
Reeks O

Historici hebben sterke aanwijzingen dan wel bewijzen gevonden dat de in deze reeks genoemde personen  
ook daadwerkelijk geleefd hebben. De onderlinge verwantschap van bepaalde personen is niet altijd als 
bewezen te verklaren omdat contemporain bewijsmateriaal hierover helaas ontbreekt. Desondanks willen 
wij u deze Reeks 0 niet onthouden.

Koningen van Medië

De Meden waren een oud Iraans volk dat leefde in de noordwestelijke delen van het huidige Iran, 
ongeveer in de gebieden van het huidige Koerdistan, Hamedan, Tehran, Azerbeidzjan, Esfahan en Zanjan. 
Dit grote gebied werd door de Grieken Media of Medea genoemd. Bij de Assyriërs stonden de Meden 
bekend als Mādāyu. In de 6de eeuw v. Chr., nadat zij samen met de Chaldeeën het neo-Assyrische rijk 
versloegen, waren de Meden in staat om hun eigen rijk, dat zich uitstrekte van de zuidelijke kust van de 
Zwarte Zee en de Aran provincie (de hedendaagse republiek Azerbeidzjan) naar het noorden uit te breiden. 
In Klein-Azië, Afghanistan en Pakistan lagen veel kleine staten waaronder die van de Perzen. Zij werden 
uiteindelijk allen ingelijfd door het Medische rijk. De Meden waren in principe de stichters van het eerste 
Iraanse rijk. Cyrus de Grote verenigde de Meden en Perzen in het Achaemenidisch-Perzische rijk.

1 
Deiokes Prins van Medië verm. 715 

Zie 3.

2 
Kyaxares Prins van Medië verm. 714

Zie 3.

3 
Deiokes Koning van Medië 665 - † 656

Deioces, Déjocès, Deiokes of Diyako (709 - 656) was een prins en de eerste koning van de Meden. 
Hij verenigde zeven Medische stammen en werd in 701 hun rechter en leider. Na zeven jaar nam hij 
volgens de geldende regels ontslag. De Meden verkozen hem daarna tot hun koning in 665. Deiokes 
bouwde een paleis in de hoofdstad Ecbatana, het huidige Hamadan. Het verhaal van het ontstaan van zijn 
macht wordt verteld door Herodotus. Hij was waarschijnlijk de zoon van Kyaxares, prins van de Meden 
vóór 714. Deze op zijn beurt was waarschijnlijk de zoon van een andere Deiokes, een prins van de Meden 
die werd gedeporteerd naar Assyrië in 715. 

4 
Phraortes Koning van Medië 656 - † 633

Phraortes, ook bekend als Fravartish (oud-Perzisch: Fravartiš  ca. 665-633) was de zoon van Deiokes. 
Hij was de tweede koning van Medië en de stichter van de regering. Evenals zijn vader Deiokes voerde 
Phraortes oorlogen tegen Assyrië maar hij werd verslagen en gedood door Ashurbanipal, de koning van 
Assyrië. Phraortes werd opgevolgd door zijn zoon Cyaxares. Deze leidde zijn leger naar Lydië maar werd 
gestopt bij de rivier Halys vanwege een plotseling optredende zonsverduistering. Cyaxares viel evenals zijn 
vader Phraortes Assyrië binnen en nu behaalden de Mediërs de overwinning. 

5 
Cyaxares de Grote Koning van Medië 633 - † 585

Cyaxares, Hvakhshathra, of Kayxosrew (oud-Perzisch: Uvaxštra,  625-585) was de zoon van koning 
Phraortes. Hij was de capabelste koning van Medië. 
Hij reorganiseerde het leger. Later sloot hij een bondgenootschap met Nabopalassar, koning van Babylon. 
Deze alliantie werd geformaliseerd door het huwelijk van Cyaxares’ dochter Amytis met Nabopalassar’s 
zoon Nebuchadnezzar II. Hij was de koning die voor zijn echtgenote de hangende tuinen van Babylon 
ontwierp vanwege haar heimwee naar haar bergachtige geboorteland. Deze bondgenoten overwonnen het 
Assyrische rijk en vernietigden Ninevé in 612. Na deze overwinning veroverden de Meden Noord-
Mesopotamië, Armenië en delen van Klein-Azië ten oosten van de rivier Halys die als grens met Lydië 
was vastgesteld na een beslissende slag tussen Lydië en Medië. De slag van Halys werd beëindigd door een 
zonsverduistering op 28 mei 585. Het conflict tussen Lydië en de Meden wordt door Herodotus als volgt 
beschreven: “Een troep van Scythische nomaden was door een oproer in Medië terechtgekomen. In die tijd 
heerste Cyaxares, zoon van Phraortes, Deiokeszoon over de Meden. Hij ontving deze Scythen goed omdat 
zij smekelingen waren. Hij achtte hen hoog en vertrouwde kinderen aan hen toe om hun taal te leren en 
om te leren boogschieten. De Scythen gingen regelmatig op de jacht en brachten altijd wat mee.
Op een dag vingen zij niets en kwamen met lege handen terug. Cyaxares, driftig als hij was, bejegende hen 
met smadelijke woorden. De Scythen ervoeren deze behandeling van Cyaxares als beledigend en besloten 
één van de knapen die bij hen in de leer waren te doden en te bereiden zoals zij het geschoten wild altijd 
bereid hadden en het vervolgens aan Cyaxares te geven alsof dit het wild van de jacht was. Toen zij het hem 
gegeven hadden vertrokken zij zo snel mogelijk naar Alyattes, zoon van Sadyattes te Sardes. 
Cyaxares en de aanwezige gasten proefden van het vlees en de Scythen werden na deze daad krijgsgevange-
nen van Alyattes.
Alyattes leverde de Scythen niet aan Cyaxares uit waarop een oorlog uitbrak tussen de Lydiërs en de 
Meden. Deze oorlog duurde vijf jaren. De Meden overwonnen de Lydiërs dikwijls, evenals de Lydiërs de 
Meden. Zij hielden in die tijd een soort van nachtelijk gevecht. Zo’n gevecht voerden zij met afwisselend 
geluk. Het gebeurde in het zesde jaar bij een treffen, dat midden in het gevecht de dag plotseling nacht 
werd. Deze verandering van de dag had Thales de Milesiër aan de Ioniërs voorspeld. De Lydiërs en de 
Meden stopten de strijd toen zij zagen dat het nacht werd in plaats van dag. De Lydiërs en Meden besloten 
hierop dat er vrede gesloten moest worden.
Degenen die hen tot elkaar brachten waren Syennesis de Ciliciër en Labynetus de Babyloniër. Zij brachten 
een vredesverdrag tot stand en regelden een uitwisseling van huwelijken: Alyattes zou zijn dochter 
Aryenis aan Astyages, de zoon van Cyaxares uithuwelijken om de uitvoering van het vredesverdrag kracht 
bij te zetten. Dit was in die tijd de gebruikelijke wijze van het stichten van vrede tussen volkeren. 
De Hellenen deden dit op dezelfde wijze. Bij de totstandkoming van zo’n verdrag sneden zij zich 
gewoonlijk in de opperhuid van hun arm zodat zij elkaars bloed op konden likken ter bekrachtiging van 
het vredesverdrag”.
Cyaxares stierf tien jaar na de slag en werd opgevolgd door zijn zoon, Astyages, die de grootvader was van 
Cyrus de Grote. Zijn dochter Mandane van Medië was namelijk Cyrus’ moeder. 
 

6
Astyages Koning van Medië 585 - 550

Trouwt Aryenis, prinses van Lydië.

Astyages (Perzisch: Ištovigu; gespeld door Herodotos als Astyages; door Ctesias als Astyigas; door 
Diodorusals Aspadas; Akkadisch: Ištumegu), de laatste koning van het Medische rijk, 585  - 550. 
Hij was de zoon van koning Cyaxares, onttroond in 550 door Cyrus de Grote. Zijn naam is afgeleid van 
een zinsregel uit het oude Iraanse Rishti Vaiga en betekent “swingende de speer, lancerend”.
In 585 versloeg Astyages zijn vader in de slag bij Pteria. Hiermee kwam een einde aan een periode van vijf 
jaar oorlog tussen de Lydiërs en de Meden. 
Astyages erfde een groot rijk en regeerde samen met zijn twee zwagers Croesus van Lydië en Nebuchadnez-
zar van Babylon wiens echtgenote Amytis Astyages’ zuster was.
Zelf huwde hij Aryenis, zuster van koning Croesus van Lydië hetgeen een bezegeling was van een verdrag 
tussen de twee staten. Astyages besteeg de Medische troon na zijn vaders dood later dat jaar. Bij Aryenis 
had hij mogelijk een dochter Amytis die met haar neef Cyrus de Grote trouwde. Volgens sommigen was 
Mandane Cyrus’ moeder. Christian Settipani is van mening dat ze uit een andere moeder geboren werd. 
De regeerperiode van Astyages wordt gekenmerkt door stabiliteit maar ook door de groei van de op een 
oosterse profeet gebaseerde godsdienst, het Zoroastrianisme.
Op hetzelfde moment dat Croesus in Lydië werd geconfronteerd met een explosie van het seculiere denken 
uit het westen (via de filosofen die hij aanstelde zoals Thales, Solon, Aesop ...) bouwde Nebuchadnezzar de 
stad Babylon, een metropool die in de toenmalige wereld zijn gelijke niet had. 
Na tweeëndertig jaar van relatieve stabiliteit, verloor Astyages de steun van zijn edelen tijdens een oorlog 
met Cyrus. Dit resulteerde in de vorming van het Perzische rijk. 
Herodotus schrijft dat de ijdele en bijgelovige koning Astyages een droom had waarin zijn dochter 
Mandane beviel van een zoon die het einde zou betekenen van zijn rijk. 
Bevreest dat dit waar was liet Astyages haar trouwen met Cambyses I van Anšan die de reputatie had van 
een “rustige en doordachte prins” en waar Astyages geen bedreiging in zag. Toen een tweede droom Asty-
ages waarschuwde voor de gevaren van de nakomelingen van Mandane stuurde Astyages zijn rechter Har-
pagus om het kind te doden. Harpagus wilde echter geen koninklijk bloed vergieten. Hij gaf de baby die 
Cyrus heette aan de herder Mitridates wiens echtgenote zojuist was bevallen van een doodgeboren kind. 
Cyrus werd vervolgens beschouwd als Mitridate’s eigen zoon en Harpagus presenteerde het doodgeboren 
kind aan Astyages als zijnde de gedode Cyrus. 
Toen Cyrus tien jaar oud was keerde hij terug naar het hof. Astyages spaarde de jongen op advies van zijn 
raadslieden en liet hem terugkeren naar zijn ouders te Anshan. Harpagus werd gestraft. Astyages liet hem 
zijn eigen zoon opeten tijdens een banket. 
Evenals zijn vader rebelleerde Cyrus in 550 en 553 tegen Astyages. Na drie jaar van gevechten sloegen 
Astyages’ troepen aan het muiten tijdens de slag van Pasargadae. Volgens Herodotus was Harpagus de 
aanstichter van deze muiterij. De hedendaagse kroniek van Nabonidus ziet de muiterij op het slagveld als 
de oorzaak van het ontslag van Harpagus door Astyages. Harpagus en zijn familie kregen na de slag van 
Pasargadae hoge posities in het rijk van Cyrus. Cyrus ging over tot plundering van Astyages’ hoofdstad 
Ecbatana. Astyages werd overgedragen aan Cyrus. Oude bronnen zijn het erover eens dat hij na zijn gevan-
genneming goed werd behandeld maar verschillen in details. Herodotus zegt dat hij werd opgesloten voor 
de rest van zijn leven terwijl hij volgens Ctesias gouverneur was van een regio van Parthia en later werd ver-
moord door zijn politieke tegenstander Oebaras. De omstandigheden van Astyages’ dood zijn niet bekend. 
Nadat Astyages was verslagen marcheerde Croesus op naar Cyrus om Astyages te wreken. Cyrus met 
Harpagus aan zijn zijde versloegen Croesus te Lydië in 547. 

7a
Mandane Prinses van Medië

Trouwt Cambyses I van Anshan.

Mandana van Media (584) was een prinses van Medië en later de koningin-gemaal van Cambyses I van 
Anshan en moeder van Cyrus de Grote, heerser van Perzië’s Achaemenidische dynasty.
Volgens Herodotus werd Mandana geboren als dochter van Astyages, koning van Medië, zoon van 
Cyaxares de Grote en prinses Aryenis van Lydië, dochter van Alyattes II, de vader van Croesus van Lydië. 
Christian Settipani zegt echter dat zij een dochter was van een andere moeder. 
Kort na haar geboorte zo meldt Herodotus had Astyages een vreemde droom waarin zijn dochter zozeer 
urineerde dat Klein-Azië overstroomde. Hij raadpleegde een magiër die de droom interpreteerde als een 
waarschuwing dat Mandana‘s zoon hem zou omverwerpen. 
Om deze uitkomst te voorkomen koppelde Astyages Mandana aan zijn vazal de Achaemenidische prins 
Cambyses I van Anshan “een man van goede familie en rustige gewoonten” van wie hij geen bedreiging 
verwachtte voor de Medische troon. 
Astyages had een tweede droom; Mandana werd zwanger en een wijnstok groeide uit haar baarmoeder 
welke de wereld overwoekerde. Doodsbang gaf hij zijn trouwste rechter Harpagus de opdracht om het kind 
te doden. Harpagus wilde echter geen koninklijk bloed vergieten en verborg het kind dat Cyrus (Cyrus II 
de Grote) heette bij een herder genaamd Mitridates. 
Jaren later trotseerde Cyrus zijn grootvader Astyages hetgeen leidde tot een oorlog tussen hen. Deze oorlog 
zou Cyrus verloren hebben als Harpagus niet naar hem was overgelopen op het slagveld van Pasargadae. 
Cyrus’ overwinning leidde tot de omverwerping van Astyages zoals hem voorspeld was. 
Sommige hedendaagse geleerden zijn van mening dat Herodotus de verhalen over de dynastieke banden 
tussen Cyrus de Grote en de koninklijke families van de koninkrijken die hij later veroverde (Medië, Lydië 
en Babylonië) mogelijk verzonnen heeft ter legitimering van Cyrus’ expansiedrang. Cyrus’ verwantschap 
met de Mediërs zou de annexatie van hun grondgebied namelijk meer aanvraadbaar maken voor de 
Mediërs. Deze twijfel wordt ondersteund door het feit dat Mandana, de dochter van Aryenis van Lydië 
geboren moet zijn na de slag van de Eclipse in 585 toen Aryenis weggegeven werd aan Astyages als onder-
deel van een verdrag tussen Medië en Lydië. Dat zou betekenen dat Mandana ver beneden de huwelijkse 
leeftijd was toen ze werd uitgehuwelijkt aan Cambyses. Op zich is dat niet ongewoon binnen de konink-
lijke families van die tijd. Maar het zou er ook op kunnen wijzen dat ze net op de leeftijd van de puberteit 
was toen Cyrus werd geboren en dat Cyrus zelf een relatief jonge man was toen hij stierf. 
Op dit punt zijn er niet genoeg historische referenties voorhanden om deze theorie te bevestigen.  

Koningen van Perzië (Achaemeniden)

De Achaemeniden waren het koningsgeslacht van het oud-Perzische rijk, vernoemd naar hun stamvader 
Achaemenes. Het Perzische rijk werd gesticht rond 530 door Cyrus de Grote en heerste over een wereld-
rijk totdat het veroverd werd door Alexander de Grote in 330. De eerste overgeleverde vermelding van 
de Perzen is een Assyrische inscriptie uit 844 v. Chr. Hun gebied wordt hier Parsu genoemd (Parsuash, 
Parsumash). Gedurende de volgende twee eeuwen waren de Perzen en Meden onderworpen aan Assyrië, 
Babylonië en een andere Arische stam, de Scythen. Het gebied van Parsuash werd in 719 bij het Assyrische 
rijk gevoegd. Uiteindelijk kregen de Meden de zeggenschap over een onafhankelijk rijk. De Perzen werden 
aan hen onderworpen.
De dynastie van de Achaemeniden werd door Achaemenes gesticht rond 700. Zijn zoon Teispes bracht 
nomadische Perzen ertoe om naar zuidelijk Iran te trekken rond 650. Toen werd de eerste georganiseerde 
Perzische staat gevestigd. De Perzen veroverden geleidelijk aan grondgebied van het inheemse koninkrijk 
van Elam waaronder het belangrijke gebied van Anshan. Nakomelingen van Teispes vertakten zich in twee 
lijnen; de ene lijn regeerde in Anshan, terwijl de andere over de rest van Perzië heerste.
Cyrus II de Grote verenigde de verdeelde koninkrijken rond 559. Daarvoor waren de Perzen nog onder-
worpen aan het Middenrijk dat door de grootvader van Cyrus, Astyages werd geregeerd. Cyrus bracht 
de Perzen op de been en kwam in opstand. Hij stootte Astyages van de troon. Cyrus, nu shah van een 
verenigd Perzisch koninkrijk, veroverde de rest van Medië rond 550. Cyrus verenigde ook de Meden en 
Perzen en nog meer veroveringen volgden spoedig. Hij veroverde Lydië in Klein-Azië en verplaatste zijn 
manschappen naar Zuid-Azië. Ten slotte marcheerde Cyrus triomfantelijk door de oude stad Babylon. 
Na deze overwinning werd hij als  een welwillend veroveraar beschouwd. Hij stelde een beroemd handvest 
op. In dit handvest beloofde de koning om Babylon niet te terroriseren of zijn instellingen en cultuur te 
vernietigen. Cyrus werd gedood tijdens een veldslag tegen de Massagetae (of Saka’s).
De zoon van Cyrus, Cambyses II, voegde Egypte toe aan het rijk. Het imperium bereikte echter zijn groot-
ste omvang onder Darius I. Hij leidde veroverende legers in de vallei van de rivier de Indus en in Europa. 
Zijn invasie van Griekenland werd gestopt na de slag bij Marathon. Zijn zoon Xerxes trachtte ook 
Griekenland te veroveren maar werd in 480 verslagen bij de slag bij Salamis. Het Perzische rijk van de 
Achaemeniden was het grootste en krachtigste imperium tot dan toe. Het had een goed georganiseerd leger 
en het rijk was efficiënt georganiseerd. Darius verdeelde zijn koninkrijk in ongeveer twintig provincies 
onder satrapen of gouverneurs van wie velen een persoonlijke band met de sjah hadden. Hij stelde een 
belastingsysteem in om elke provincie geld en middelen te laten afdragen ten behoeve van de regering. 
Hij nam het geavanceerde postsysteem van de Assyriërs over en breidde het uit. Evenals in het Assyrische 
rijk werd gebruikgemaakt van geheim agenten, de ‘ogen en oren’ van de koning. Hierdoor bleef Darius op 
de hoogte van wat er in zijn rijk gebeurde. Hij legde de beroemde ‘koninklijke wegen’ aan om oude 
handelsroutes te verbeteren. Handeldrijven met landen gelegen ver buiten het imperium werd dus 
mogelijk. Hij verplaatste het beleidscentrum van Perzië naar Susa dichtbij Babylon, het centrum van het 
koninkrijk. De Perzen lieten lokale culturen ongemoeid. Dit kwam uiteindelijk het imperium ten goede 
aangezien de veroverde volkeren zo geen behoefte hadden om in opstand te komen. Tijdens de periode van 
de Achaemeniden werd het Zoroastrisme de godsdienst van de heersers en de meeste mensen in Perzië. 
De stichter Zoroaster heeft vermoedelijk rond 600 v. Chr. geleefd. De nieuwe godsdienst was een vervan-
ging van de verering van traditionele Arische goden; het benadrukte een universele strijd tussen goede en 
kwade goden. Zoroastrisme en zijn mystieke leiders, genaamd Magi, zouden een bepalend element in de 
Perzische cultuur worden. Achaemenidisch Perzië verenigde mensen en koninkrijken van elke belangrijke 
beschaving uit die tijd (behalve China). Voor het eerst werden mensen van zeer verschillende culturen 
onder één heerser gebracht. Uiteindelijk was het Alexander de Grote die de Achaemeniden versloeg. In 330 
v. Chr.vernietigde hij hun hoofdstad Persepolis.

7b
Cambyses I van Anshan Koning van Perzië ** - † 551

Trouwt Mandane, prinses van Medië.

Cambyses I, in oud-Perzisch: Kambūjiya, ‘de Oude’ (ca. 600 - 559) was koning van Anshan van ca. 580 
tot 559 en was de vader van Cyrus II (Cyrus de Grote). De Latijnse naam Cambyses stamt uit het Grieks. 
Cambyses was een vroeg lid van de Achaemenidische dynastie. Hij was blijkbaar een achterkleinzoon van 
de grondlegger Achaemenes, kleinzoon van Teispes van Anshan en zoon van Cyrus I van Anshan. Zijn 
oom regeerde als Ariaramnes van Perzië en zijn eerste neef als Arsames van Perzië. Volgens Herodotus was 
Cambyses “een man van goede familie en rustige gewoonten”. Hij regeerde als onderkoning (vazal) van 
Astyages, koning van de Medië. Hij was getrouwd met prinses Mandane van Medië, een dochter van 
Astyages en prinses Aryenis van Lydië. Zijn vrouw was een kleindochter van Cyaxares van Medië en 
Alyattes II van Lydië. Het resultaat van hun huwelijk was de geboorte van zijn opvolger Cyrus de Grote. 
Volgens Nicolaas van Damascus was zijn bijnaam Atradates. Hij werd gewond en verloor het gevecht met 
Astyages in 551 tijdens de slag om de Medische grenzen. Hij kreeg een eervolle begrafenis. 
Volgens Herodotus koos Astyages Cambyses als schoonzoon omdat hij van mening was dat deze geen 
bedreiging vormde voor de Medische troon. Dit was niet het geval met Cyrus II die zijn grootvader afzette.

8
Aryaramnes Prins van Perzië

Broer van Cyrus II de Grote, koning van Perzië.

Ariaramnes (oud-Perzisch: Ariyāramna, “wie brengt de vrede aan de Aryans”) was een oom van Cyrus de 
Grote en de grootvader van Darius I. Mogelijk is ook dat hij een oudoom was en koning van Perzië. 
Ariaramnes was zeer waarschijnlijk de broer van Cyrus I van Anshan, zoon van Teispes maar dit is niet ze-
ker. In ieder geval was hij lid van het Achaemenidische Huis. In een inscriptie gevonden in Hamadan heet 
hij ‘koning van Perzië’, mede-heerser van Cyrus in het begin van 6e eeuw. De Hamadan inscriptie wordt 
echter gezien als een falsificatie; ofwel een moderne ofwel een oude. Een andere verwijzing naar zijn rege-
ring is de Behistuninscriptie waar over zijn grote kleinzoon Darius I wordt gezegd dat er acht Achaemeni-
dische koningen aan Darius I voorafgegaan zijn waardoor we Ariaramnes als een van deze acht koningen 
moeten zien. 

9
Arsames Prins van Perzië

Arsames (oud-Perzisch: Aršāma, - ca. 520) was de zoon van Ariaramnes en was misschien enige tijd koning 
van Perzië tijdens de Achaemenidische dynastie maar gaf de troon over aan Cyrus II van Perzië. 
In een inscriptie gevonden in Hamadan heet hij ‘koning van Perzië’ maar sommige geleerden zijn van 
mening dat dit een falsificatie is: ofwel een moderne ofwel een oude. Een andere verwijzing naar zijn rege-
ring is de Behistuninscriptie waar over zijn grote kleinzoon Darius I wordt gezegd dat er acht Achaemeni-
dische koningen aan Darius I voorafgegaan zijn waardoor we Ariaramnes als een van deze acht koningen 
moeten zien.
Arsames was vader van Hystaspes, satraap van de Parthen en van Pharnaces.
Arsames was erbij toen zijn kleinzoon Darius I, Grote Koning van Perzië en Medië werd. Arsames stierf 
tijdens diens bewind.

10
Hystaspes Prins van Perzië

Hystaspes, (oud-Perzisch Vištāspa en in oud-Avestisch Vištāspa wat betekent “(hij) wie weet paarden”. Dit 
kan een verwijzing zijn naar een semi-legendarische Vishtaspa; geprezen door Zarathustra als zijn bescher-
mer en ware gelovige, zoon van Aurvataspa (Perzisch Lohrasp). De latere traditie en de Shahnama van 
Firdousi noemen hem (in de moderne vorm van zijn naam, Key Gushtasp) een “koning van Iran”. 
Zarathustra kwam uit de oostelijke regio’s van Groot-Iran. Vishtaspa was mogelijk een vorst in Bactrië, 
Sogdianë, Margiana of een van de kleinere koninkrijken van Centraal-Azië. 
Vishtaspa, nergens genoemd als vader van Darius I, komt alleen voor in Darius’ afstammingsclaim van 
Arsames. In de Behistuninscriptie wordt over Vishtaspa gezegd dat hij zou hebben gediend als satraap van 
de Parthen tijdens de regering van zijn eigen zoon van Darius I, zijn kleinzoon Cambyses II en Smerdis. 
Acht eeuwen later noemt Ammianus Marcellinus (xxiii.6.32) de vader van Darius de beschermer van 
Zarathustra. 

11a
Darius de Grote Koning van Perzië 522 - † 486

Trouwt Atossa.

  
Darius I de Grote (ca. 549 - 485; oud-Perzisch: Dārayavahuš “ophouder van het goede” was een zoon van 
Hystaspes en sjah van Perzië vanaf 522. Zijn naam in het Hebreeuws is Daryawesh. Oude Griekse bronnen 
noemen hem Dareios, de Indiërs noemen hem in het Sanskriet Darāyu. Darius is de Latijnse spelling die 
gebruikt werd door oude Romeinse geschiedschrijvers. 
Hij verkreeg de macht na een hevige controverse en bloedvergieten tussen de twee zonen van Cyrus de 
Grote. De regeerperiode van Darius I werd gekenmerkt door opstanden: twee maal in Babylonië, drie 
maal in Susiana, de neergeslagen Ionische opstand en verschillende noodlottige Perzische expedities tegen 
Griekenland met inbegrip van een nederlaag bij Marathon. Darius onderwierp de volken van de zwarte 
en Armeense bergen en breidde de Perzische heerschappij uit tot aan de Kaukasus. Om dezelfde redenen 
vocht hij tegen de Saka en andere Iraanse steppe stammen alsmede de Turanians van buiten de Oxus. 
Tijdens deze campagnes voerde hij militaire hervormingen door: dienstplicht, soldij, militaire training en 
reorganisatie van leger en marine.

Imperium
Darius was een groot aanhanger van Ahura Mazda. Een grote reformator en organisator. Darius herzag 
grondig het Perzische bestuurssysteem en wetgeving. Zijn wetboek herzieningen behelsden de bewijsvoe-
ring, slavenverkoop, waarborgen, omkoping en agressie. Hierdoor werd hij dé restaurator van het erfgoed 
van Cyrus de Grote. Zijn organisatie van de provincies en de vaststelling van eerbetoon is beschreven door 
Herodotus. Hij verdeelde het Perzische rijk in twintig provincies elk onder leiding van een gouverneur of 
satraap. De satraapfunctie was meestal erfelijk en hield een hoge mate van zelfstandigheid in zodat elke 
provincie haar eigen wetten, tradities en klassenindeling had. Elke provincie was verantwoordelijk voor 
het betalen van een gouden of zilveren eerbetoon aan de sjah. Een groot aantal gebieden zoals Babylonië 
ondergingen hierdoor een ernstige economische achteruitgang. Elke provincie had ook een onafhankelijke 
financiële controleur en een onafhankelijke militaire coördinator alsmede een satraap die het bestuur en 
de rechtsuitoefening in handen had. Alle drie brachten rechtstreeks verslag uit aan de sjah. Dit systeem 
verdeelde de macht binnen de provincie evenredig en verminderde de kans op révolte. Darius stelde ook 
vele schrijvers aan ten behoeve van de administratie van zijn rijk.

Bouwprojecten
Veel bouwprojecten zijn van start gegaan tijdens Darius’ regering. Het symbolische bouwproject was het 
paleis van Persepolis. Het grootste bouwproject was de nieuwe hoofdstad Persepolis omdat Pasargadae te 
veel in verband werd gebracht met de vorige dynastieën van Cyrus en Cambyses.
De stad met zijn zestig voet hoge muren van drieëndertig voet dik was een enorme bouwkundige onder-
neming. Darius’ graf werd uitgehouwen in een rotswand niet ver van de stad. Hij liet een kanaal graven 
van de Nijl tot Suez. Fragmenten van een hiëroglyf-inscriptie tonen aan dat de schepen vanuit de Nijl via 
de Rode Zee door Saba naar Perzië konden varen. Darius gaf ook opdracht tot de aanleg van een uitge-
breid wegennet door het hele land. De Persepolis Tabletten spreken van een ‘koninklijke weg’ uit Susa 
naar Persepolis en van Sardes naar Susa, gebouwd door Darius. Het was voorzien van ruststations, bewaakt 
door garnizoenen, voorzien van herbergen. Er waren blijkbaar geen bandieten (meer). Darius wordt ook 
gememoreerd in de Behistuninscriptie die was gegraveerd in een rotswand nabij de stad Behistun. Deze 
inscriptie maakt melding van Darius’ troonsbestijging en zijn legitimiteit als koning.

Economie, diplomatie en handel
Darius staat bekend als een grote financier. Hij voerde de gouden Daric als munt in en verbeterde de 
handel binnen het rijk. Onder leiding van Carian kapitein Scylax van Caryanda zond hij bijvoorbeeld een 
expeditie naar de monding van de Kabul en de Indus rivieren om deze in kaart te brengen. Ook onder-
zocht Scylax van Caryanda de Indische Oceaan van de monding van de Indus tot aan Suez. 
Tijdens zijn regeerperiode nam de bevolking toe en floreerde de industrie in de steden. Perzië had onder 
Darius waarschijnlijk connecties met Carthago (zie het Karka van de Nakshi Rustam opschrift), Sicilië en 
Italië. Tegelijkertijd probeerde hij het vertrouwen van de naties te krijgen. Hiertoe werden de doelstellingen 
van hun priesters bevorderd. Hij stond toe dat de Joden hun Tempel van Jeruzalem weer opbouwden. Deze 
was gereed in 516. In Egypte komt zijn naam voor op de tempels die hij bouwde in Memphis, Edfu en de 
Groot-Oasis. Hij benoemde de hoge priester van Sais, Tzahor, Susa (zoals een inscriptie in het Vaticaans 
Museum aantoont). Hij was volledig bevoegd het ‘huis van het leven’ te reorganiseren alsmede de grote 
medische school van de tempel en de hoge controle-instanties. In de Egyptische tradities wordt hij 
beschouwd als één van de grote weldoeners en wetgevers van het land. In soortgelijke betrekkingen stond 
hij met de Griekse heiligdommen (zie zijn brief aan ‘zijn slaaf ’ Godatas, de inspecteur van een koninklijk 
park in de buurt van Magnesia ad Maeandrum waarin hij vrijheid van belastingen en dwangarbeid instelde 
op het heilige grondgebied van Apollo). De Griekse orakels in Klein-Azië en Europa stonden dus aan de 
kant van Perzië. De Perzische oorlogen hebben Darius geleerd rekening te houden met de Grieken. 
Maten en gewichten werden gestandaardiseerd (zoals de ‘koninklijk kubieke’ of  ‘konings maat’). Deze 
werden echter nog vaak gebruikt naast zijn Egyptische of Babylonische tegenhangers. Dit betekende een 
groot voordeel voor de handelaren en het drijven van handel werd nu gunstiger. De verbeterde commu-
nicatieve en administratieve netwerken zorgden er mede voor dat het rijk volledig ingesteld was op het 
genereren van rijkdom. 

Religie
Darius continueerde ook het proces van religieuze tolerantie zoals die tijdens het bewind van Cyrus en 
Cambyses tot stand waren gekomen. Darius zelf was waarschijnlijk monotheïst. Koninklijke inscripties 
noemen Ahuramazda als enige god bij naam. Er zijn ook aanwijzingen dat Darius verschillende pantheons 
van goden niet alleen heeft aanbeden maar ook financierde. Dit was van belang omdat de meerderheid van 
de bevolking polytheïst was. Net als vele andere Perzische koningen was hij een tegenstander van slavernij. 
Zo werden alle bouwvakkers van bouwprojecten waarvoor hij  opdracht had gegeven betaald hetgeen 
revolutionair was in die tijd. Zijn ‘mensrechtenbeleid’  en dat van zijn voorouders werd voor de toekom-
stige Perzische koningen als maatschappelijke erfenis vastgelegd in de ‘Cyrus cilinder’. 

Europese campagnes 
In 512 begon Darius een oorlog tegen de Scythen. Een groot leger stak de Bosporus over en onderwierp 
Oost-Thracië. Macedonië gaf zich vrijwillig over zodat Darius kon opmarcheren naar de Donau. Het doel 
van deze oorlog was het voorkomen van een aanval op de Nomadische stammen in het achterland waar-
door de vrede bij de noordelijke grens van het rijk in gevaar zou komen. Toch was het hele plan gebaseerd 
op een onjuist geografisch inzicht hetgeen destijds vaker gebeurde. 
Alexander de Grote en zijn Macedoniërs waren bijvoorbeeld van mening dat de Hindu Kush (dat is de 
Indische Kaukasus) en de kusten van de Jaxartes (dat is Tanais aan de rivier de Don) heel dicht bij de 
Zwarte Zee lagen. 
Natuurlijk werd Darius’ expeditie door deze verkeerde geografische inschatting een mislukking en resul-
teerde in een verblijf van enkele weken in de steppen van de Oekraïne. Darius werd gedwongen om terug 
te keren. De details gegeven door Herodotus (volgens hem had Darius de Wolga bereikt) zijn te fantastisch 
voor woorden. De verantwoording van Darius zelf op een tablet werd toegevoegd aan de grote Behistun-
inscriptie. Helaas is deze vernietigd met uitzondering van een paar woorden. 
Het Europese Griekenland was destijds nauw verbonden met de Griekse steden aan de kust van Klein-Azië 
met als gevolg dat Athene en Eretria steun betuigden aan de Ionische opstand tegen de Perzen. Nadat de 
opstand was neergeslagen probeerden de Perzen Athene en Griekenland te bestraffen voor de Europese 
inmenging in de rebellie. Maar de eerste expeditie, die van Mardonius, liep stuk op de klippen van de berg 
Athos (492).  Het leger, onder Datis, werd in 490 verslagen in Griekenland bij de slag bij Marathon. Voor-
dat Darius zijn voorbereidingen had uitgewerkt voor een derde expeditie, brak een Egyptische opstand uit. 
In het volgende jaar stierf Darius, waarschijnlijk in oktober 485 na een regeerperiode van zesendertig jaar.

11b
Atossa Koningin van Perzië

Trouwt Darius I de Grote.

Atossa (ook bekend als Hattuosa of Hutaosa) was koningin-gemaal van Perzië. 
Ze werd geboren in 550 v. Chr. als dochter van Cyrus de Grote en een zuster (of half-zuster) van Cambyses 
II. Atossa huwde Darius I in 522 v. Chr. Xerxes I was één van haar kinderen die zij met Darius had. 
Atossa overleed waarschijnlijk voordat Xerxes aan de macht kwam,. Herodotus was van mening dat Atossa 
nog leefde ten tijde van Xerxes’ bewind. 
Aischylos ziet Atossa ook als een centraal karakter in zijn tragedie “De Perzen”. 
Zeer weinig is bekend over wie Atossa werkelijk geweest is. Er is gespeculeerd dat zij uit een Zoroastriaanse 
familie is voortgekomen. Atossa is namelijk een persoon die voorkomt in Zoroastriaanse geschriften. 
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Xerxes I Sjah van Perzië 485 - † 465

Trouwt 1e Fasthi, 2e Esther.

Xerxes I van Perzië (in het Perzisch: Khashayarsha) was een sjah van Perzië (regeerde 485-465). Xérxēs is de 
Griekse vorm van de oude Perzische koningsnaam Xšayāršā, “heerser van helden”. 

Politieke loopbaan 
Xerxes was de zoon van Darius de Grote van Perzië en Atossa, de dochter van Cyrus de Grote. Na zijn 
troonsopvolging in oktober 485 onderdrukte hij de opstanden in Egypte en Babylon die een jaar eerder 
waren uitgebroken. Hij benoemde zijn broer Achaemenes tot gouverneur of satraap over Egypte (oud-
Perzisch: khshathrapavan). In 484 beroofde hij Babylon van het gouden standbeeld van Bel (Marduk, 
Merodach). In de handen van dit beeld diende de rechtmatige koning van Babylon op de eerste dag van 
ieder jaar zijn handen te leggen. Hij vermoordde de priester die deze beeldroof trachtte te verhinderen. Dit 
is de reden waarom Xerxes zich geen koning van Babylon wilde noemen. Eigentijdse documenten 
noemen hem koning van Perzië en Medië of gewoon koning van landen (d.w.z. van de wereld). De perike-
len rondom dit gouden beelde leidde tot twee opstanden, waarschijnlijk in 484 en 479.

Invasie van het Griekse vasteland 
Darius liet aan zijn zoon de taak over de Atheners, Naxiërs en Eretreërs te bestraffen voor hun inmenging 
in de Ionische opstand en hun overwinning bij Marathon te vergelden. Vanaf 483 bereidde Xerxes een 
expeditie voor: een kanaal werd gegraven door de landengte van het schiereiland Athos, proviand werd 
opgeslagen in stations langs de weg in Thracië, twee bruggen werden over de Hellespont gebouwd. 
Volgens de Griekse geschiedschrijver Herodotus eindigde Xerxes’ eerste poging om een brug te slaan over 
de Hellespont ten gevolge van een storm die de vlas- en papyrusbrug verwoestte. Xerxes’ tweede poging bij 
de Hellespont was succesvol. Xerxes sloot een bondgenootschap met Carthago waardoor hij Griekenland 
beroofde van de steun van de machtige koningen van Syracuse en Agrigentum. Veel kleine Griekse staten 
kozen nu de kant van Xerxes waaronder Thessalië, Thebe en Argos. Xerxes viel in de lente van 480 Sardes 
aan met een vloot en leger waarvan Herodotus beweert dat het twee miljoen man sterk was waaronder ten 
minste tienduizend elite-krijgers die de Perzische onsterfelijken genoemd werden. Xerxes won de eerste 
veldslagen. Tijdens de slag bij Thermopylae viel een kleine groep strijders onder leiding van koning 
Leonidas van Sparta het veel grotere Perzische leger aan. Zij werden uiteindelijk verslagen. Volgens 
Herodotus door het verraad van de Griek Ephialtes die de Perzen op een verborgen pas rond de bergen had 
gewezen. Na Thermopylae werd Athene verslagen. De Atheners en Spartanen werden teruggeworpen op 
hun laatste verdedigingslijn; de landengte van Korinthe en de Saronische Golf. Te Artemisium vernietigde 
een storm de Griekse schepen waardoor zij de strijd voortijdig staakten. Toen de Grieken het nieuws over 
de nederlaag bij Thermopylae ontvingen, trokken zij zich terug. Voor Xerxes was het bericht van 
Themistocles over de nederlaag  aanleiding om tegen het advies van Artemisia van Halicarnassus in toch 
de aanval op de Griekse vloot onder ongunstige omstandigheden te laten plaatsvinden in plaats van dat hij 
een deel van zijn schepen naar de Peloponnesus stuurde in afwachting van de ontbinding van de Griekse 
legers. De slag bij Salamis (29 september 480) werd gewonnen door de Atheners. Hoewel het verlies een 
tegenslag was, was het geen ramp. Xerxes zette een winterkamp op in Thessalië. Vanwege de onrust in Ba-
bylon werd Xerxes gedwongen zijn leger naar Babylon te sturen om te voorkomen dat er een opstand uit-
brak. Wel liet hij een leger in Griekenland achter onder Mardonius dat het volgende jaar bij Plataeae zou 
worden verslagen. De nederlaag van de Perzen bij Mycale wekte beroering bij de Griekse steden in Azië.

Vermelding in de bijbel 
Xerxes wordt in de bijbel genoemd met name in het Boek Esther. Sommige geleerden zijn van mening dat 
de bijbel verwijst naar een andere Xerxes of koning. Daniel 9:1 noemt ”de zoon van Darius Ahasverus“, 
het Hebreeuwse woord Achashverosh. Men denkt dat deze naam een synoniem is voor Xerxes. Beide 
worden namelijk afgeleid van het originele Perzische Khashayar-sha. 
De Griekse Septuagint-versie van de Hebreeuwse bijbel noemt Esther evenals de Joods-Romeinse 
historicus Josephus de vrouw van Artaxerxes I in plaats van Xerxes.  
Josephus nam het historische bestaan van Vashti en Esther als een feit aan. De werken van Herodotus 
suggereren dat Xerxes een vrouw had genaamd Amestris, dochter van Otanes. De voorstanders van de 
Esther-benadering noemen het jaarlijkse feest van het Joodse Purim het sterke argument voor de geldigheid 
van deze benadering. 
Hierbij moet ook worden opgemerkt dat degenen die vinden dat Ahasverus Xerxes is, beweren dat de 
naam Ahasverus is afgeleid van de Latijnse transcriptie van Áchashwerosh. Dit is het Hebreeuwse equiva-
lent van de Babylonische Achshiyarshu. Beide namen zijn transliteraties van het oude Perzische Xšayāršā 
(ook gespeld Khsayârshâ). Daarom wordt geconcludeerd dat Ahasverus Xerxes de Grote is. 
Zo wordt gedacht dat de Septuagint-vertalers Xerxes de Grote verwarren met Artaxerxes I (Longimanus). 
Wanneer er een fout is gemaakt door de Egyptisch-Joodse vertalers van dit gedeelte van de Septuagint is 
het verklaarbaar dat andere latere Joodse historici zoals Josephus tot soortgelijke conclusies kwamen. 
Ervan uitgaande dat Xerxes de bijbelse Ahasverus is, dan zouden de zes maanden van festiviteiten voor 
“al zijn vorsten, zijn knechten, de macht (het leger) van Perzië en Medië en de edelen en prinsen van de 
provincies” een politieke manoeuvre zijn om “de rijkdom van zijn glorieuze koninkrijk en de eer van zijn 
uitstekende majesteit in het het derde jaar van zijn regering (483)” aan te tonen. Het geeft een inzicht in 
deze feesten die gehouden werden vóór zijn invasie van Griekenland en net na zijn succesvolle bestrijding 
van de Egyptische en Babylonische opstanden. Deze feesten waren een politieke stunt ter bevordering van 
het moreel en de steun voor zijn Griekse campagne nadat zijn vader Darius de Grote had gefaald bij de 
verovering van de Grieken in de slag bij Marathon. 
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Artaxerxes I Makrocheir Sjah van Perzië 465 - † 424

Trouwt Damaspia.

Artaxerxes I (Perzisch Ardeshir; een verbastering van het oud-Perzische Artaxšacā, “waarvan de regeer-
periode is door middel van Arta = waarheid)” was koning van het Perzische rijk van 465 tot 424. Hij was 
de zoon van Xerxes I van Perzië. 
Hij kreeg de bijnaam “Macrocheir (Latijn = Longimanus)” omdat zijn rechterhand langer was dan zijn linker.
Nadat Perzië de slag bij Eurymedon had verloren, werden de militaire acties tussen Griekenland en Perzië 
beëindigd. Toen Artaxerxes I aan de macht kwam voerde hij een nieuwe politiek tegen de Atheners door de 
financiering van hun vijanden in Griekenland. Dit had als indirect gevolg dat de Atheners de schatkist van 
de Delische Bond van het eiland Delos naar de Atheense Akropolis brachten. Deze financieringspraktijk 
leidde onvermijdelijk tot hernieuwde gevechten in 450. De Grieken vielen aan in de slag van Cyprus. 
Cimon wist niet veel te bereiken in deze expeditie. De vrede van Callias werd in 449 overeengekomen 
tussen Athene, Argos en Perzië. 
Artaxerxes I bood Themistocles asiel aan nadat deze als winnaar van de slag van Salamis door Athene in de 
ban was gedaan.
Artaxerxes gaf Ezra, een Joodse priester-schrijver opdracht om een decreet op te stellen waarin de kerkelijke 
en burgerlijke zaken van de Joodse natie geregeld werden. Een afschrift van dit decreet staat in Ezra 7:13-
28. Ezra verliet Babylon in de eerste maand van het zevende jaar (ca. 457) van Artaxerxes’ bewind aan het 
hoofd van een groep Joden die ook priesters en Levieten omvatte. 
Ze kwamen naar Jeruzalem op de eerste dag van de vijfde maand van het zevende jaar (Hebreeuwse kalender). 
De wederopbouw van de Joodse gemeenschap in Jeruzalem was begonnen onder Cyrus de Grote die had 
toegestaan dat de Joden terugkeerden uit de Babylonische gevangenschapen en de Tempel van Salomo te 
Jeruzalem weer mochten opbouwen. Een aantal Joden keerde dus terug naar Jeruzalem in 537. 
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Ochus Darius II Nothos Sjah van Perzië 423 - † 404

Bastaard van Artaxerxes I, dus een zoon van één van diens bijvrouwen.
Trouwt Parysatis, mogelijk zijn halfzuster of een tante.

Darius II (Dārayavahuš), oorspronkelijk genaamd Ochus en vaak bijgenaamd als Nothos (het Griekse 
woord voor ‘bastaard’), was koning van het Perzische rijk van 423 tot 404. 
Artaxerxes I stierf kort na 24 december 424 en werd opgevolgd door zijn zoon Xerxes II. Na anderhalve 
maand werd Xerxes II vermoord door zijn broer Secydianus of Sogdianus (over de exacte naam wordt 
getwijfeld). Zijn onwettige broer Ochus, satraap van Hyrcania rebelleerde tegen Secydianus/Sogdianus 
en na een korte strijd doodde hij hem. Hij onderdrukte de poging van zijn eigen broer Arsites om zijn 
voorbeeld na te volgen. Ochus nam de naam Darius aan (in de kronieken wordt hij Nothos ‘de bastaard’ 
genoemd). Noch Xerxes II noch Secydianus/Sogdianus komen voor op de talrijke Babylonische tabletten 
uit Nippur. Darius’ heerschappij volgt die van Artaxerxes I op. 
Over de regeerperiode van Darius weten de historici heel weinig (een opstand van de Meden in 409 wordt 
genoemd door Xenophon). Wel is bekend dat hij zeer afhankelijk was van zijn vrouw Parysatis. In de uit-
treksels van Ctesias waarin sommige haremintriges zijn opgenomen, speelt zij een kwalijke rol. Zolang hij 
zich niet bemoeide met Griekse zaken bleef de relatie met Athene goed. Zelfs de steun die de Atheners in 
413 gaven aan de rebellen van Amorges in Caria zouden hem niet tot daden aangezet hebben. De Atheense 
macht werd gebroken voordat dit in hetzelfde jaar met Syracuse gebeurde. Hij gaf orders aan zijn satrapen 
in Klein-Azië, Tissaphernes en Pharnabazus om de Griekse steden te wijzen op hun gebrek aan eerbetoon 
en een oorlog te beginnen met Athene die een alliantie met Sparta had gesloten. In 408 zond hij zijn zoon 
Cyrus naar Klein-Azië om de oorlog energiek aan te pakken. In 404 stierf Darius II na een regerings-
periode van negentien jaar en werd gevolgd door zijn oudste zoon Artaxerxes II Memnon.
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Ostanes Prins van Perzië

Zoon van Ochus Darius II Nothos, zie 14, jongere broer van Artaxerxes II.
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Arsamnes Prins van Perzië

Trouwt met Sisygambis, dochter van Artaxerxes II Memnon en Statira

Zoon van Ostanes. Hij overleed in 336. 
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Darius III Codomannus Sjah van Perzië 336 - † 331

Trouwt **

Darius III (of Codomannus), ca. 380 tot 330 v. Chr., in het Perzisch Dāriūš was de laatste sjah van het 
Perzische rijk van 336 tot 330 v. Chr. Hij werd afgezet door Alexander de Grote. 
De afkomst van Darius is onduidelijk. Het kan zijn dat hij een zoon van Ares Oares Artaxerxes IV was 
maar ook dat hij een zoon geweest zou zijn van Arsamnes van Ostanes, een kleinzoon van Darius II en 
Sisygambis, een dochter van Artaxerxes II. Ik ga voor het laatste.

Benoeming  
De ambitieuze vizier Bagoas die koning Artaxerxes III Ochus van Perzië in 338 v. Chr. had vermoord even-
als zijn zoon koning Arses in 336 v. Chr., ging over tot de installatie van een nieuwe koning, die volgzamer 
zou zijn dan zijn voorgangers. 
Hij verkoos Codomannus die lid was van het koninklijk huis en zich onderscheiden had in de oorlog tegen 
de Cadusii en op dat moment de functie van koninklijke koerier bekleedde. Codomannus was de zoon van 
Arsames van Ostanes, een van Artaxerxes’ broers en van Sisygambis, dochter van Artaxerxes II Memnon. 
Codomannus nam de koninklijke naam Darius III aan en bepaalde al spoedig zijn onverzoenlijke houding 
ten opzichte van de moordenaar van zijn voorgangers.  
Bagoas probeerde daarom Darius eveneens uit de weg te ruimen maar Darius was hem voor en dwong 
Bagoas zelfmoord te plegen. 
Darius III erfde een instabiel rijk waarvan grote delen werden beheerst door jaloerse en onbetrouwbare sa-
trapen en bewoond door achtergestelde en opstandige onderworpenen zoals de Khabash in Egypte. In 336 
v. Chr werd Philippus II van Macedonië door de Liga van Korinthe aangesteld als leider van een Heilige 
oorlog tegen de Perzen als wraak voor het verwoesten van de Atheense tempels tijdens de tweede Perzische 
oorlog. Philippus stuurde hierop een voorhoede van zijn leger naar Klein-Azië onder het commando van 
zijn generaals Parmenion en Attalus om de Grieken, die onder Perzische overheersing leefden, te bevrijden. 
Vervolgens veroverde Philippus de Griekse steden van Azië van Troje tot aan de Maiandros rivier. Philip-
pus werd vermoord en zijn campagne werd opgeschort terwijl zijn erfgenaam Macedonië en Griekenland 
consolideerde. 

Conflict met Alexander 
In het voorjaar van 334 v. Chr. zette Philippus’ erfgenaam Alexander (de Grote), die zichzelf had uitgeroe-
pen tot leider van de Liga van Korinthe, een invasie van Klein-Azië op touw. Hij leidde een gecombineerd 
Macedonische leger en vrijwel direct vond een confrontatie plaats met de Perzen die hij versloeg in de slag 
om de Granicus.  
In 333 v. Chr keerde Darius zich weer tegen de Macedonische koning. Ondanks zijn veel grotere leger 
werd Darius toch verslagen in de slag om Issus. Darius werd gedwongen te vluchten. Alexander nam zijn 
gevolg en zijn familie gevangen. In 331 v. Chr. overleed Darius’ zuster-vrouw Statira tijdens een bevalling. 
Zij werd altijd goed behandeld tijdens haar gevangenschap.
In september van dat jaar, na Darius’ afwijzing van vredesbesprekingen, leed Darius opnieuw een nederlaag 
tijdens de slag bij Gaugamela. Toen zijn wagenmenner werd gedood, sloeg Darius tegen de grond. Zijn 
troepen raakten in paniek omdat zij dachten dat hun koning gedood was. Darius evenwel vluchtte naar 
Ecbatana om daar te trachten een derde leger samen te trekken terwijl Alexander intussen Babylon, Susa en 
de Perzische hoofdstad Persepolis had ingenomen. 
Tegen Alexander’s uitdrukkelijke wens in dat Darius in leven moest blijven, werd Darius in juli 330 v. Chr. 
afgezet en toch vermoord door zijn satraap Bessos. 
Bessos verstopte Darius’ lichaam zodat hij dat later aan Alexander kon later zien. 
Bessos nam de koninklijke naam Artaxerxes V aan. Alexander begroef Darius met veel eer. In 324 v. Chr. 
trouwde Bessos met Darius’ dochter Statira van Opis. Volgens de historicus Plutarchus nam Alexander één 
van Darius’ dienaren, de eunuch Bagoas, op in zijn gevolg.

18a
Apama Prinses van Perzië † v. 300

Trouwt 324 Seleucus I Nicator, koning van Klein-Azië.

Over haar afkomst bestaat onduidelijkheid. Haar vader zou Spitamenes (370-† 328), een Perzische 
hoveling in de provincie Sogdanië geweest kunnen zijn.
De afstammingsreeks wordt hierdoor geen geweld aangedaan omdat Spitamenes een nakomeling was van 
Sogdianus, een zoon (vermeld in 423) van Artaxerxes I (13).
Voor Sogdianus, zie ook bij Ochus (14).

18b
Seleucus I Nicator Koning van Klein-Azië ** - 281

Trouwt Apama.

  
Seleucus was de zoon van Antiochus van Orestis, een van Philippus‘ generaals en Laodice. In 333 v. Chr., 
op drieëntwintig jarige leeftijd, trok hij met Alexander in Azië op en onderscheidde zich in de Indische 
campagne van 326. In 324 nam Seleucus Apama tot vrouw met wie hij vier kinderen had: twee dochters, 
Apama en Laodice en twee zonen, Antiochus en Achaeus.
Het Macedonische rijk was verdeeld in 323 (de “Partitie van Babylon”). Seleucus leidde het kantoor van 
Chiliarch die nauw verwant was aan de regent Perdiccas. Seleucus had de hand in de moord op Perdiccas 
na afloop van diens mislukte invasie van Egypte in 321. Ook verkreeg hij in 321 de stad Triparadisus en 
werd hij aan het hoofd gesteld van de Babylonische satrapy. Toen Antigonus in 316 de oostelijke provincies 
bezette, voelde Seleucus zich bedreigd en vluchtte naar Egypte. Tijdens de oorlog die volgde tussen 
Antigonus en de andere Macedonische leiders, werkte Seleucus actief samen met Ptolemaeus in de hoeda-
nigheid van bevelvoerders van Egyptische eskaders in de Egeïsche Zee. 
Door de overwinning van Ptolemaeus in de slag bij Gaza van 312 kon Seleucus naar het oosten terugkeren. 
Zijn inname van Babylon werd officieel beschouwd als het begin van het Seleuciden Tijdperk. Seleucus 
was heer en meester in Babylonië en hij begon de aangrenzende provincies Susiana en Media van de beide 
vazallen van Antigonus af te persen. 
Een inval in Babylonië in 311 door Demetrius, de zoon van Antigonus belemmerde Seleucus’ vooruitgang. 
In negen jaar tijd (311-302), terwijl Antigonus het westen bezette, bracht Seleucus het gehele oostelijke 
deel van Alexander’s rijk tot aan de rivieren de Jaxartes en de Indus onder zijn gezag. 
Nadat de Macedonische koninklijke opvolgingslijn in 305 uitgestorven was, noemde Seleucus zich evenals 
de vier andere belangrijkste Macedonische leiders basileus (koning). 
Hij stichtte als zijn hoofdstad Seleucia aan de Tigris. 

Oprichting van de Seleucidische staat India 
In het jaar 305 ging Seleucus I Nicator naar India en bezette grondgebied aan de Indus hetgeen leidde tot 
oorlog met keizer Chandragupta Maurya. 
“Altijd ligt in het wachten op de naburige landen, in sterke armen en overtuigend in de raad, hij (Seleucus) 
verwierf Mesopotamië, Armenië, Cappadocië, Persië, Parthië, Bactrië, Arabië, Tapourië, Sogdië, Arachosië, 
Hyrcanië, en andere aangrenzende volkeren die al waren onderworpen door Alexander, tot aan de rivier 
de Indus, zodat de grenzen van zijn rijk de meest uitgebreide in Azië waren na die van Alexander. De hele 
regio uit Phrygia aan de Indus was onderworpen aan Seleucus. Hij stak de Indus over en voerde oorlog met 
Sandrocottus, de koning van de Indianen, die woonde aan de oevers van de stroom, totdat zij vrede sloten 
hetgeen resulteerde in een huwelijksrelatie.”
Zoals de meeste historici vermelden, reageerde Seleucus slecht als hij zijn doelstellingen niet bereikte. Toen 
Seleucus en Chandragupta Maurya in 305 uiteindelijk een akkoord bereikten en een verdrag sloten waar-
door de oorlog beëindigd werd, verwierf Seleucus hierbij een aanzienlijk grondgebied. Chandragupta kreeg 
in ruil hiervoor 500 olifanten die nog een belangrijke rol zouden gaan spelen in toekomstige veldslagen. 
Volgens Strabo 15.2.1 lagen deze gebieden aan de Indus: “De Indianen bezetten (gedeeltelijk) sommige 
landen gelegen langs de Indus, die voorheen deel uitmaakten van Perzië. Alexander de Ariani beroofde hen 
en vestigde er zijn eigen nederzettingen. Maar Seleucus Nicator gaf deze aan Sandrocottus als gevolg van 
een huwelijkscontract, en ontving in ruil vijfhonderd olifanten.” 
Men is van mening dat Seleucus eigenlijk meer grondgebied gaf in wat we nu het zuiden van Afghanistan 
noemen en delen van Perzië ten westen van de Indus. Dit is gebaseerd op archeologische vondsten en con-
crete aanwijzingen van Mauryan-invloeden zoals die uit inscripties van Ashoka alsmede uit Kandhahar in 
het huidige Zuid-Afghanistan blijken. 
Sommige auteurs beweren dat Plinius de Oudere hier overdrijft omdat hij niet specifiek het grondgebied 
aanduidt dat Chandragupta ontvangen heeft. Ook spelen hierin de verschillende meningen van geografen 
een rol in verband met de definitie van het woord “India”.
“Het grootste deel van de geografieën ziet India als begrensd door de rivier de Indus, maar voegen er aan 
toe de vier Satrapies van de Gedrosi (Gedrosia), de Arachotæ (Arachosia), de Arii (Aria), en de Paropaui-
sidæ (Paropamisadae), de rivier Cophes (Kabul rivier) en vormt aldus de uiterste grens van India. Al deze 
gebieden zijn volgens andere schrijvers echter te rekenen als behorende tot het land van de Arii.” 
Volgens Pliny, Natural History VI, 23. 
Ook de passage waarin Arrian uitlegt dat Megasthenes in Arachosia woonde bij de satraap Sibyrtius en 
naar India ging waar hij Chandragupta bezocht, druist in tegen het idee dat Arachosia ondergeschikt was 
aan Mauryë.
“Megasthenes woonde bij Sibyrtius, satrap van Arachosia, en spreekt vaak van zijn bezoek aan Sandracot-
tus, de koning van de Indianen.” Volgens Arrian, Anabasis Alexandri. 
Toch gaat men er tegenwoordig vanuit dat Arachosia en de drie andere regio’s gebiedsdelen waren van het 
Mauryaanse koninkrijk. 
Om het verdrag te bevestigen vond er een soort van huwelijks-alliantie (Epigamia) van Seleucus’ dochter 
plaats als diplomatieke erkenning van het verbond tussen Indianen en Grieken. 
In aanvulling op deze echtelijke erkenning of alliantie zond Seleucus zijn ambassadeur Megasthenes naar 
de Mauryaanse leider op Pataliputra (Patna in de staat Bihar). 
De twee heersers leken zeer goede voorwaarden te hebben overeengekomen zoals klassieke bronnen hebben 
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geconstateerd. Chandragupta stuurde verschillende geschenken naar Seleucus.
Volgens Plinius de Oudere verkreeg Seleucus veel informatie over de meest noordelijke gebieden van India 
door zijn talrijke bezoeken aan het Mauryaanse rijk. 
De Hellenistische wereld na Seleucus wordt getoond op de antieke wereldkaart van Eratosthenes 
(276-194 v. Chr.) waarop ook informatie over de campagnes van Alexander en zijn opvolgers is aangege-
ven. Seleucus heeft blijkbaar munten geslagen tijdens zijn verblijf in India. Verschillende munten met zijn 
naam zijn geslagen volgens de Indische standaard en zijn opgegraven in India. Deze munten omschrijven 
hem als “Basileus” (Koning) hetgeen betekent dat zij zijn te dateren na 306. Een aantal munten toont 
Seleucus met zijn zoon Antiochus als koning. Deze munten kunnen na 293 geslagen zijn. Seleucidische 
munten geslagen in India, bevestigen dat het gebied ten westen van de Indus niet teruggegeven werd aan 
Chandragupta. 

Klein-Azië 
In 301 verbond hij zich met Lysimachus van Klein-Azië waarbij Ipsus Antigonus bezweek voor hun 
gecombineerde macht. Een nieuwe verdeling van het rijk volgde door Seleucus waarbij Syrië toegevoegd 
werd aan zijn koninkrijk en misschien sommige regio’s aan Klein-Azië. 
Na de dood van Apama in 300 hertrouwde Seleucus met Stratonice, de dochter van Demetrius Poliorcetes. 
Seleucus en Stratonice hadden een dochter die Phila heette.
In 294 trouwde Stratonice met haar stiefzoon Antiochus. Seleucus stemde in met het huwelijk omdat zijn 
zoon anders van liefdesverdriet zou sterven. 
Het bezit van Syrië gaf hem een opening naar de Middellandse Zee en hij stichtte de stad Antiochië aan de 
Orontes als zetel van de regering. Seleucia aan de Tigris werd de zetel van de oost-satrapieën. Ongeveer 293 
installeerde hij zijn zoon Antiochus als onderkoning. De enorme omvang van het rijk had namelijk een 
zwaardere bestuursvorm nodig. 
Seleucus had een passie voor stedebouw. Hij bouwde negen Seleucias, zestien Antiochs en zes Laodiceas. 
De vangst van Demetrius in 285 kan worden toegevoegd aan het prestige van Seleucus. De impopulariteit 
van Lysimachus na de moord op Agathocles gaf Seleucus een mogelijkheid tot het verwijderen van zijn 
laatste rivaal.
Zijn interventie in het westen was gevraagd door Ptolemaeus Keraunos die bij de Egyptische troons-
bestijging door zijn broer Ptolemaeus II (285 v. Chr) zijn toevlucht had genomen bij Lysimachus en 
vervolgens bij Seleucus. Tijdens de oorlog die tussen Seleucus en Lysimachus uitbrak sneuvelde Lysimachus 
tijdens de beslissende slag van Corupedium in Lydia (281). Met uitzondering van Egypte had Seleucus nu 
al het grondgebied dat door Alexander destijds veroverd was, in bezit gekregen en wilde nu Macedonië en 
Thracië te veroveren. Hij was van plan om Klein-Azië te verlaten om zijn laatste jaren door te brengen in 
het Macedonische koninkrijk. Hij was nauwelijks de grens bij Chersonese gepasseerd, toen hij in 281 in de 
buurt van Lysimachia werd vermoord door Ptolemaeus Keraunos. 
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Antiochus I Soter Koning van de Seleuciden 281 - † 261

Trouwt Stratonice (2e vrouw van zijn vader, dochter van Demetrius Poliorcetes).

Antiochus I Soter (Grieks voor “redder”) 324/23 - 262/61 was koning van de Hellenistische Seleuciden. 
Hij regeerde van 281 tot 261. 
Antiochus I was half-Perzisch. Zijn moeder was Apama, één van de oost-prinsessen die Alexander de Grote 
in 324 aan zijn generaals uitgehuwelijkt had. 
In 294, voorafgaand aan het overlijden van zijn vader Seleucus I, trouwde Antiochus zijn stiefmoeder 
Stratonice, de dochter van Demetrius Poliorcetes. Zijn oude vader stemde hiermee in omdat zijn zoon 
anders zou sterven van liefdesverdriet. 
Na de moord op zijn vader in 281 kreeg hij de formidabele taak op zijn schouders om het rijk bijeen te 
houden. Een opstand in Syrië brak vrijwel onmiddellijk uit. Antiochus was al snel gedwongen om vrede te 
sluiten met Ptolemaeus Keraunos, de moordenaar van zijn vader, die blijkbaar was afgetreden in 
Macedonië en Thracië. In Klein-Azië was Antiochus niet in staat om de macht te beteugelen van Bithynia 
en de Perzische dynastie die in Cappadocië regeerde. In 278 vielen de Galliërs Klein-Azië binnen. 
Antiochus overwon de Gallische hordes. Aan deze overwinning heeft hij blijkbaar zijn titel van Soter 
(Grieks voor ‘redder’) te danken. 
Door Coele-Syrië, dat was ontstaan ten gevolge van de verdeling van 301 tussen de huizen van Seleucus en 
Ptolemaeus, braken op het eind van 275 vijandelijkheden uit tussen deze twee huizen (de eerste Syrische 
oorlog). Het Huis van Ptolemaeus had Coele bezet terwijl het Huis van Seleucus zijn claim handhaafde. 
De oorlogen veroorzaakten geen wezenlijke grenswijzigingen tussen de twee koninkrijken. De grenssteden 
zoals Damascus en de districten aan de kust van Klein-Azië zouden dit kunnen veranderen. 
Zijn oudste zoon Seleucus fungeerde in het oosten als onderkoning van 275(?) tot 268/67. Antiochus ver-
oordeelde zijn zoon in het laatste jaar van de opstand ter dood. Circa 262 probeerde Antiochus de groei-
ende macht van Pergamum te beteugelen maar leed nederlagen in de buurt van Sardes. 
Hij stierf kort daarna. Hij werd opgevolgd in 261 door zijn tweede zoon Antiochus II Theos.

20
Antiochus II Theos Koning van de Seleuciden 261 - † 246

Trouwt 1e Laodice, 2e Berenice.

Antiochus II Theos (286-246) was een koning van het Hellenistische Seleuciden koninkrijk. Hij regeerde 
van 261 tot 246. Hij versloeg zijn vader Antiochus I Soter in de winter van 262/61 v. Chr. 
Hij was de jongste zoon van Antiochus I en prinses Stratonice, de dochter van Demetrius Poliorcretes. 
Hij erfde een oorlog met Egypte, de ‘tweede Syrische oorlog’ die werd uitgevochten langs de kust van 
Klein-Azië. Er was sprake van doorlopende intriges door de kleine despoten en stadstaten in Klein-Azië. 
Tijdens de oorlog kreeg hij de titel Theos (in het Grieks “God”) van de Milesiërs nadat hij de tiran 
Timarchus gedood had. 
Gedurende de tijd dat Antiochus oorlog voerde tegen Egypte, riep zijn satraap van de Parthen, Andragoras 
de onafhankelijkheid uit. 
Volgens Justin‘s uittreksel van Pompeius’ “Trogus”, kwam Diodotus, zijn satraap in Bactrië in 255 v. Chr. 
eveneens in opstand en stichtte het Grieks-Bactrische koninkrijk dat zich in 180 v. Chr. verder uitbreidde 
in India tot het Grieks-Indische koninkrijk (180-1 v. Chr.).
Ongeveer 238 v. Chr. leidde Arsaces een Parthische opstand tegen Andragoras hetgeen leidde tot de stich-
ting van het Parthische rijk. Deze gebeurtenissen zouden de communicatie met India hebben afgesneden. 
Antiochus sloot vrede met Ptolemaeus II van Egypte hetgeen de beëindiging van de ‘tweede Syrische 
oorlog’ betekende. Antiochus verliet zijn vrouw Laodice en verbande haar naar Efeze.
Het vredesverdrag met Egypte werd onderstreept doordat Antiochus met Berenice, de dochter van 
Ptolemaeus trouwde. Hij kreeg een enorme bruidsschat mee. Tijdens haar verblijf in Efeze ondernam 
Laodice tal van intriges om weer koningin te worden. In 246 v. Chr verliet Antiochus Berenice en hun 
minderjarige zoon om in Antiochië een hernieuwd leven met Laodice op te bouwen.
Laodice vergiftigde Antiochus terwijl haar partizanen in Antiochië Berenice en haar minderjarige zoon 
vermoordden. Vervolgens riep zij haar eigen zoon Seleucus II Callinicus uit tot koning.  

Betrekkingen met India 
Antiochus wordt vermeld in de handvesten van Ashoka als degene die door de Indiase keizer Ashoka tot 
het Boeddhisme werd bekeerd. Er zijn echter geen Europese historische aantekeningen van deze gebeurte-
nis bekend. 
“En zelfs deze verovering ( het preken van het Boeddhisme) werd gewonnen door de Geliefde van de 
goden (Theos) hier en in alle buurlanden, tot zeshonderd yojanas (5400-9600 km) vanwaar Antiochos, 
koning van de Yavanas (westerlingen) regeerde. Daarna regeerde Antiochus samen met vier koningen 
genaamd Ptolemaeus, Antigonos, Magas en Alexander”. 
Ashoka beweerde ook dat hij de ontwikkeling van de kruidengeneeskunde stimuleerde ten behoeve van 
mannen en dieren, op het grondgebied van de Hellenistische koningen.
“Overal binnen het domein van de Geliefde-van-de-Goden, koning Piyadasi (Ashoka’s) domein alsmede 
buiten diens grenzen bij de Cholas, de Pandyas, de Satiyaputras, de Keralaputras, tot aan de Tamraparni, 
waar de Griekse koning Antiochos regeerde, en tussen de koningen die de buren van Antiochos waren, 
overal heeft de Geliefde-van-de-Goden, koning Piyadasi ingesteld twee vormen van medische behandeling: 
medische behandeling voor de mens en medische behandeling van dieren. Waar medische kruiden die ge-
schikt zijn voor mensen of dieren niet beschikbaar zijn, heb ik ze ingevoerd en verbouwd. Waar medische 
wortels of vruchten niet beschikbaar zijn, heb ik ze ingevoerd en verbouwd. Langs de wegen heb ik putten 
gegraven en bomen geplant in het voordeel van mens en dier’. 

21a Antiochis Prinses van de Seleuciden
Trouwt Attallus van Tios.

21b
Attallus van Tios 
Trouwt Antiochis.

Over hem is verder niets bekend.

22
Attallus I Soter van Pergamon  Koning † 197

Trouwt Apollonis van Cyzicus.

Attalus I Soter van Pergamon (Grieks: Attalos) (Grieks voor Soter: redder) (269 - 197 v. Chr.) bestuurt 
Pergamon eerst als vorst, later als koning van 241 tot 197 v. Chr.
Hij was de tweede neef (of achterneef ) en adoptief zoon van Eumenes I met wie hij samenwerkte en was in 
238 v. Chr. de eerste koning van de Attaliden. Hij was de zoon van Attalus (grieks: Attalos) en Antiochis, 
prinses van Syrië. 
Attalus overwon binnenvallende Thracische Keltische stammen (de Galaten) die een generatie lang plunde-
rend rondtrokken en eerbetoon eisten in vrijwel geheel Klein-Azië. 
Te Pergamon werd een monument opgericht ter ere van deze triomf en dit monument is beroemd gewor-
den door de eronder uitgebeelde “stervende Galliër” die de bevrijding van de Gallische terreur voorstelt. 
Het bezorgde Attalus de naam van ‘Soter’ en de titel ‘koning’. Als trouwe bondgenoot van Rome speelde 
hij een belangrijke rol in de eerste en tweede Macedonische oorlog tegen Philippus V van Macedonië.  
Hij verrichtte veel succesvolle marineoperaties in de Egeïsche Zee die gericht waren tegen de Macedonische 
belangen. Hij verwierf veel eer en buit viel hem ten deel. Tijdens de eerste oorlog veroverde hij voor 
Pergamon het Griekse eiland Aegina en tijdens de tweede oorlog het Griekse eiland Andros. Twee keer wist 
hij aan Philippus te ontkomen. Hij stierf in 197 v. Chr. op 72 jarige leeftijd kort voor het einde van de 
tweede oorlog. Hij werd als koning opgevolgd door zijn zoon Eumenes II. 
De oudste Attalus was de zoon van een broer (ook Attalus genaamd) van zowel Attalus Philetaerus, de 
grondlegger van de Attaliden dynastie en Eumenes, de vader van Eumenes I die de opvolger was van 
Attalus Philetaerus. Hij wordt  samen met zijn ooms genoemd als een begunstiger van het het Orakel van 
Delphi.  
Hij was een beroemd wagenmenner te Olympia en hij werd geëerd met een monument te Pergamon. 
Attalus was nog jong toen zijn pleegvader overleed. Op het einde van 242 v. Chr. volgde hij Eumenes I als 
koning op. 
Attalus’ moeder Antiochis kwam uit de Seleucidische koninklijke familie voort. Door haar huwelijk met 
zijn vader verkreeg Attalus Philetaerus waarschijnlijk zijn macht. 

Nederlaag van de Galaten 

Volgens Pausanias was zijn grootste prestatie de overwinning op de Galliërs. Pausanias verwijst naar de 
Galaten als geïmmigreerde Kelten uit Thracië die zich korte tijd daarvoor in Galatië, het centrum van 
Klein-Azië, hadden gevestigd. De Romeinen en Grieken noemden hen Galliërs omdat zij verwant waren 
aan de Kelten uit Frankrijk, Zwitserland en Noord-Italië. 
Sinds de tijd van Attalus Philetaerus, de oom van Eumenes I en de eerste Attalidische heerser, vormden de 
Galaten een bron van ergernis voor Pergamon en geheel Klein-Azië. De Galaten werden omgekocht om 
oorlog te voorkomen. Eumenes I had (waarschijnlijk) eerder samen met andere heersers met de Galaten 
onderhandeld over het betalen van dit eerbetoon. Attalus echter weigerde voortaan te betalen met als 
gevolg dat de Galaten Pergamon aanvielen.  
Attalus stuitte in de buurt van de bronnen van de rivier de Caïcus op de Galaten en behaalde een beslis-
sende overwinning. Naar het voorbeeld van Antiochus I kreeg Attalus de naam van Soter wat ‘verlosser’ 
betekent en claimde de titel koning. 
Deze overwinning bracht Attalus legendarische roem. 
Pausanias verhaalt dat een orakel een generatie eerder deze gebeurtenissen had voorspeld. Dit orakel noem-
de de zoon van een stier als overwinnaar op de Galaten zodat Attalus, koning van Pergamon stierenhorens 
als herkenningsteken voerde. Op de Acropolis van Pergamon werd een monument opgericht waaronder de 
beroemde sculptuur “de stervende Gallier” te zien is ter herinnering aan deze gedenkwaardige slag. 

Seleucidische veroveringen in Klein-Azië 
Een munt uit de tijd van Attalus I van Pergamon toont de beeldenaar van Attalus’ oudoom Attalus Phile-
taerus en op de andere zijde een zittende Athena, de Griekse godin van de oorlog en de wijsheid. 
Enkele jaren na de eerste overwinning op de Galliërs werd Pergamon opnieuw door hen aangevallen nu 
samen met hun bondgenoot Antiochus Hierax, de jongere broer van Seleucus II Callinicus, de heerser van 
de Seleuciden te Sardes in Klein-Azië.  
Attalus versloeg de Galliërs en Antiochus Hierax in de slag bij Aphrodisium.
Latere gevechten werden gevoerd en gewonnen tegen Antiochus Hierax in Hellespontine Phrygia waar 
Antiochus Hierax een toevlucht had gezocht bij zijn schoonvader Ziaelas, koning van Pontus en Bithynië 
en in de buurt van Sardes in het voorjaar van 228 v. Chr. en in de laatste slag van de campagne, verder in 
het zuiden van Caria aan de oevers van de Harpasus, een zijrivier van de Maeander. 
Als gevolg van deze overwinningen beheerste Attalus alle Seleuciden van Klein-Azië ten noorden van het 
Taurus gebergte. 
Hij weerstond de herhaalde pogingen van Seleucus III Ceraunus, de oudste zoon en opvolger van Seleucus 
II die zijn verlorengegane grondgebied probeerde te heroveren. Seleucus III die de Taurus met zijn leger 
overstak, werd in 223 v. Chr. vermoord. 
Achaeus, die Seleucus III vergezelde nam de macht over het leger over. Hij kreeg het koningschap aangebo-
den maar weigerde ten gunste van de jongere broer van Seleucus III, Antiochus III de Grote die vervolgens 
Achaeus tot gouverneur van de Seleuciden in Klein-Azië ten noorden van de Taurus benoemde.  
Binnen twee jaar nam Achaeus alle verloren Seleucidische gebieden weer in bezit, verdreef Attalus uit 
Pergamon en voerde de koningstitel.  
In 218 v. Chr. na een periode van rust heroverde Attalus Hierax met enkele Galliërs tijdens Achaeus’ 
afwezig ten gevolge van expeditie naar Selge ten zuiden van de Taurus opnieuw zijn voormalige gebieden. 
Achaeus hervatte na terugkeer van zijn overwinning in Selge in 217 v. Chr. de strijd tegen Attalus. 
Op grond van een alliantie-verdrag  met Attalus, stak Antiochus in 216 v. Chr. de Taurus over en viel 
Achaeus aan en belegerde 214 v. Chr. vervolgens Sardes. In het tweede jaar van de belegering werd de stad 
ingenomen. De citadel bleef echter onder controle van Achaeus. Onder het mom van een op handen 
zijnde ontzetting werd Achaeus in de val gelokt, gevangengenomen en ter dood gebracht. De citadel 
capituleerde in 213 v. Chr. en Antiochus herwon de controle over al zijn Aziatische provincies. 

Eerste Macedonische oorlog 
Gedwarsboomd in het oosten richtte Attalus zijn aandacht nu op het westen. 
Vanwege zijn bezorgdheid om de ambities van Philippus V van Macedonië werd Attalus omstreeks 219 v. 
Chr. bondgenoot van het Aetolische Verbond, een unie van Griekse staten in Aetolia in Midden-
Griekenland die niets met Philippus V op hadden. Dit verbond had de beschikking over de fortificatie van 
Elaeus, een bolwerk in Aetolisch Calydonië nabij de monding van de rivier de Acheloos. 
Philippus’ alliantie uit 215 v. Chr. met Hannibal van Carthago wekte bezorgdheid in Rome dat betrokken 
was bij de Tweede Punische Oorlog. In 211 v. Chr. werd een verdrag ondertekend tussen Rome en het 
Aetolische verbond met een bepaling dat bepaalde bondgenoten in het verbond zouden worden opgeno-
men. Attalus werd verkozen tot een van de twee strategoi (generaals) van het Aetolische Verbond. 
In 210 v. Chr. namen zijn troepen waarschijnlijk deel aan de verovering van het eiland Aegina. 
Dit eiland werd voor Attalus de basis van zijn operaties in Griekenland. In het volgende voorjaar (209 v. 
Chr.) marcheerde Philippus naar het zuiden naar Griekenland. Onder commando van Pyrrhias, Attalus’ 
collega-generaal verloren de geallieerden twee veldslagen bij Lamia. Attalus ging in juli naar Griekenland 
en ontmoette op Aegina bij Pyrrhias de Romeinse pro-consul  Sulpicius Servius Sulpicius Galba. Hij 
overwinterde op Aegina. De volgende zomer (208 v. Chr.) lukte het een vloot van vijfendertig Pergamonse 
en vijfentwintig Romeinse schepen niet om Lemnos in te nemen. Wel bezette en plunderde deze vloot het 
platteland van het eiland Peparethos (Skopelos) dat Macedonisch bezit was.  
Attalus en Sulpicius namen vervolgens deel aan een bijeenkomst van de Raad van Aetoliërs in Heracleon 
Trachinia. De Romeinen betoogden hier tegen het stichten van vrede met Philippus te zijn. Toen de 
vijandelijkheden hervat werden, namen zij de belangrijke stad van Oost-Locirs, Oreus in gelegen aan de 
noordelijke kust van Euboea en Opus. De buit uit Oreus was gereserveerd voor Sulpicius die er was terug-
gekeerd terwijl Attalus de buit uit Opus verzamelde. Doordat de troepen van Sulpicius en Attalus verdeeld 
waren, kon Philippus Opus aanvallen. Attalus werd door deze aanval verrast en kon ternauwernood met 
zijn schepen ontkomen. Attalus was nu gedwongen om terug te keren naar Azië omdat hij op Opus had 
vernomen dat op aandringen van Philippus, Prusias I, koning van Pontus en Bithynië (verwant aan Phi-
lippus) optrok naar Pergamon. Kort daarna verlieten de Romeinen Griekenland en concentreerden hun 
krachten op Hannibal om te voorkomen dat deze Philippus te hulp schoot.  
In 206 v. Chr. werden de Aetoliërs door Philippus opgeroepen om vrede te sluiten. Philippus had de 
vredesvoorwaarden bepaald. Een verdrag werd opgesteld te Phoenicië in 205 v. Chr. en beëindigde formeel 
de eerste Macedonische oorlog. Ook eindigde de oorlog met Prusias en Attalus kreeg het eiland Aegina 
terug. 

Macedonische vijandelijkheden van 201 v.Chr.  
Het verdrag van Phoenicië voorkwam expansie in het oosten. Philippus trachtte nu zijn macht uit te brei-
den in de Egeïsche Zee en in Klein-Azië. 
In het voorjaar van 201 v. Chr. veroverde hij Samos en de Egyptische vloot die daar voor anker lag. Vervol-
gens belegerde hij Chios in het noorden. 
Ten gevolge hiervan sloot Attalus een verbond met Rhodos, Byzantium en Cyzicus om deze oorlog te 
beëindigen. Een grote zeeslag vond plaats in de zeestraat tussen Chios en het vasteland, net ten zuidwesten 
van Erythrea.  
Volgens Polybius namen er drieënvijftig driedeks oorlogsschepen en meer dan honderdvijftig kleinere 
oorlogsschepen deel aan Macedonische zijde en vijfenzestig driedeks oorlogsschepen en een aantal 
kleinere oorlogsschepen aan geallieerde zijde. Tijdens de strijd werd Attalus geïsoleerd van zijn vloot en 
werd overvallen door Philippus. Hij werd gedwongen om zijn drie schepen aan de wal te brengen en 
ontsnapte door verschillende koninklijke schatten op de dekken van de schepen te leggen waardoor zijn 
overvallers afzagen van de achtervolging.  
Ook in 201 v. Chr. trachtte Philippus Pergamon in te nemen. Dit was niet gemakkelijk omdat de stad 
sterk werd verdedigd. Attalus had bovendien extra versterkingen laten aanbrengen. Philippus sloopte de 
tempels en altaren in de omgeving van de stad. Ondertussen stuurden Attalus en Rhodos gezanten naar 
Rome met aanklachten tegen Philippus.

Tweede Macedonische oorlog 
In 200 v. Chr. werd Attalus betrokken bij de tweede Macedonische oorlog. 
Acarnaniërs begonnen met Macedonische steun een invasie in Attica waardoor Athene, dat neutraal was, 
hulp zocht bij de vijanden van Philippus. Attalus was met zijn vloot te Aegina en ontving een gezantschap 
van Athene die hem uitnodigde naar de stad te komen voor overleg. Omdat hij wist dat er ook Romeinse 
ambassadeurs in Athene waren, haastte Attalus zich. Zijn ontvangst in Athene was buitengewoon. Polybius 
schrijft: 
... “Samen met de Romeinen en de Atheense magistraten, begon hij zijn weg naar de stad in een grote 
staat. Hij werd verwelkomd niet alleen door alle magistraten en ridders, maar ook door alle burgers met 
hun kinderen en echtgenotes. Tijdens beide processies gaf de bevolking een niet te verbeteren warm 
onthaal aan de Romeinen, en nog meer aan Attalus. Bij zijn intrede in de stad door de poort Dipylum 
stonden priesters en priestesses aan beide kanten van de straat, alle tempels werden geopend, offergaven 
geplaatst en de koning werd gevraagd voor te gaan bij het offeren. Tenslotte gaven ze hem hoge lof als 
weldoener 
Sulpicius Galba, nu consul overtuigde Rome de oorlog te verklaren aan Philippus en vroeg Attalus om met 
de Romeinse vloot een marine-campagne te voeren tegen de Macedonische bezittingen in de Egeïsche Zee. 
In het voorjaar van 199 v. Chr. voer de gecombineerde Pergamonse en Romeinse vloot naar Andros in de 
Cycladen, de buit zou voor de Romeinen zijn en het eiland voor Attalus. 
Vanuit Andros deden ze per boot een vruchteloze aanval op een ander Cycladisch eiland Kithnos. Nadat 
ze in het gebied van Skiathos voor de kust van Magnesia hadden gefourageerd, voeren zij naar het noorden 
naar Mende, waar de vloot werd overvallen door een storm. Zij werden teruggedreven naar Cassandrea 
en leden zware verliezen. Zij vervolgden hun tocht langs de kust van Macedonië naar het noordoosten tot 
Acanthus wat zij innamen. Daarna keerden zij terug naar Euboea, hun schepen beladen met buit. 
Bij hun terugkeer gingen Attalus en de Romeinse commandant naar Heraclion om te voldoen aan de 
Aetolische voorwaarden van hun verdrag waarbij Attalus duizend soldaten moest leveren. Attalus weigerde 
verwijzend naar Aetoliës eigen weigering op Attalus’ verzoek om Macedonië aan te vallen tijdens 
Philippu’s aanval op Pergamon twee jaar eerder. 
Toen ze terugkeerden vielen ze Oreus opnieuw aan, deze keer met succes. De Romeinen namen de gevan-
genen en Attalus de stad. Met deze campagne was het seizoen voorbij, Attalus keerde na het bijwonen van 
de Mysteriën van Eleusis terug naar Pergamon na een afwezigheid van meer dan twee jaar”...
In het voorjaar van 198 v. Chr. keerde Attalus terug naar Griekenland met drieëntwintig vijfdeks en een 
vloot van twintig driedeks Rhodische oorlogsschepen uit Andros en begon met de verovering van Euboia. 
Al snel voegden de Romeinen zich bij hem. De gecombineerde vloot veroverde Eretria en later Carystus.  
Zo controleerden de bondgenoten Euboia met uitzondering van Chalkis. Na een mislukte poging om 
Korinthe te veroveren, verlieten de Romeinen Corcyra, terwijl Attalus naar Piraeus zeilde. 
Later in 197 v. Chr. riep de Romeinse consul Titus Quintia Flamininus Attalus op om in een Boeotische 
raad in Thebe te bespreken aan welke kant Boeotië zou staan in de oorlog. Attalus was de eerste om in de 
raad het woord te voeren. Tijdens zijn toespraak stortte hij in. Hij bleek aan één zijde van zijn lichaam 
verlamd te zijn.
Attalus werd naar Pergamon gebracht waar hij overleed op het moment dat de Romeinen een beslissende 
overwinning op de Cynoscephalae behaald hadden hetgeen leidde tot het einde van de tweede Macedoni-
sche oorlog. 

Familie 
Attalus huwde Apollonis uit Cyzicus. Zij hadden vier zonen;  Eumenes, Attalus, Attalus Philetaerus en 
Athenaeus van Naucratis. Polybius beschrijft Apollonis als: 
… “Een vrouw die om vele redenen verdient te worden herinnerd, en met eer.  
Haar vorderingen op een gunstig herinnering zijn dat, hoewel geboren uit een nederige familie, ze een 
koningin werd, die haar verheven positie behield tot aan het einde van haar leven, door haar integriteit 
en gedrag in haar particuliere en openbare leven. Maar bovenal was ze de moeder van vier zonen die zij 
bemoederende met genegenheid en liefde tot de laatste dag van haar leven. Deze liefde voor de broers en 
hun opvoeding is ook opgemerkt door verschillende antieke bronnen. Een decreet van Antiochus IV prijst 
… Koning Attalus en koningin Apollonis… vanwege hun deugd en goedheid en de opvoeding van hun 
kinderen die zij verstandig en goed lieten onderwijzen”...  
Een inscriptie op Pergamon zegt over Apollonis:
… “Ze voelde haarzelf gezegend en dankte de goden, niet voor rijkdom of rijk, maar omdat ze zag dat haar 
drie zoons bewaakt werden door de oudste alhoewel ongewapend heersend zonder angst voor degenen die 
gewapend waren”... 
Attalus stierf in 197 v. Chr. op 72 jarige leeftijd. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Eumenes II. 
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Eumenes II Koning van Pergamon 197 - † 158

Trouwt Stratonike.

Eumenes II (overleden in 159 v. Chr.) uit het huis der Attaliden was koning van Pergamon van 197 v. Chr. 
tot aan zijn dood.
Hij was de oudste zoon en opvolger van Attalus I en zette na de dood van zijn vader uit zelfbehoud diens 
beleid van samenwerking met de Romeinen voort. Zo was hij in grote mate de heimelijke aanstichter van 
de gerezen problemen tussen de Romeinen en Antiochus III de Grote (196 tot 192 v. Chr.). Zijn vader had 
deze politiek ook bedreven tegen Philippus V van Macedonië. Hij stichtte in 190 v. Chr. Hieropolis. 
In de z.g. Syrische oorlog tegen Antiochus steunde hij de Romeinen met zijn vloot en hij onderscheidde 
zich in de slag bij Magnesia (189). Dit optreden werd door de Vrede van Apamea beloond met aanzienlijke 
gebiedsuitbreiding voor Pergamon dat de Thracische Chersonesus en een groot deel van Klein-Azië erbij 
kreeg. Hij genoot sindsdien ook het volle vertrouwen van de Romeinse senaat. Zijn oorlogen met Prusias I 
van Bithynië (186 tot 183 v. Chr.) en met Pharnaces van Pontus (183 tot 179 v. Chr.) werden door de 
Romeinen in zijn voordeel beëindigd. Op die manier werd Pergamon onder Eumenes’ regering een 
regionale grootmacht ook al bleek Pergamon uiteindelijk niet meer dan een pion op Rome’s politieke 
schaakbord.
Eumenes II was de verdediger van handhaving van de status-quo in het oosten en dat maakte hem onpo-
pulair bij allen die zich benadeeld voelden. Er vormden zich in de Griekse wereld twee partijen: één rond-
om Eumenes en één rondom Perseus van Macedonië. Eumenes wist de Romeinen opnieuw te bewegen tot 
een militair optreden tegen Macedonië. Hiervoor reisde hij in 172 naar Rome om de senaat voor Perseus 
te waarschuwen. Op de terugreis werd hij in buurt van Delphi overvallen - naar verluidt door sluipmoor-
denaars in dienst van Perseus - en raakte ernstig gewond. Toen de z.g. derde Macedonische oorlog langer 
duurde dan verwacht, beweerden boze tongen dat Eumenes hierover heimelijk met Perseus in kontakt was 
getreden. Het is echter onwaarschijnlijk dat hij bereid was om de principes van een gedurende dertig jaar 
gevoerd politiek beleid zomaar overboord te gooien. Hij verloor door deze verdachtmakingen toch het 
vertouwen van de Romeinen. Van de Romeinse senaat ging voortaan de voorkeur uit naar Eumenes’ broer 
Attalus.
Eumenes toonde zich een waardige opvolger van zijn vader. Lichamelijke was hij zwak maar dit werd ruim-
schoots goedgemaakt door zijn intelligentie en een scherp politiek inzicht. Zijn successen bezorgden hem 
echter veel vijanden die hem uitmaakten voor verrader van de Griekse vrijheid. Eumenes maakte van zijn 
hoofdstad Pergamon een monumentale stad en schonk haar een vermaarde bibliotheek die de concurrentie 
kon aangaan met die van Alexandrië. Ook zorgde hij voor de verfraaiing van andere steden. Aan de voet 
van de Akropolis van Athene liet hij bijvoorbeeld de naar hem genoemde Stoa van Eumenes aanleggen 
(foyer van het Dionysus-theater) en te Delphi liet hij op zijn kosten het theater herstellen.
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Attallus III Koning van Pergamon 138 - † 133

Trouwt Bernike.

Attalus III (± 170 – 133 v. Chr.) bijgenaamd Philometor (die zijn moeder bemint) en Euergetes (weldoe-
ner) uit het Huis der Attaliden was koning van Pergamon van 138 tot aan zijn dood.
Zijn kortstondige regering werd gekenmerkt door de wijze waarop zij eindigde. 
Na de dood van Attalus III bleek namelijk dat hij zijn rijk bij testament aan de Romeinse staat had nage-
laten. Waarom hij zo gehandeld heeft, is niet helemaal duidelijk te meer daar Attalus nog relatief jong was 
en er geen enkele aanwijzing bestond dat hij vroeg zou sterven. De door Attallus verwachte heftige opvol-
gingsstrijd na zijn dood, zal voor hem de reden zijn geweest om door middel van dit testament de rust in 
zijn rijk door interventie van de Romeinen te laten terugkeren. Na een harde strijd tegen de pretendent 
Aristonicus I die onder de naam Eumenes III de troon voor zich opeiste, maakten de Romeinen van 
Pergamon tenslotte de provincia Asia.

25a
Bernike Prinses van Pergamon

Trouwt Deiotaros I, koning van Galatië.

Galaten I
 

25b
Deiotaros I Philoromaios Koning van Galatië ** - † 40

Deiotaros I van Galatië (in het Galatisch en Gallisch Deiotarix I, in het Grieks Deiotaros I Philoromaios) 
(ca. 105-40 v. Chr.) werd chef-tetrarch van de Tolistobogii in West-Galatië, Klein-Azië en koning van 
Galatië (Gallo-Graecia) in Anatolië, Klein-Azië. Hij werd bekend als “de goddelijke stier” en werd vol-
gens de uitspraak van drie stammen van Keltische Galaten in zijn fort in Blucium beschouwd als een van 
de meest bedreven Keltische koningen. Deiotaros betekent “goddelijke stier”. Hij fungeerde als god van 
de Galaten. Gezien het feit dat deze duistere godheid moeilijk is te plaatsen in de Keltische cultuur, kan 
worden gezegd dat het ging om een lokale god, in het leven geroepen door de Galaten. Deiotarix is echter 
duidelijk een Keltische naam: de “rix” op het eind van zijn naam betekent “koning” of “bewind”. 
Deiotaros was een trouwe bondgenoot van de Romeinen en was betrokken bij de ruzies tussen de Romein-
se generaals die leidde tot de val in 44 v. Chr. van de republiek. Hij veranderde regelmatig van standpunt 
en steunde altijd de overwinnaar. Door deze “draaikont politiek” bleek hij in staat om zijn rijk tot aan zijn 
dood in stand te houden.
We horen voor het eerst van Deiotarix bij de aanvang van de derde Mediteraanse oorlog toen hij de 
troepen aanvoerde van Mithridates VI van Pontus tegen Eumachus van Phrygia. Hij was getuige dat de 
Romeinse bondgenoot de invasie van Phrygia door Mithridates VI zowel in 75 als 74 v. Chr. beëindigde.
Zijn meest invloedrijke vriend werd de Romein Pompeius die bij de oplossing van het Aziatische vraagstuk 
in 65/62 v. Chr. Mithridates VI versloeg. De senaat beloonde Deiotaros voor zijn hulp met de titel koning 
en verschafte hem uitbreiding van zijn grondgebied (een deel van Oost-Pontus, Klein-Armenië en het 
grootste deel van Galatië). 
Bij het uitbreken van de burgeroorlog van 49 tot 45 v. Chr. schaarde Deiotaros zich achter zijn oude bond-
genoot en beschermheer Pompeius en de Optimates in hun verzet tegen Julius Caesar die de senaat tartte. 
Na hun nederlaag in de slag bij Pharsalus in 48 v. Chr. weken zij uit naar Azië. 
Pompeius werd echter opgepakt maar werd weer vrijgelaten op voorspraak van Cicero (49 en 45 v. Chr.). 
Inmiddels had Pharnaces, de zoon van Mithridates, Klein-Armenië bezet en hij versloeg Deiotaros’ leger 
nabij Nicopolis. 
Toen Caesar (47 v. Chr.) vanuit Egypte in Azië arriveerde, bezocht Deiotaros Caesar gehuld in een boete-
kleed. Caesar schonk Deiotaros gratie en beval hem zijn koninklijke waardigheid weer aan te nemen en op 
te trekken tegen Pharnaces. Pharnaces werd te Zela door Deiotaros verslagen.  
Doordat enkele Galatische prinsen bij de Romeinen over Deiotaros klaagden, werd hem in 47 v. Chr. een 
deel van zijn gebieden ontnomen. Caesar herstelde Deiotaros later weer in zijn macht en Deiotaros mocht 
zich koning blijven noemen. 
Na de dood van Mithridates van Pergamum, tetrarch van de Trocmi, wierp Deiotaros zich als Mithridates’ 
opvolger op. Andere tetrarchs deden eveneens hun claims op deze vacante post gelden. Deiotaros werd in 
45 v. Chr. te Rome door zijn kleinzoon Castor ervan beschuldigd dat hij Caesar wilde vermoorden toen 
deze in de functie van dictator te gast was in Galatia. Cicero die Deiotaros kende uit de tijd dat hij gouver-
neur van Cilicië was, adviseerde Deiotaros om zich door hem te laten verdedigen tijdens een verhoor dat 
plaats zou vinden in Caesar’s huis te Rome. 
Cicero aan Caius Caesar: ... “want koning Deiotaros was reeds hoog in aanzien toen uw familie nog erbar-
melijk en obscuur wandelde van de duisternis naar het licht. Wie had ooit gehoord van uw vader, of wie 
hij was, voordat ze gehoord hadden waarvan hij de schoonzoon was?”...  ( ‘toespraak van Marcus Tullius 
Cicero in opdracht van koning Deiotaros’, vertaald door Charles Duke Yonge). 
De zaak werd aangehouden en over de beraamde moord op Caesar werd geen definitieve uitspraak gedaan. 
In zijn toespraak verwerpt Cicero de beschuldiging van een door Deiotaros beraamd moordcomplot. 
Onenigheid over de verdeling van de provincies bracht Deiotaros’ verwanten ertoe om hem valselijk te 
beschuldigen. 
Na de dood van Caesar kondigde Marcus Antonius aan dat overeenkomstig de instructies van Caesar 
Deiotaros hersteld moest worden in het bezit van al het grondgebied waarvan hij was beroofd.  
Toen de burgeroorlog opnieuw was uitgebroken, werd Deiotaros overgehaald om de anti-Caesar partij van 
Brutus en Cassius te steunen. Na de slag bij Philippi in 42 v. Chr., liep hij over naar de overwinnaars. 
Hij bleef in het bezit van zijn koninkrijk tot zijn overlijden op een zeer hoge leeftijd.  
Hij was getrouwd met Berenice (Grieks: Berenike), dochter van een prinses van Pergamum die op haar 
beurt de dochter van Attalus III van Pergamon en diens vrouw Berenice was. Aangenomen wordt dat 
Attalus III van Pergamon stierf zonder mannelijke erfgenamen na te laten. 
Deiotaros en Berenice waren de ouders van een prinses van Galatië die huwde met Brogitarix, koning van 
Galatië (Latijn: Brogitaros). Brogitarix was kennelijk mede-heerser met zijn schoonvader Deiotaros. 
Brogitarix en de dochter van Deiotaros waren op hun beurt de ouders van Amyntas, tetrarch van de 
Trocmi en koning van Galatië.

26a
NN Prinses van Galatië

Trouwt Brogitarix, medekoning van Gallatië.

Galaten / Romeinen

26b
Brogitarix Medekoning van Galatië ** - †50

Trouwt NN, prinses van Galatië.

Brogitarix (latijn: Brogitaros) koning van Galatië in Klein-Azië tussen 63 en 50 v. Chr. was kennelijk 
mede-heerser met zijn schoonvader Deiotaros. Hij trouwde met de dochter van Deiotaros I Philoromaios, 
tetrarch van de Tolistobogii en koning van Galatië en diens vrouw Berenike. Brogitarix en Deiotaros’ 
dochter waren de ouders van Amyntas, tetrarch van de Trocmi en koning van Galatië. 
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Amyntas Koning van Galatië 36 - † 25

Trouwt **.

  
Amyntas, tetrarch van de Trocmi was tussen 36 en 25 v. Chr. koning van Galatië en van een aantal aan-
grenzende gebieden. Strabo was een tijdgenoot. 
Amyntas was de zoon van Brogitarix, koning van Galatia en diens echtgenote die een Galatische prinses was. 
Het lijkt erop dat hij als eerste Lycaonië bezat waar hij een kudde van meer dan 300 dieren bezat. Hier 
voegde hij het Derbe-grondgebied aan toe na de moord op de heerser Antipater van Derbe die een vriend 
van Cicero was en met Romeinse toestemming lijfde hij eveneens Isaura en Cappadocië in. 
Oorspronkelijk was hij koning van Cappadocië en secretaris van Deiotaros. Hij werd als commandant 
van de Galaten ter assistentie naar Brutus en Cassius gestuurd om hen te helpen tegen de Triumvires. Hij 
verliet Marcus Antonius echter vlak voor de slag bij Philippi (42 v. Chr.).   
Na de dood van Deiotaros werd Amyntas in 37 v. Chr. koning van Cappadocië onder Marcus Antonius. 
Plutarchus noemt hem onder de medestrijders van Marcus Antonius bij Actium. Hij deserteerde vlak voor 
de slag te Octavian ( 31 v. Chr.). 
Hij streefde naar vergroting van zijn gebied en probeerde de invloed van de roerige Hooglanders om hem 
heen te verminderen. Amyntas maakte zich meester van Homonada of Hoinona en versloeg de prins van 
die plaats wiens dood gewroken werd door diens weduwe. Amyntas werd in 25 v. Chr. namelijk in een 
hinderlaag gelokt die door deze weduwe was gelegd en kwam hierbij om het leven. Bij zijn overlijden werd 
Galatië een Romeinse provincie. 
Amyntas was de vader van Artemidoros van Trocmi, edelman te Galatië die trouwde met een prinses van 
de Tectosagi, dochter van ook een Amyntas die tetrarch van de Tectosagi was. Zij zijn de ouders van Gaius 
Julius Severus, edelman uit Akmonia te Galatië die op zijn beurt de vader was van Gaius Julius Bassus die 
in 98 proconsul in Pontus en Bithynië was en Gaius Julius Severus, tribuun in het VI Legioen te Ferrata.
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Artemidoros van Trocmi Prins van Galatië

Trouwt NN prinses van de Tectosagi.
Zie 27.
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Gaius Julius Serverus van Akmonia Prins van Galatië

Zie 27.

30
Gaius Julius Bassus Proconsul in Bithynië 98 n. Chr.

Trouwt **.

Gaius Julius Bassus was in 98 proconsul in Pontus en Bithynië vóór Plinius de Jongere die hem als pro-
consul opvolgde. 
Hij was de jongste zoon van Gaius Julius Severus, edelman uit Akmonia te Galatië en van vaderszijde was 
hij een kleinzoon van Artemidoros van de Trocmi, edelman te Galatië (zoon van Amyntas, tetrarch van de 
Trocmi en koning van Galatië en diens vrouw, de dochter van nog een Amyntas, tetrarch van de Tectosagi). 
Zijn oudere broer was Gaius Julius Severus, tribuun in het VI Legioen te Ferrata. 
Hij was de vader van Gaius Julius Quadratus Bassus (legaat in Judea tussen 102 en 105, consul van Rome 
in 105 en proconsul van Azië in 105) die getrouwd was met Asinia Marcella Domina.

31
Gaius Julius Quadratus Bassus Legaat van Judea 102 - 105

Trouwt Asinia Marcella.

Gaius Julius Quadratus Bassus, een geromaniseerde Galaat was legaat in Judea tussen 102 en 105, consul 
van Rome in 105 en proconsul van Azië in 105. 
Hij was de zoon van Gaius Julius Bassus, proconsul in Pontus et Bithynia in 98.  
Hij trouwde met Asinia Marcella Domina. Zij zijn de ouders van Gaius Gens Asinia Quadratus, Romeins 
historicus, vermeld in 200. 
Asinia Marcella was een zuster of een dochter van Marcus Asinius Marcellus de Jonge, zoon van Marcus 
Asinius Marcellus en een nazaat van Vipsania Agrippina. 
Uit de volgende beschrijving blijkt dat tussen Gaius Julius Quadratus Bassus (30) en Gaius Asinius 
Quadratus (32) nog een Gaius Julius Gens Asinia Quadratus tussengevoegd moet worden. Deze wordt 
echter niet in alle bronnen genoemd. 

32
Gaius Gens Asinia Quadratus Romeins historicus verm. 200

Trouwt Julia Quadratilla.

Gaius Gens Asinia Quadratus was een Romeins historicus, vermeld in 200. Zijn werken zijn op enkele 
fragmenten na verloren gegaan. Hij schreef “Duizend jaar geschiedenis” ter gelegenheid van het duizend-
jarige bestaan van Rome. Hij schreef ook een verhaal over de Parthische campagnes van de vorige eeuw. 
Al zijn werk schreef hij in het Grieks. Gens Asinia werd vernoemd naar zijn moeder die uit het oude
Romeinse geslacht Asinia afkomstig was. 
Gens Asinia was de zoon van Gaius Julius Gens Asinia Quadratus en kleinzoon van Gaius Julius Quadra-
tus Bassus, legaat in Judea tussen 102 en 105, consul van Rome in 105 en proconsul van Azië in 105 en 
diens vrouw Asinia Marcella Domina. 
Gens Asinia was de vader van Gaius Gens Asinia Quadratus Protimus, proconsul van Achaea in 220.

33
Gaius Asinius Quadratus Protimus Proconsul in Griekenland 220

Trouwt **.

Gaius Gens Asinia Quadratus Protimus was proconsul in Achaea in 220. Hij was de zoon van Gaius Gens 
Asinia Quadratus, een historicus, vermeld in 200. Gaius Gens was de vader van Gaius Gens Asinia 
Nicomachus Julianus, proconsul in Azië in ca. 250 en opnieuw proconsul aan het einde van de 3de eeuw. 

34
Gaius Asinius Nicomachus Julianus Proconsul in Klein-Azië

Trouwt **.

Gaius Gens Asinia Nicomachus Julianus (geboren ca. 185) was proconsul in Azië in ca. 250 en opnieuw 
proconsul aan het einde van de 3de eeuw. Hij was de zoon van Gaius Gens Asinia Quadratus Protimus, 
proconsul in Achaea in 220. 
Gaius Gens was de vader van Asinia Juliana Nicomacha (geboren ca. 215), gehuwd vóór 240 met Quintus 
Anicius Faustus (geboren ca. 210), zoon van Quintus Anicius Faustus Paulinus, legaat van Moesia Inferior 
tussen 229 en 230. Zij zijn de ouders van Sextus Anicius Faustus Paulinus (I) of van Marcus Junius 
Caesonius Nicomachus Anicius Faustus Paulinus (II), consul van Rome in 298. 

35a
Asinia Juliana Nicomacha

Trouwt vóór 240 Quintus Anicius Faustus.

35b
Quintus Anicius Faustus

Trouwt vóór 240 Asinia Juliana Nicomacha.

36
Sextus Anicius Faustus Paulinus I Proconsul in Rome 298

Trouwt **.

Sextus Anicius Faustus Paulinus (I) of Marcus Junius Caesonius Nicomachus Anicius Faustus Paulinus (II) 
(geboren ca. 240) (gestorven tussen 299 en 300) was consul van Rome in 298 met Virius Gallus. 
Hij was de zoon van Quintus Anicius Faustus (geboren ca. 210) en (getrouwd vóór 240) Asinia Juliana 
Nicomacha (geboren ca. 215).
Zijn moeder was de dochter van Caius Gens Asinia Nicomachus Julianus.
Hij was kleinzoon van de oudere Quintus Anicius Faustus Paulinus, legaat van Moesia Inferior tussen 229 
en 230. 
Sextus Anicius was de vader van Sextus Anicius Faustus Paulinus (II), consul van Rome in 325 en Amnius 
Anicius Julianus, consul van Rome in 322.

37
Amnius Anicius Julianus Consul in Rome 322

Trouwt **.

Amnius Anicius Julianus (geboren ca. 270) gestorven tussen 326 en 329 was consul van Rome in 322 met 
Petronius Probianus. 
Hij was de jongere broer van Sextus Anicius Faustus Paulinus (II), consul van Rome in 325. 
Beide waren zonen van Sextus Anicius Faustus Paulinus (I), consul van Rome in 298.
Amnius Anicius was de vader van Amnius Manius Caesonius Nicomachus Anicius Paulinus Honorius of 
van Amnius Anicius Paulinus, consul van Rome in 334. 

38
Amnius Marinus Caesonius Nicomachus Anicius Paulinus Honorius Consul in Rome 334

Trouwt Pincia.

Amnius Anicius Paulinus, volledige naam Amnius Manius Caesonius Nicomachus Anicius Paulinus 
Honorius (geboren ca. 290 of 300) gestorven na 335, was consul van Rome in 334 met Flavius Optatus. 
Hij was de zoon van Amnius Anicius Julianus, consul van Rome in 322 en de neef van Sextus Anicius 
Faustus Paulinus (II), consul van Rome in 325.
Hij was getrouwd met Pincia (geboren ca. 305). 
Zij zijn waarschijnlijk de ouders van Anicius Auchenius Bassus, prefect van Rome in 382 en consul van 
Rome in 408.
Zijn vrouw was waarschijnlijk de dochter van Pincius (geboren ca. 280) en zijn vrouw Caeionia (geboren 
285 of 290) die op haar beurt de dochter was van (Marcus) Caeionius Proculus, suffect consul van Rome 
in 289 en zijn vrouw Alfenia Juliana.

39
Anicius Auchenius Bassus Prefect in Rome 382 Consul in Rome 408

Trouwt Turrenia Honorata.

Anicius Auchenius Bassus (geboren ca. 320 of 325) gestorven na 408, was prefect van Rome in 382 en 
consul van Rome in 408 met Flavius Philippus.
Hij was waarschijnlijk de zoon van Amnius Manius Caesonius Nicomachus Anicius Paulinus Honorius of 
van Amnius Anicius Paulinus, consul van Rome in 334 en zijn vrouw Pincia.  
Hij trouwde vóór 345 met Turrenia Honorata (geboren ca. 320).
Zij zijn de ouders van Turrenia Anicia Juliana of van Anicia Faltonia Proba, een afstammelinge van de 
Amnii, de Pincii en de Anicii.
Turrenia Anicia Juliana trouwde vóór 365 met Quintus Clodius Hermogenianus Olybrius (geboren ca. 
335), consul van Rome in 379.

40a
Turrenia Anicia Juliana

Trouwt vóór 365 Quintus Clodius Hermogenianus Olybrius.

Romeinen II

40b
Quintus Clodius Hermogenianus Olybrius 

Trouwt vóór 365 Turrenia Anicia Juliana.

Quintus Clodius Hermogenianus Olybrius (geboren ca. 335 - overleden 380), was consul van Rome in 
379 met decimus Magnus Ausonius. Hij was de zoon van Clodius Celsinus Adelphus, prefect van Rome. 
Hermogenianus was ook bekend als Claudius Pontius Petronius, probus van Limoges. 
Hij trouwde vóór 365 met Turrenia Anicia Juliana of met Anicia Faltonia Proba, dochter van Anicius 
Auchenius Bassus, prefect van Rome in 382 en consul van Rome in 408 en zijn vrouw Turrenia Honorata, 
een afstammelinge van de Amnii, de Pincii en de Anicii. Zij hadden twee kinderen: 
• Anicia, gehuwd vóór 390 met Pontius (geboren ca. 360), zoon van (Pontius) Paulinus, edelman te
Bordeaux (destijds Burdigala). Zij waren de ouders van Hermogenianus en Adelphius, bisschop van Limoges. 
• Anicia Faltonia Proba (geboren ca. 365), getrouwd met haar neef van vaders kant Sextus Claudius 
Petronius Probus, houder van een administratieve post in Afrika, prefect van Illyricum in 364, prefect van 
Gallië in 366, prefect van Italië in 368 - 375 en opnieuw in 383 en consul van Rome in 371. Zij hadden 
twee zonen: Probinus en Olybrius. Eén van hen was de vader van Petronius Maximus. 

41a
Anicia

Trouwt vóór 390 de Gallo-Romein Pontius uit Bordeaux.

Gallo-Romeinen

41b
Pontius Gallo-Romein uit Bordeaux

Trouwt vóór 390 Anicia.

42
Adelphius Bisschop van Limoges

Trouwt **.

Adelphius (geboren ca. 390) was vanaf ca. 420 bisschop van Limoges (toen Augustoritum) op Haute 
Vienne. Zijn zoon, geboren ca. 420 was de vader van Sint Ruricius. Adelphius had een oudere broer 
Hermogenianus.
Zij waren beide kinderen van Pontius (geboren ca. 360) die de zoon was van Pontius Paulinus, edelman te 
Bordeaux (toen Burdigala) die trouwde vóór 390 met Anicia die op haar beurt de dochter was van Quintus 
Clodius Hermogenianus Olybrius, consul van Rome in 379 en zijn vrouw Turrenia Anicia Juliana. 

43
NN Anicius

Trouwt Iberia.

44
Sint Rusticus Bisschop van Limoges 440 - † 507

Trouwt Iberia van de Auvergne.

St. Ruricius (ca. 440-507 of kort na 507), bisschop van Limoges (toen Augustoritum) in de Haute Vi-
enne van 484 of 485 had nauwe banden met de Gallo-Romeinse gens van de Avitii en de Anicii. Hij was 
één van de vier Gallo-Romeinse aristocraten uit de 5e t/m de 6e eeuw van wie brieven in hoeveelheden 
bewaard zijn gebleven: de anderen zijn Sidonius Apollinaris, prefect van Rome en in 468 bisschop van 
Clermont (overleden 485); Alkimus Ecdicius Avitus, bisschop van Vienne (overleden 518) en Magnus 
Felix Ennodius van Arles, bisschop van Ticinum (overleden 534). 
Zij kwamen voort uit het strak geleide aristocratisch Gallo-Romeinse netwerk dat de katholieke bisschop-
pen van Gallië leverde. Hun onderlinge banden waren van culturele aard. Sidonius’ vriend Hespericus was 
bijvoorbeeld de rhetor die belast was met de opvoeding van Ruricius’ zonen. Hij bouwde het klooster en de 
kerk van Sint Augustinus in Limoges na 485. Toen de ascetische anti-Pelagische bisschop Faustus van Riez 
werd verdreven door de Visigoot Euric, bood Ruricius hem gastvrijheid. Twee brieven over dit onderwerp 
zijn bewaardgebleven. Over het geheel genomen bieden de brieven van Ruricius weinig materiaal voor de 
geïnteresseerde historicus. Politieke gebeurtenissen worden genegeerd. De brieven staan in de laatste fase 
van Ruricus’ leven in een zelfbewuste Gallische retorische stijl.
Hij huwde vóór 460 Iberia of Hiberia van de Auvergne (toen Arvennia).
Iberia of Hiberia werd omstreeks 455 geboren als dochter van Ommatius of Ommace, senator van de 
Auvergne (geboren ca. 425).
St. Ruricus en Iberia (Hiberia) kregen omstreeks 460 een dochter die vóór 480 St. Rusticus, de aartsbis-
schop van Lyon huwde. 
Volgens hedendaagse historici was St. Ruricus via zijn vader, die in ca. 420 geboren werd als zoon van 
Adelphius, bisschop van Limoges, een nazaat van de Romeinse Anicii’s. Deze Anicii’s behoorden tot één 
van de belangrijkste Romeinse families in de 4e t/m de 6de eeuw. 

Zie verder Reeks I.

Sigebert, Koning van Keulen † 508

Trouwt met ** uit het Gallo-Romeinse Huis Anicii.  
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