niese, II, р-ЗП, η.f. 
201) Een andere gang van zaken wordt vermeld bij Pol. V, 

37, 2-5; VIII, 1, 3-4» 

202) Niese, II, р.ЗП v.v. 
203) Ar. Ill, 2. 
204) Plut. Ar. XXXIX, 3. 
205) 11,47, 11; vgl. Walbank, Aratos of Sicyon, p.62: "Een 

politicus is niet vrij om al zijn daden bekend te ma
ken, zelfs niet na een gebeurtenis". 

206) Plut. Cleom. XIX, 3; Ar. XLI, 2-3-
207) Voor de polemiek van Phylarchus zie: Plut. Cleom. XV, 

1; XVI, 3-5; voor de opvattingen van de tegenstanders 
zie: Paus. II, 9, 2; VII, 7, 3-4· 

208) Pol. II, 47; 51. 
209) Plut. Cleom. XII. 
210) Plut. Cleom. XIV; Ar. XXXIX; Pol. II, 51, 3· 
211) Plut. Cleom. XVII; Ar. XXXIX; Pol. II, 52, 2. 
212) Plut. Ar. XXXVI, 2; vgl. Plut. Cleom. XIV, 1; vgl. 

SEHHW I, p. 194: "Griekenland koos partij voor Phylar
chus en niet voor de Achaeërs". 

213) II, 56, 9-12; zie Τ 3· 
214) II, 57-58; vgl. Paus. Vili, 8, 11. 
215) Plut. Ar. ΧΧΧΙ-ΧΧΧΙΙ. 

216) 11, 60, 4-6. 

217) Ar. XXXV. 

218) Vgl. Tarn, САН VII, p.749-750. 
219) Cleom. IV, 4-5-
220) II, 59, 5-9-
221) Vgl. Plut. Ar. XXV, 4-6; XXVII, 1-3· 
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222) Aratos of Sicyon, ρ„62 en p.lS?. 

223) Vgl. Plut. Ar. XXVII. 

224) Plut. Ar. XXIX, 4· 

225) Plut. Ar. XXVI, 1-3° 

226) SEHHW I, p.209. 

227) и , 60, 3; 7-8. 
228) Ar. XLIV, 4» 
229) Ar. XLIV, J, gebaseerd op de gedenkschriften van Ara-

tus. 
230) Vgl. Plut. Cleom. XXIV, 5; toen Philopoemen Sparta in 

I88 innam, vernietigde hij de overblijfselen van het 
systeem van Lycurgus en maakte 3000 man tot "'slaaf, 
die Spartaanse burgers waren geworden "door de tyran-
nen": Plut. Phil. V, 2; XVI, 4-5° 

231) II, 55, 7-8; vgl. Plut. Cleom. XXIV. 
232) II, 55, 9; zie F 63. 
233) Plut. Cleom. XXIV, 5· 
•234) Vgl. von Scala, I, p.l5

s
 n. 1; F.Stähelin, Thearidas 

1, RE Va (1934), p.1382. 
235) Cleom. XXIV; Phil. V. 
236) VIII, 27, 15; 49, 4. 
237) Vgl. Walbank, Comm. I, p.267-270; Rostovtzeff, SEHHW 

I, p.205-206, verbaast zich over de economische ana
lyse en verwerpt de 6OOO talenten, wat Micheli, p.ll4, 
zonder aarzelen accepteert. 

238) Pol» II, 63, 1-5; vgl. Tarn, САН VII, p.76l. 
239) Plut. Cleom. XXVII, 2. 
240) Plut. Agis IX, 3. 
241) Plut. Ar. XLI, З. 
242) Plut. Cleom. XXXV, 1-3. 
243) Plut. Cleom. XXII, 3. 

244) Plut. Ar. XLI, 3« 

245) Plut. Cleom. XXIII, 1; omdat een Heloot 5 mina's kon 
sparen, was het systeem van Lycurgus volledig verou
derd behalve voor oppervlakkige en ten onrechte in 
stand gehouden gewoonten. 

246) Plut. Cleom. XXIV, 1; Pol. II, 62, 10. 
247) Plut. Cleom. XI, 1; 40OO man; XXIII, 1: 2000 ex-He

loten; XXVIII, 5: 6OOO man te Sellasia; vgl. Grif
fith, p. 95· 

248) Pol. II, 69, З. 
249) Walbank, Comm. I, p.279 en p.258. 
250) Pol. II, 63, 2; Plut. Cleom. XXVII, 5· 
251) II, 63, 1; vgl. Plut. Cleom. XXII, 7· 
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252) Plut. Cleom. XXXII, 3· 
253) XII, 4a, 3 = FGrHist 70 F 218; vgl. Brown, p.77 en 

p.135, n. 22. 
254) Strabo III, 4 = FGrHist 87 F 51; Strabo is het met 

Posidonius eens en verwijt Polybius, dat hij liegt "als 
een generaal". 

255) Door tç i.p.v. ς' kan een nonchalante ovecschrijver 
gemakkelijk 60OO i.p.v. 6 schrijven of bv. ιςι

 (=16): 
haastig geschreven: tç (=6θΟθ). 

256) XXV, 1. 

257) Vgl. Gen. III, 24: ρομφαία φλογίνη. 
258) САН VII, p.211. 
259) Plut. Ar. XLV, 4· 
260) Historia 7 (1958), р.149-150; vgl. Caldwell, p.139: 

pleidooi voor een Griekse Bond van Naties. 
261) Vgl. SEHHW III, p.l358, n. 4· 
262) Diog. Laert. VI, 92D. 

263) SEHHW I, p.194. 
264) Diod. XIX, 63, 5-
265) Plut. Ar. XXVIII, 6. 
266) Vgl. Nestle, Ph Suppl. 31-1 (1938), p.1-76. 
267) Plut. Cleom. XXV, 5; Pol. II, 64, 1-7-
268) Vgl. Plut. Cleom. XXV, 1 en XXVI, 1. 
269) Zie het commentaar op F 56. 
270) Pomp. Trog. Ep. XXVIII, 4· 

271) p.115. 
272) II, 69, 6. 
273) Comm. I, p.272-287: problemen en litteratuur over Sel-

lasia. 
274) САН VII, p.761. 
275) Plut. Cleom. XXVII, 4 en XXVIII, 1; ondanks de ver

houding 3:2 - XXVII, 5 - waren de troepen van Cleo-
menes veteranen, die aan de overwinning gewend waren, 
want zij waren beroepssoldaten of huurlingen. Cleome-
nes verloor, omdat hij beetgenomen werd, niet omdat hij 
overweldigd werd door een superieur leger. 

276) Comm. I, p.285-286; Aratos of Sicyon, p.111-112. 
277) Bv. Ephialtes

1
 verraad bij de Thermopylae in 48O; Pau-

sanias, de overwinnaar van Plataeae; Themistocles en 
vooral Alcibiades. 

278) Bv. Cleonymus, die met Pyrrhus zijn eigen vaderstad 
aanviel - zie F 48 -; Agesilaus, die de hervorming 
van zijn neef Agis verried. 

279) Plut. Cleom. XXXVII. 
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280) P l u t . Cleom. XXIX, 5; Pol» I I S ö9, 11 . 
281) Cleonio XXX\'; z i e h e t соятепГааг op К 51 я waar zijn r o l 

bij de docd van Archidamub beschreven s t a a t « 
282) I I , 65-695 v g l . Paus» I I , 9, 3 · 
283) Vgl. Kramayer

s
 Antike Schlachtfelder I, p.271 v.v. ; 

voor de plaats en het verloop van de slag vgl- p.210 
VoV. 

284) I, p.208 v.v-. en II, p.11. 

285) вен xxxiv, ρ»1-57. 
286) BCH XXXIV, p.508-557. 

287) II, 66, 4o 
288) IT, 69, 6; vgl. 65, 11. 

289) Poi. Il, 65, 9; 69,6; vgl. Roloff, HS 39 (1904); wei
nig overtuiging bezit Lammert, NJKA XIII (1904b ρ·2 
v.v«; p.195 v.v.; p.252 v.v. 

290) Schoemann, p.jSvoV.; 121; Niese, II, p.307, n.5: 222; 
Holleaujc, Melanges Nicole, p.273 v.v.; BCHXXXI, p.94-
114 over de zege-mscriptie van Antigonus na Sella
si a : 222: Beloch, III, 2, p.172 v.v.: de slag viel in 
het Spartaanse jaar 222/221; Smyly, Hea XXXI, p.393-
398 en XXXII, po loó-118: Ptolemaeus Euergetes is op 
zijn laatst gestorven in het begin van oktober 221; 
Lesquier, p.38 v.v.: Euergetes is op zijn laatst ge
storven op 17 oktober 221 » 

291) RE XI (1021), p.708 v. 
292) Vgl. Plut. Cleom. XV, 2; XVI, 5; Plut. Ar. XXIX, 5· 
293) II, 70. 
294) Voor het verhaal van de adelaar en de maaier zie: Ae-

iian. Nat. Anim. XVIIn 37° voorde adelaars zie verder: 
Oder, Adler, RE I '(1893), Po371-375; OoKeller, Die 
antike Tierwelt II, Leipzig 1913, p.236-276. 

295) Zie F 36. 
296) Bv. het verhaal van Androcles en de dankbare leeuw. 
297) Zie F 27 en 28. 
298) Vgl. Pline Nat. Hist. VIII, 143 = FGrHist 76 F 55 

(Duris)? de hond van Lysimachus, die zich op de brand
stapel van zijn meester wierp. 

299) Plut. De Soll. Anim. 970C; vgl. 00k: Aelian. Nat. 
Anim. VI, 40. 

300) Plut. Pyrrh. XXXl, 3. 
301) Plut. Pyirh. X, 1: 1'Toen hij door de Epiroten met Ade

laar werd aangesproken, zei hij: "Door jullie toedoen 
ben ik een adelaar. Waarom zou ik dat niet zijn, om
dat ik door jullie wapens omhoogstijg als door snelle 
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vleugels?" 
302) Vgl. Xen. Lac. Const. XI. 
303) Vgl. F 7 en 8; vgl. verder Paradox. Flor. De Aq. Mir. 

XII, p.40, 11 en XXIV, p.75-76 (ed. Oehler). 
304) De Arch. VIII, 3, 21. 
305) Met. XV, 322. 
306) Voor de geschiedenis van C l i t o r z i e : von Geisa , K l e i -

t o r , RE XI (1922) , p .661-665· 
307) Over de vijandschap van de inwoners van La r i s s a t egen

over de Macedoniërs en de redevoer ing van Thrasyma-
chus (5e eeuwVoChr.) z i e : A.B.Daskalakis , 0 Ε λ 
λ η ν ι σ μ ό ς τ η ς α ρ χ α ί α ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς , Athene I960, 
p.376 v . v . 

308) Vgl. ook Strabo XVII, 2, 4 · 
309) FGrHist 4 F 34· 
310) Vgl. FGrHist 76 F 60; voor Colophon vgl. Athen. XII, 

31, p.526c = FGrHist 115 F 117 (Theopompus). 

311) Zie F 45-

312) Over Timon van Phlius zie: W.Nestle, Timon 13, REVIa 

(1937), p.ІЗОІ-ІЗОЗ. 
313) FGrHist 32 F 14 (Dionysius Scythobrachion). 
314) Zie: Tümpel, Demiphon, RE IV (1901), p.2855- 2856; 

Oberhummer, Elaius 5, RE V (1905), p.2227-2228: in 
deze geschiedenis van de stad aan de zuid-spits van 
de Thracische Chersonesus tot in de tijd van Justini-
anus wordt het verhaal van Hyginus niet vermeld. 

315) De Ser. Num. Vind. Vili, p.553E. 
316) XVI, 64. 
317) VI, 22, p.232D = FGrHist 70 F 96. 
318) Diod. XVI, 14, З. 
319) FGrHist Ile, p.6l. 
320) TAPhA 73, p.49, n. 121. 
321) Voor Danae zie: F 24· 
322) Athen. XIII, 83, p.604F-605D = FGrHist 115 F 247 en 

248; Athen. XII, 43, P-532DE = FGrHist 115 F 249. 
323) V, 92: geslachtsomgang van Periander met de dode Me

lissa; II, 89: ook in Egypte was dit euvel te vinden. 
324) Zie Maass, GGA 1889, p.826; Hoefer, Dimoites RE V 

(1903), p.649. 
325) Dimoetes afgeleid van Diomedes, de Thracische koning, 

die door zijn paarden uiteengereten werd? 

326) FGrHist IIC, p.142 vgl. F 76. 
327) X, 1-2; vgl. Her. Vili, 41. 
328) FGrHist HIB, Suppl. 1, p.455; FGrHist 323 F 21. 
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329) Zie hierover ook: TLG IV (I841), p.805. 

330) Clem. Alex. Strom. I, 138, 1-3 = FGrHist 24I F 1. 

331) Clem. Alex. Strom. I, 11?, 7 = FGrHist 241 F 9; Ta-

tian. Ad Graec. 31 = FGrHist 241 F 9; zie ook: Knaack, 
Eratosthenes 4, REVI (1909), p.382; vgl. verder Stra

bo XIII, 1, 27 = FGrHist 124 F 10. 

332) Callisthen.es aangehaald door Athenaeus Mechanicus -

FGrHist 124 F 44 - Jacoby - FGrHist IID, p.431 -

vindt, dat hij Thuc. I, 22 navolgt, evenals Walbank -

BICS 2 (1955), p.6 - dit vindt. Ullman - TAPhA 73 

(1942), p.34 - houdt vol, dat Callisthenes dichter bij 

Arist. Poet. 15} p.l45A staat. 
333) TAPhA 73 (1942), p.37, n. 64. 

334) De Or. II, 58 = FGrHist 124 Τ 30. 

335) Vgl. Thuc. I, 138, 6. 

336) Plutarchus' verklaarde antipathie tegen toneelkunst -

Lys. XXI; Aud. Poet. XXVIIF - kan buiten zijn achting 

voor Plato staan; vgl. Plato Pol. 602B; 605С; 604Е-
605А; 569АВ: tyran en tragedie. 

337) Eumusia 1947, p.54-71. 
338) PhQ 22 (1943), р.ЗО8-ЗІ4. 
339) Dem. Phal. De Eloc. 215-216; vgl. Wehrli, Eumusia 

1947, p.67-68; Walbank - BICS 2 (1955), ρ· M - ves
tigt de aandacht op een nieuw fragment van Ctesias in 
Ox. Pap. XXII (1954), nr.2330, wat deze visie beves
tigt. 

340) Eumusia, p.57; vgl. ook Wehrli, Phyllobolia, p.15 

341) Walbank, BICS 2 (1955), p.11-12. 
342) FGrHist 76 F 40. 

343) Vgl. Stuart, p. lol ; Duris schreef over beeldende kunst 
- Plin. Nat. Hist. I, 34 = FGrHist 76 Τ 12d - en tra
gedie en wel over Sophocles en Euripides - Athen. IV, 
p.l84D; XIV, P.636F = FGrHist 76 F 28 en 29· Cic. Ad 
Att. V, 1, l8 verdedigt Duris, "homo diligens in hi
storia", dat hij zich vergist, waar anderen dit ook 
doen. 

344) Phot. ВІЫ. J 76 = FGrHist 76 F 1. 
345) Diod. XX, 43, 7; Jacoby - FGrHist IIC, p.116 - schrijft 

deze passage niet aan Duris toe, hoewel hij zijn invloed 
onderkent in'het 20e boek van Di od orus, Ullman - TAPhA 
73 (1942), p.38 - en Walbank - BICS 2 (1955), p.7 -
accepteren dit als van Duris; wat de bron ook moge 
zijn, de schrijver was een tragisch historicus. 

346) Plut. Per. XXVIII, 2-3 = FGrHist 76 F 67· 
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347) Plut. Cleom. XXXIII, 3-6. 
348) Plut. De Soll Anim. p.ÇolB. 
349) Plut. Cleom. XXXIV, 3; vgl. verder Plut. Cleom. XXXVI, 

3-4; XXXVII, 6-7. 
350) V, 35, З. 
351) V, 37, 3-6; zie verder F 51 en het commentaar op F 59· 
352) V, 35, 13; V, 37, 10; vgl. Plut. Cleom. XXXV, 2. 
353) V, 38, 10. 
354) IV, 35, 4-7; zonder dat de Spartanen het wisten, was 

Cleomenes al dood. 
355) Hecataeus van Teos hield zich bezig met de systema

tische versmelting van Egyptische en Helleense goden
sagen, dit op aansporing van de Ptolemaeën (Osiris-
Dionysus, Isis-Demeter). 

356) Zie hierover: M.Wellmann, Aegyptisches, H XXXI (I896), 
p.222-223. 

357) Zie К.Ziegler, Thiba, RE Vla (1937), p.272. 
358) TLC IV (1841), p.648. 
359) Zie S.Seligman, Der böse Blick und Verwandtes, Ber

lijn 1910. 
360) Praep. Ev. IV, 16, р.15бВ. 
361) Vgl. Paus. Ill, 16, 10; Plut. Lye. XVIII, 1; Xen. Lac. 

Const. II, 9; vgl. verder den Boer, p.261-274· 
362) Zie RL V (1916-1924), p.789; M.Mayer, Thetis, RE Via 

(1937), p.236; F.Stählin, Thetideion, RE Via (1937), 
p.205-206. 

363) FGrHist 3 F la. 
364) FGrHist 3 F 1c. 
365) Ρ·4 v.v. 
366) Protr. IV, 47, З. 
367) Vgl. bv. de Gorgonen. 
368) FGrHist IIC, p.143· 
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SUMMARY 

Phylarchus, whose native town is not known - he may have 

been a native of Athens, Naucratis or Sicyon (T l) - lived 

in the latter half of the 3rd century B.C. His principal 

work, the Historiae in 28 books, comprises the period of 

about 50 years f rom the expedition of Pyrrhus against Pelo

ponnesus (272) to the death of Cleomenes III of Sparta (220). 

Of his work 85 fragments are left which, for the greater 

part, have been preserved with Athenaeus as quotations to

gether with 5 testimonies (FGrHist 8l). Phylarchus continued 

the work of Hieronymus of Cardia and Duris of Sames. 

The Historiae by Phylarchus, who is a representative of 

the so-called peripatetic historiography, are very ambitious 

and contain all kinds of digressions. In them the moralising 

tendency is conspicious, especially where his aversion to 

luxury (τρυφτή) is concerned (F 2, 3, 7, 10, 20, 22, 40, 

41-43, 45, 66)'. 

As regards the arrangement of his work we do not know much 
for certain, because most fragments with booknumber consist 
of digressions. At any rate Books XXV-XXVIII deal with the 
history of Cleomenes III. Wherever he could, Phylarchus 
worked upon the principle of chronology, but probably in 
such a way that he discussed the events in the individual 
countries of a short period in their mutual relation. The 
28 books of the Historiae cover a period of 53 years, each 
book comprising a period of 2 years. 
Phylarchus was the leading historian for the period of 

270-220 and decisively influenced the views on history from 
the death of Pyrrhus to the days of Cleomenes. 
Phylarchus was sharply criticised by Polybius (F 53, 54, 

55, 56, 58). Polybius' criticism can mainly be explained 
from the political contrast be tween the two historians: Phy
larchus was a follower of Cleomenes, Polybius of Aratus and 
the Achaean Leage. Polybius blames Phylarchus f or not taking 
a realistic and disinterested view of the historical events, 
but dramatising them. He further upbraids him for his in
accuracy and the lack of any design of cause and effect, 
which is the only criterion, by which the reader can form 
a justified opinion. 

In his criticism on Phylarchus Plutarchus is influenced 
by Polybius (F 52) but in his critical attitude he is not 
consistent. If he had been, he might have described the 
lives of Agis and Cleomenes differently. Plutarchus' cri-
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ticism of Phylarchus is mainly levelled at the latter's dra
matic way of writing history and stirring up πάθος (F 76). 

From the fragments themselves it cannot be concluded what 
literary sources have been used by Phylarchus. He is not 
very likely to have used any sources at all for the essen
tial elements of his work, the contemporary history between 
270 and 220. For his digressions he was entirely dependent 
on older works, possibly by Theopompus and Duris. 

Books XXV-XXVIII of the Prologi by Pompeius Trogus and 
also Justinus' Epitome of the Historiae Philippicae by Pom
peius Trogus discuss the period from 270-220 for which Phy
larchus has been the main source. 

Phylarchus has been principal source for Plutarchus in 
his biographies of Agis and Cleomenes (F 32b, 51, 59, 60). 
Moreover in his biographies of Pyrrhus (F 48) and Aratus 
(F 52) Plutarchus also made use of Phylarchus. 

Phylarchus wanted to write contemporary history of some 
scope and excite interest with it. It cannot be mere chance 
that he started with the campaign of Pyrrhus against Pelo
ponnesus J, no more than it can have exclusively been his in
tention to continue the work of a predecessor. He consider
ed Pyrrhus another Achilles and the only worthy follower 
of Alexander. At the same time the former' s campaign against 
Sparta gave Phylarchus an opportunity to voice his admira
tion for his favourite state of Sparta, for her αγωγή, 
her νόμοι and her vigorous people. Nor is it accidental 
that he started the second part of his work with Agis' at
tempt to revive the spirit of ancient Sparta and the tragic 
death of this great idealist. The life-work of Cleomenes, 
his struggle, success and ultimate ruin no doubt crown his 
work. 

On the other hand Phylarchus has pushed the importance 
of the Diadochi too much into the background. -The exciting 
history of the Hellenistic world, the great variety in the 
scenes of action, the changes in fortune from prosperity to 
decline, all this attracted Phylarchus' attention. The frag
ments give information concerning the then-known countries 
between India and Spain. Geographical and ethnographical 
descriptions are a legacy from ancient-Ionic historiography. 
Phylarchus looks upon Cleomenes as the representative of an 
uncommon and exemplary fortune. In his sincere enthusiasm 
Phylarchus has not lost himself in mythical narrative or 
empty eulogy. In his history of Cleomenes Phylarchus never 
makes an attempt at writing legend. Unlike historians in 
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whose work Alexander takes a central position, the persona
lity which stands supreme and puts its mark upon the age, 
is absent with Phylarchus. Cleomenes was neither beginning 
nor future, but only formed a great conclusion. Phylarchus, 
however, has tried to make at least an artistically justi
fied, complete description of the history of the chaotic 
period by drawing lines and distributing stresses. 

How far Phylarchus has used embellished historiography 
cannot be inferred from the biographies of Agis and Cleo
menes. There is an excess of tension in the digressions. 
First there are the descriptions; the θαυμάσιοι λόγοι 
(Τ 5, F 4, 26, 28, 36, 49? 61: animals; F 10, 35, 65: plants; 
F 17, 63, 65: wells) are seldom found isolated, but are al
ways grouped, from which a coherent geographical and ethno
graphical description can be concluded. Further we come 
across νόμιμα Ελληνικά (F 32, 42, 45) and βαρβαρικά 
(F 2, 9, ІЗ, 22, 83) and also myths, legends and fairy-tales, 
which are often recorded as local tradition (αιτία, F 81); 
further anecdotes and jokes (F 1, 12, I9), proverbs (F 83) 
and riddles (Fl). Quotations from poems are also used (F 3j 
23, 66, 84)· There is no saying whether the use of memora
ble and moralising pronouncements goes back to Plutarchus 
or Phylarchus, but it is also found in the fragments. 

His model is Herodotus' varied factual material and nar
rative skill and not Thucydides' sober pragmatism. This ve
ry fact may account for the inevitable contrast between Phy
larchus and Polybius. Gestures to express a frame of mind 
play an important part (F 59)· Unlike Polybius Phylarchus 
sets more value on psychical subtle influences which are 
often of much greater importance in history. In common with 
the peripatetic historiography Phylarchus not so much wants 
to reflect on the historical events as live up to them. The 
μίμησις του βίου, an essential element in his historio
graphy, is pursued with all the means of the ηθοποίησις. 
In his works a new valuation of the individual in Hellenism 
generally finds expression as well as a rising interest in 
the psychological qualities of man. With Phylarchus history 
has not become a number of biographies and even the autho
rity of Polybius did not prevent Plutarchus using Phylar
chus' historical work. 

In the biographies of Agis and Cleomenes the dramatic 
element is not to be denied and one can agree with Plutar
chus and Polybius that in this respect Phylarchus sometimes 
has too much of a good thing. In the present state of in-
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vestigation it is difficult and sometimes impossible to 
distinguish between genuine and objective historiography 
and historical story-telling. This dramatic element should, 
however, be seen in connection with the sense of live and 
the world-view of Hellenistic man. In the picture of Cleo-
menes as drawn by Phylarchus there is a sense of the tragic 
possibilities of human live which according to Phylarchus 
is dominated by fortune (Tyche). This conclusion can be 
drawn from the description of the defeat of Cleomenes which 
shattered the last hope of freedom for the Greeks. 

In this thesis I have tried to draw the attention to a 
historical work of which only fragments have been preserved, 
because as a historian Phylarchus fully deserved this atten
tion: he can be regarded as the leading historian for the 
period described by him and he is the main source for the 
political events in Sparta and the Peloponnesus in the lat
ter half of the 3rd century. 
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R E G I S T E R 

Dit register bevat slechts de 
testimonia en fragmenten zelf 
spraak op volledigheid. 

Acarnaniërs, F 59 
Acesandrus, F 15 
Acestor, F 16 
Achaeërs, F 52, 53, 54, 59 
Achilles, F 81 
Acrocorinthus, F 52 
Acrotatus, F 44 
Aeacus, F 78 
Aedepsus, F 65 
Aeschylus, F 23 
Aesopus, F 52 
Aetôliers, F 5 
αετός, F 61 
Agatharchides (van Cnidus), 

F 41 
Agis, F 32, 51 
"Αγραφα, F 47 
Alalcomenus, F 47 
Alexander (van Epirus), 

F 11, 65 
Alexander (de Grote), F 41, 

46, 77 
ά λ ε ξ α ν δ ρ ί ζ ε ι ν , F 46 
ά λ ο υ ρ γ ή ς , F 41 
Anacreon, F I4 
Andocides, F 75 
Anticl ides, F 21 
Antigonus (Gonatas), F l , 

64, 65 
Antigonus (Doson), T l , 

F 46, 52, 53, 54, 58, 
59, 60 

Antiochus (I Soter), Τ l(?), 

F 29, 49 
Antiochus (II Theos), F 6 
Antiochus (historicus), F 47 
Apollo, F 16, 32, 69 

namen en woorden, die in de 
voorkomen, en maakt geen aan-

Apollonides, Τ 5 
Apollophanes, F 46 
Arabische golf, F 17 
Aratus, Τ 3, F 52, 53 
Arcadië(rs), F 53, 56, 75 
Arcadion, F 37 
Archidamus, F 51 
Archytas, Τ 5 
Areus, F 44 
Argos, F 54 
Ariamnes, F 2 
Aristaeus, F l6 
Aristomachus, F 54 
Aristón, F 71 
Aristoteles, F 62 
Aristus, F 6 
Artemis, F 32 
Asclepius, F 18 
άσπί ς, F 27, 28 
Athene(r(s), Τ 1, F 29, 38, 

43, 47, 50, 75, 76 
Athene Pronoia, F 70 
Autuchus, F 16 

Berenice, Τ 1 
Bithynië(rs), F 8, 50 
Bithys, F 12 
βόσποροί, F 68 
Bosporus, F 68 
Byzantiërs, F 7, 8 

Cadmus, F 39 
Callisthenes, F 74 
Cenchreae, F 54 
Centaretus, F 49 
Ceos, F 42 
Charops, F 78 
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Chersonesus, F 69 
Chios, F 41 
χ λ α ί ν α , F 62 
χ λ α μ ύ ς , F 62 
Cleomenes, Τ 1, 3, F 44, 5 1 , 

52, 55, 56, 58, 59 

Cleopatra, F 18 

Clitoderaus, Τ 2 

Clitor, F 63 

Clitus, F 41 

Coeranus, F 26 

Colophon, F 66 

Cos, F 84 

Crater, F 69 

Craterus, F 41 

Creta, F 85 

Crobyzische Thraciërs, F 20 
Cronus, F 33 
Croton, F 45 
Cureten, F 23 
Cylices, F 39 
Cyrene, F 15, 16 

Damastus, F 74 
Damon, Τ 5 
Damoteles, F 59 

Danae, F 24 

Daphne, F 32 

ô i ^ " ] , F 32 
Darius, F 1 
Delphi, F 70, 85 
δελφι'ς, F 26 

Demaratus, F 22 

Demetrius (Poliorcetes), 

F 12, 19, 31 

Demiphon, F 69 

Demopolis, F 76 

Demosthenes, F 75 

διανεύω,F 24 

Didymus, F 62 

Dimoetes, F 71 

Diodorus (van Elaea), F 32 

Dionysus, F 78 

Dioscurides (van Cyprus), 

F 67 

Diyllus, Τ 2 

Dorieus, F 3 

Duris, Τ 4, 5 

έδεάτρος, F 44 
Egypte(naar), Τ 1, F 27, 28, 

34, 40, 78 

Elaius,F 69 

έλέφας, F 36 

Ephese, F 24 

Ephorus, F 74 

Epicurus, F 24 

Epirus, F 65 

Eriphyle, F 70 

Euclidas, F 59 

Eumeniden, F 82 

Euopis, F 71 

Euphranor (van Seleucia), 

F 67 

Eurypylus, F 15 

Eurytus, F 15 

Gaius (grammaticus), F 73 

Galaten, F 2, 9, 29, 49, 50 

Grieken, F 53, 75, 80 

, ύ ρ ι ν ο ς , F 4 
Gythium, F 59 

Hagnon, F 41 

Harmonía, F 39 
Helius, F 25 
Heloten, F 8 
Hephaestion, F 14 
Hephaestus, F 81 
Hera, F 45, 84 
Heracles, F 78 
Heracliden, F 52 
Heraclides Lembus, F 4 
Herodotus, F 1, 72 
Hesiodus, Τ 5 
Hieronymus (van Cardia), F 48 
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Hipparchus., F 21 
Hippobotus, F 67 
Homerus, F 41 

I b e r i ë r s , F 13 
I l iumj F 74 
I l l y r i ë ( r s ) , F 39, 59 
I n d i e , F 35, 78 
I o , F 68 
I s a n t h e s , F 20 
I s i s , F 78 

κ α θ ά , F 73 
κ α θ ό , F 73 
χ α θ ώ ς . F 73 
Λ ό λ α ξ , F 11, 29, 46 
κ υ α μ ο ς Α ι ' γ υ π τ ι ο ς , F 65 
κ υ ά θ ο ς , F 29 
κ ύ δ ω ν ' α , F 10 

Lacedaemoiiië(rs), F 8, 22, 
43, 44, 46, 50, 56, 60 

Lamia, F 12 
Laodice, F 24 
Leimos, F 29 
Leormatus, F 41 
Leucippus, F 32 
λύγος, F 14 
Lycaon, F 15 
Lycurgus, F 32 
Lydiërs, F 66 
Lysander, F 43 
Lysimachus, F 12, 29, 31, 65 

Macareus, F 84 
Macedonië(rs), F 52, 53, 56, 

59, 60, 75 
Magnesia, F 76 
Mantinea, F 53, 55, 56 
Matusische Zee, F 69 
Matusius, F 69 
Megalopolis, F 52, 55, 56, 

5 9 , 
Ι ι η λ ί ν ο ς , Γ 41 

μ ^ λ ο φ ό ρ ο ι , F 41 
Menander, F 33, 83 
Menelaus (vriend van Alex

ander), F 41 

Menelaus (hoveling van Deme

trius), F 12 

Menodotus, F 14 

Messene, F 5 1 , 55, 56 
^ έ θ η , F 25 
ΐ α ι γ ά δ ε ς , F 79 
μ ι κ ρ ο λ ο γ ί α , F ІЗ 
M i l e t e , F 26 
Milo, F 3 
Monimus, F 21 
μ ό θ α κ ε ς , F 43 
M y r t i l u s , F 42 
Mysta, F 30 

N a u c r a t i s , Τ 1, F 50 
Neocles , F 76 
Nicaea, F 36 
N i c a e n e t u s , F 14 
Nicesias, F 11 
Nicolochus (van Rhodos), F 67 

Nymphodorus, Τ 5 

Oetaeërs, F 70 
о ino

1
 po ς ocpL ς , * /¿ 

o L ν-όφλυξ ,F 7 
Olympias, F 21 
Olympus, F 81 
Onesicritus, Τ 5 
Osiris, F 78 
Oxyartes, F 34 
Oxythemides, F 12 

Palladium, F 47 

Pantica, F 21 

Paralus, F 38 

Paris, F 12 

Pasiphae, F 32 

Patroclus, F 1 

Peisistratus, F 21 

Peloponnesus, F 32, 56 
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Perdiccas, F 41 
Peucestas, F 12 
PhaeniaSj F 4 
Phariacisch gif, F 10 
Phayllus, F 70 
Pherecydes, F 47 
Philippus (II), F 37 
Philistus, Τ 5 
Philochorus, Τ 2 
φιλόγελως, F 12, 19 
Phineus, F 18 
Phocis, F 85 
ψθίσις, F 60 
Polemon, F 62, 82 
Polias, F 72 
Polybius, F 52 
Pontus (Euxinus), F 68, 79 
Praulus (van Troje), F 67 
προπόμσ, F 50 
Protesilaus, F 69 
Ptolemaeus (l Soter), F 31 
Ptolemaeus (II Philadelphus), 

F 1, 40 
Ptolemaeus (III Euergetes), 

τ 1, F 58 
Pyrrhus, Τ 1, F 48, 6l(?) 
Pytheas, F 75 

Rhodos, F 30 
ρομφαία, F 57 

acci ρε L ν , F 78 
Sandrocottus, F 35 
Sappho, F 62 
Sarapis, F 78 
Scythen, F 1, 83 

Seleucus (I Soter),F 29, 31* 

35 
Seleucus (II Kallinikos), 

F 30 
Sellasia, F 59 
Sicilië, F 73 
Sicyon, Τ 1 
Sophron, F 24 

σορός, F 78 
Sotion, F 67 
Sparta(nen), F 32, 52, 59, 

60 
Statira, F 34 
στυτικός,F 35 
συ ν ο υ σ С α , F 29 
Syagrus, F 5 
Sybaris, F 45 
Syracusanen, F 45 

Thalaraae, F 32 
Thargelion, F 74 
Themison, F 6 
Themistocles, F 75 
Theocritus, F 4I 
Theodorus (van Larissa),F 64 
Thesprotië, F 65 
Thessalië, F 8l 
Thetideum, F 8l 
Thetis, F 81 
Thibiërs, F 79 
Thucydides, F 73 
Thyamis, F 65 
τιάρα, F 22 
Timon (van Phlius), F 67 
Timosa, F 34 
Tragasische Zee, F 65 

Troas, F 65 
Troezen, F 71 
Troje, F 47, 69 
τ ρ υ φ ή , F 20, 23, 40, 41,44, 

45, 66 
Typhon, F 78 

υσγι vov , F 4I 

Xenophanes, F 66 
Xerxes, F 22 

Zelas, F 50 
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S T E L L I N G E N 

I 

Phylarchus is waarschijnlijk een Athener. 

II 

De door T.W.Africa (p.3) gestelde, maar niet beantwoorde 
vraag, of het jaar 272, waarin Pyrrhus de Peloponnesus bin
nenviel, tevens het geboortejaar van Phylarchus is, moet 

ontkennend beantwoord worden. 

III 

Antiochus III en Eumenes II kunnen zeer zeker niet in aan
merking komen om de beide vorsten te zijn, wier conflict be
schreven wordt in "De Geschiedenis van Antiochus en Eumenes 

van Pergamon". 

IV 

De verta l ing van α λ ε ξ α ν δ ρ ί ζ ε ι ν a l s " to be on Alexander's 
s ide" bij Liddell and Scott, A Greek-English Lexicon, p.62, 

i s onjuist . 

V 

Het door Polybius becfitiseerde bedrag van '6000 talenten, 
die Cleomenes als buit in handen vielen na de inname van 
Megalopolis, berust waarschijnlijk op de fout van een over

schrijver. 

VI 

Waarschijnlijk i s F 78 een excursus η . a . ν . het verblijf van 
Cleomenes in Egypte. 

VII 

Waarschijnlijk gaan de gegevens over de Thibiërs terug op de 
berichten van reizigers, die hun fantasie de vrije loop lieten. 



Vili 

De vermelding, dat de Grieken in het algemeen mensenoffers 
brachten voor een oorlog, geeft waarschijnlijk de toestanden 

van de prae-historie weer. 

IX 

Met het oog op een meer bewuste keuze van het gymnasium van 
de zijde van de leerlingen en een meer gefundeerd advies van 
de zijde van de lerarenvergadering verdient het aanbeveling 
om in de brugklas van een scholengemeenschap met gymnasium 
die leerlingen, wier prestaties boven de middelmaat liggen 
en aan wie in de studielessen taken worden opgedragen, een 

beginonderwijs in het Latijn te laten volgen. 

X 

Het onderwijs in de Oude Geschiedenis in de IVe klas van het 
gymnasium dient meer geïntegreerd te worden in het onderwijs 
van de Klassieke Talen door de antieke historie - naast een 
overzicht van de geschiedkundige gebeurtenissen- te behan
delen aan de hand van een aantal Capita Selecta uit de an

tieke litteratuur zelf. 






